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643. 
Програмата за мерките и активностите за оства-

рување на политиката за вработување во СР Маке-
донија од 1986 до 1990 година поаѓа од фактот дека 
невработеноста претставува тежок и сложен економ-
ски, социјален и политички проблем, особено во овој 
момент кога невработеноста во Републиката добива 
загрижувачки димензии. Таа поаѓа од научните соз-
нанија за цврстата меѓусебна поврзаност на вработе-
носта, односно невработеноста и стопанскиот раст, 
бидејќи тоа се два паралелни и тесно поврзани про-
цеси. Поголемото работно ангажирање на неврабо-
тените би имало за резултат активирање на големи-
те неискористени трудови потенцијали, како и капа-
цитети со што ќе се обезбеди зголемување на оп-
штествениот производ и забрзување на стопанскиот 
раст. 

Вработувањето во здружениот труд ќе се оства-
рува според планираниот стопански раст, како за-
дача на вкупниот општествено-економски развој и 
како приоритетна цел. Програмата за остварување 
на политиката за вработување, ќе се остварува како 
програма за развој, а тоа значи како програма за 
отворање на нови работни места. Оваа програма и 
покрај ограничените материјални можности на Ре-
публиката, а особено инвестиционите средства ќе се 
остварува, пред се, со потпирање на сопствените 
сили. 

Програмата го респектира и уважува значење-
то на капитално интензивната ориентација на поеди-
ни сектори од нашето стопанство, но во овој петго-
дишен период поаѓа од диференциран пристап при 
таквата ориентација. 

Токму затоа стратегијата во развојот, пред се, 
треба да се ориентира кон довршување на изградба-
та на започнатите капитално интензивни објекти со 
селективен пристап во динамиката на нивната из-
градба. Исто така и во постојните гранки кои по 
својот карактер и технологија не се во можност да 
бидат насочени кон извоз, да се задржи нивната ра-
ботно интензивна ориентација и постапно да се врши 
нивна преориентација кон нови модерни, но исто та-
ка и трудово интензивни технологии. Стратегијата 
на развојот треба да се заснова на искористување на 
поволната квалификациона структура на вработените, 
инсталираните капацитети и природните компаратив-
ни предности во Републиката, а во тие рамки и на 
активирање, односно работно ангажирање на невра-
ботените млади стручни кадри. 

Програмите за развој на организациите на здру-
жениот труд, а во тие рамки и програмите за вра-
ботување, треба да поаѓаат од тоа дека уставното 
1раво на работа не може да остане монопол на вра-
ботените. Тоа право им припаѓа и на оние кои се 
^вработени. Затоа, Програмата поаѓа од должноста 
1а вработените да создаваат услови за вработување 
х) што невработените што побргу ќе бидат во по-
шжба да ги користат уставните права, кои вработе-
ште веќе ги оствариле. Одговорноста на вработени-
:е за вработување на невработените не може да би-

вербална и декларативна, туку мора да биде кон-
кретно планирана, со што и ќе се гарантира дека 
аа обврска ќе се оствари со отворање на одреден 

број нови работни места, односно ќе се обезбеди 
потребна акумулација за отворање нови работни 
места во други организации на здружениот труд. 

Потребно е да се изнајдат форми и начини на 
политиката за вработување, непосредно влијание да 
имаат и невработените лица, младината, синдикатот и 
другите општествено-политички организации, општи-
ните, научните и стручните организации и друго. 

Програмата за вработување мора да биде засно-
вана и на активирање и рационално општествено 
искористување на личниот труд и средствата на гра-
ѓаните, а особено паричните средства, изградената 
инфраструктура во лична сопственост (деловни прос-
тории, нерационално искористени станбени просто-
рии во индивидуалните станбени згради, помошни 
простории и друго), средствата за работа и земјата 
кои се наоѓаат во лична и приватна сопственост на 
граѓаните. Уставното право на работа треба да се 
остварува како право и обврска за активирање на 
личниот труд со сите материјални претпоставки со 
кои граѓаните располагаат. Не е спротивно на при-
родата на социјалистичките самоуправни производ-
ни односи и нивниот општествен карактер, неврабо-
теноста, а со тоа и развојот на вкупната материјал-
на основа на здружениот труд, да се остварува со 
продуктивно активирање на личниот труд и сред-
ствата во сопственост на граѓаните како составен дел 
на единствениот систем на здружениот труд. Заради 
тоа во програмите за вработување за остварување 
на правото на работа мора да се има предвид како 
материјалната основа на здружениот труд, така и 
материјалната основа на граѓаните. 

Политиката за вработување во малото стопанство 
и индивидуалното земјоделство треба да се оства-
рува како интегрален дел на здружениот труд и 
како трајна потреба на вкупниот стопански и оп-
штествен развој. Тоа ќе придонесе да се изврши 
корекција на структурните диспропорции на нашето 
стопанство и ќе обезбеди зголемено вработување. 

Состојбата со невработеноста укажува на потре-
бата вработувањето во Републиката во овој плански 
период да биде приоритетна цел и задача на вкуп-
ниот општествено-економски развој. Успешното раз-
решување на овој проблем и остварувањето на це-
лите на политиката за вработеноста може да би-
дат остварени само преку конкретно, максимално 
и синхронизирано дејствување на сите општествени 
субјекти во Републиката. Стратегијата на политиката 
на оиштествено-економскиот развој на Републиката 
во овој период насочена на развојот на стопанството 
во целина, вработувањето, образованието на кадри, 
подвижноста на работната сила, развојот на малото 
стопанство и земјоделството и друго, мора да обез-
беди целосна меѓусебна усогласеност. 

Носители на Програмата за вработување тре-
ба да бидат организациите на здружениот труд пре-
ку програмите за развој во кои како интегрален 
дел јќе го планираат развојот на малото стопан-
ство, индивидуалното земјоделско производство и дру-
ги облици на извршување на општествено корисен 
труд со средства во лична сопственост на граѓаните. 

Врз основа на овие програмски определби се 
оценува дека, како вкупен работен потенцијал во 
СРМ во периодот од 1986 до 1990 година, ќе се ја-
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ват околу 240 илјади лица кои ќе бараат вработува-
ње, вклучувајќи го тука и бројот на невработените 
лица на крајот од 1985 година од 135,8 илјади лица. Со 
зголемување на вработеноста во општествениот сек-
тор за 2,5% просечно годишно, со природна замена 
на вработените, со вработување во областа на лич-
ниот труд, со вработувањето во другите социјалис-
тички републики и социјалистички автономни по-
краини и во странство, се оценува дека до крајот 
на планскиот период (ќе можат да се вработат нај-
малку околу 121 илјади лица. Тоа значи дека врабо-
тувањето на другите 120 илјади лица кои (ќе бидат 
евидентирани како невработени, ќе зависи од опти-
малноста на остварувањето на можностите на врабо-
тувањето што ги нуди оваа програма. 

Во рамките на Програмата за вработување соп-
ствен придонес во создавањето на дополнителна ма-
теријална основа ќе дадат и работните луѓе и гра-
ѓаните кои преку јавен заем за вработување, врз 
основа на заемот и солидарност, заедно со средства 
од други извори (тековна акумулација на организа-
циите на здружениот труд, банкарски средства, ФНП, 
РНФГ1 и друго) ќе создадат можност за продуктив-
но вработување на околу 20.000 лица, првенство во 
работно-интензивни и пропулзивни објекти со нај-
малку двосменско работење. На тој начин просеч-
ната годишна стапка на пораст на вработеноста од 
планираната 2,5% ќе се зголеми на 3,2%, што ќе 
обезбеди вработување на околу 141 илјади лица, а 
нивото на вработеноста во општествениот сектор 
би изнесувал околу 575 илјади и во терцијалните 
дејности на индивидуалниот сектор околу 35 илјади. 

Целите на политиката за вработување во Репуб-
ликата се изразени преку преземање мерки и ак-
тивности за создавање на општествено-економски ус-
лови за остварување на правото на работа на гра-
ѓаните и обезбедување рационално и продуктивно 
вработување на работоспособното население, така 
што до крајот на 1990 година да се запре натамош-
ниот пораст на невработеноста и да започне посте-
пено намалување на бројот на. вработените, до пос-
тигнување на полна економска оправданост и врабо-
теност како цел на долгорочниот развој. 

Имајќи предвид дека основни носители на раз-
војот, а со тоа и на вработувањето со организациите 
на здружениот труд, општините, општествено-поли-
тичките организации и другите општествени субјек-
ти, нивна основна и приоритетна задача е во соглас-
ност со своите права, обврски и надлежности да 
ги преземат сите договорни мерки со развојните 
документи и оваа програма и да обезбедат поголе-
мо продуктивно вработување и работно ангажирање 
на работоспособното население. 

Републиката и општините во рамките на опште-
ственото планирање треба да ги согледаат сите чо-
вечки и материјални потенцијали и согласно со свои-
те услови да изработат акциони програми за оства-
рување на политиката за вработување и работно ан-
гажирање на населението, во функција на опште-
ствено-економскиот развој и економската стабилиза-
ција, пред се, за остварување на структурните про-
мени во стопанството, зголемување на продуктивноста 
на трудот и воопшто ефикасноста на стопанисува-
њето. 

Тргнувајќи од актуелноста на проблемите на 
невработеноста, а врз основа на точка 8 став 2 од 
Резолуцијата за политиката на остварување на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 
година („Службен весник на СРМ" бр. 43/85), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
'седницата на Соборот на здружениот труд, одржа-
на на 24 октомври 1986 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПОЛИТИКАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

I. МОЖНОСТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Вработувањето ќе се остварува преку следниве 
можности: 

1. Зголемување на степенот на користењето на 
капацитетите 

Ниското ниво на користењето на капацитетите 
и се покусиот економски век на опремата, налагаат 
искористување на огромните производни резерви кои 
се наоѓаат, пред се, во недоволно искористените про-
изводни капацитети. Со нивното искористување, а 
особено со нивното стабилизирање преку отстрану-
вање на тесни грла во производството ќе се овозмо-
жи значајно зголемување на вработеноста со мини-
мални материјални вложувања. Со тоа ќе се зголе-
ми продуктивноста на трудот и вкупната економич-
ност на работењето. 

Оствареното во однос на можното производство 
во индустријата и рударството во Републиката е ме-
ѓу најниските во земјата. Значајни можности за зго-
лемување на производството, а со тоа за добли-
жување до можното, постојат во сите гранки на 
индустријата, но тие особено се изразени во произ-
водството на руда и обоени метали, производството 
и преработката на обоени метали, производството и 
преработката на неметали, металопреработувачката 
индустрија, машиноградбата, производството на би-
чена граѓа и плочи, производството на финални про-
изводи од дрво, производството на текстилни ткаени-
ни и предива, производството на готови текстилни 
производи, производството на кожни обувки и га-
лантерија, производството и преработката на тутун 
и производството и преработката на сточарски и 
земЈоделски производи. 

Со оглед на тоа дека овие гранки учествуваат 
во создавањето на општествениот производ во облас-
та на индустријата и рударството со 51,5%, а со 
бројот на вработените со 57,2%, зголемувањето на 
користењето на капацитетите до можното ниво ќе 
создаде значителен пораст на општествениот произ-
вод во индустријата и рударството, а со тоа и зна-
чајно зголемување на вработеноста. 

2. Воведување на работа во повеќе смени 

Воведувањето на повеќе смени е објективно нај-
големата можност за обезбедување на нови вработу-
вања, бидејќи се постигнува зголемување на врабо-
теноста без дополнителни материјални вложувања и 
со тоа истовремено се постигнува намалување на 
фиксните трошоци на работењето како последица на 
продолжување на погонското време, значително по-
ниска цена на чинење по единица производ и пома-
ла продажна цена, што овозможува ширење на паза-
рот и зголемување на конкурентската способност на 
организациите на здружениот труд на домашниот 
и странскиот пазар. 

Со зголемување на бројот на производните смени 
во индустријата и рударството од 1,53 на најмалку 
две смени би се создала можност, исто така, за нама-
лување на скриена невработеност. Ако се има пред-
вид дека во 1983 година во индустријата и рудар-
ството во Републиката во една смена работеле 52.149 
работници (37,7%), во две смени 49.006 работници 
(35,4%), а во три смени 30.055 работници (21,7%), 
може да се заклучи дека со зголемување на корис-
тењето на капацитетите и зголемување на смените и 
бројот на работниците во втора и трета смена за 
40%, би се вработиле најмалку 30.000 работници. 

Изнесените констатации и можности под 1 и 2 
упатуваат на потребата од неодложноста и обврската 
од преземање мерки и активности во сите организа-
ции на здружениот труд да се изврши преиспитува-



12 ноември 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ Бр. 40 — Стр. 939 

ње на степенот на искористеноста на производните 
капацитети и во согласност со потребите и можнос-
тите да се изработат програми за нивно искористу-
вање, вклучувајќи ја и можноста и мобилизираните 
средства и опрема да им се доверуваат на работните 
луѓе што имаат интерес рационално да ги употребат. 
Во склопот на програмата да бидат содржани и 
можностите за воведување на повеќе сменско рабо-
тење. Тоа особено е карактеристично за организа-
циите за чие производство е обезбеден пазар кое е 
наменето за извоз и во кое се користат домашни 
суровини и знаења. 

Со селективни и стимулативни мерки во економ-
ската политика треба да се настојува да се стимули-
ра воведување на работа во повеќе смени (осло-
бодување од данок на доход на организацијата и 
од одредени придонеси, зголемени лични доходи над 
ниво од групацијата и друго). 

3. Скратување на работното време 

Се поголемата модернизација и усовршување на 
процесот на трудот, неминовно води кон скратува-
ње на работното време со што покрај заштитниот 
карактер се обезбедува масата на расположливото 
работно време да биде расподелена меѓу поголем 
број работници, што има за последица зголемување 
на бројот на вработените. Во таа смисла организа-
циите на здружениот труд треба да преземат посеб-
ни мерки и активности и да изготват и утврдат про-
грами за скратување на работното време на работи-
те и работните задачи што се вршат под тешки 
и за здравјето на работниците штетни услови, вклу-
чувајќи ја и работата во смени, што би било во 
функција на зголемување на продуктивноста на тру-
дот и зголемување на вработеноста. 

Ако се тргне од податоците дека 30°/о од орга-
низациите работат во трисменска работа со околу 
30 илјади работници, скратувањето на работното вре-
ме на 36 часа неделно би овозможило вработување 
на околу 5—6 илјади работници. 

4. Побрзо завршување на започнатите и изградба 
на нови капацитети 

Со оглед на ограничените инвестициони мож-
ности во овој плански период неопходна е потребата 
организациите на здружениот труд да водат таква 
селективно инвестициона политика со која ќе обез-
бедат побрзо завршување на веќе започнатите ин-
вестициони објекти. 

Со тоа ќе се обезбеди поекономична употреба 
на скромните инвестициони средства и побрзо вра-
ботување, а со тоа и искористување како на вло-
жените средства, така и на работниот потенцијал 
на невработените. 

Преку инвестиционата политика треба да се соз-
даде можност за поголеми вработувања по пат на 
побрз развој на работно интензивните, производстве-
ните и економските оправдани капацитети, првенстве-
но во подрачјата со висока невработеност и со од-
бирање на оптимална технологија во согласност со 
потребите и можностите за вработување во конкрет-
ната средина. Инвестиционата политика треба да ја 
стимулира и следи дисперзијата на помали производ-
ни погони во неразвиените подрачја и селските на-
селби, каде што постојат суровински и други услови 
и работна сила. Дисперзијата на помали погони во 
руралните центри ќе даде економски и социјални 
ефекти и ќе го намали растот на невработеноста, би-
дејќи ќе го задржи населението на село каде што 
ве!ќе се решени станбените и други услови за жи-
веење. Така ќе се создадат услови за развој на село-
то и за намалување на разликите во начинот на 
живеење во селото и градот и (ќе се забави сирис-
киот раст на градските населби Исто така ќе се 
забрза и вработувањето со значително помал обем 
на вложување и други општествени трошоци. Ова е 
од особено значење за развојот на земјоделството 
и за развојот на капацитетите за преработка на зем-

јоделски производи. Во таа смисла треба пооргани-
зирано и поосмислено да се насочуваат и користат 
средствата од ФНП и РНФП. 

Неопходно е да се обезбедат и користат можнос-
тите за поголемо здружување на трудот и средства-
та, во рамките на земјата и Републиката и заед-
нички вложувања, особено за дополнување на асор-
тиманот на производите, кооперантските и други 
форми на соработка и слично. Се цени дека врз 
овие основи во петгодишниот период ќе се создадат 
услови за вработување на околу 20 илјади работници. 

5. Проширување, модернизација и реконструкција на 
постојните капацитети 

Најоптимално користење на производните инвес-
тиции и најмала цена на чинење на ново работно 
место, а со тоа и поголема можност за вработување, 
можат да се постигнат со проширување, модерни-
зација и реконструкција на постојните капацитети. 
На овој начин ќе се постигне и целосно искорис-
тување на инвестициите во инфраструктурата, како 
и заштита на обработливото земјоделско земјиште. 

Со оваа програмска ориентација истовремено ќе 
се создаде и можност за неопходни структурни про-
мени во стопанството и воведување на модерни тех-
нологии и на нови производни програми. Тоа ќе 
овозможи диверзификација на производството во об-
ласта на индустријата како целина, а во многу орга-
низации на здружениот труд ќе се дополнат про-
изводните програми со повисок степен на обработка, 
ќе се прошири асортиманот на производството, со 
што и постапно ќе се остварува политиката на тех-
ничко-технолошкиот напредок и супституција на 
увозот. Сето тоа ќе услови ангажирање на поголем 
број работници. 

Обезбедување на можност за поголема вработе-
ност со проширување, модернизацијата и реконструк-
ција на постојните капацитети да се остварува преку 
вложувања во средства на трудот и со искористува-
ње на веќе изградената инфраструктура (неискорис-
тени работни простории, водоводни и електрични ин-
сталации и користење на објекти кои не се еко-
номски ефектуирани). Исто така, инвестициите во 
административни и други непродуктивни објекти тре-
ба да се сведат на неопходен минимум. 

6. Прибирање средства од граѓаните за проширување 
на материјалната основа на трудот на организациите 

на здружениот труд 

Во изминатиот период проширувањето на мате-
ријалната основа на трудот, пред се, се остваруваше 
од акумулацијата на организациите на здружениот 
труд и од средствата што се обезбедуваат од креди-
ти во земјата и странство. Бидејќи овие можности 
се крајно лимитирани неопходно е во наредниот 
период заштедените средства на граѓаните, дозна-
ките на вработените на привремена работа во стран-
ство и другите средства на граѓаните да се насочат 
во производните текови на општествениот сектор и 
со тоа да се овозможи унапредување и зголемува-
ње на производството, давање услуги, воведување сов-
ремена технологија, создавање услови за проширува-
ње на работењето, а со тоа и за нови вработувања. 

Заради искористување на огромните финансиски 
средства и создавање општествена клима за вложува-
ње на дел од средствата на граѓаните за обезбеду-
вање работни места, неопходно е да се надминат 
идеолошките предрасуди дека со тоа се стекнуваат 
погодности што се спротивни на Уставот. Притоа 
треба да се поаѓа од општествената определба дека 
вложувањето на средствата на граѓаните во проши-
рување на материјалната основа на организациите 
е општествено најполезна употреба на овие сред-
ства, наспроти практиката тие да се користат во 
непроизводните инвестиции и лична потрошувачка, 
кои не се во согласност со сегашните развојни по-
треби на Републиката. Со ангажирањето на сред-
ствата од граѓаните за проширување на материјал-
ната основа на трудот се создаваат поповолни усло-
ви за остварување на правото на работа, не само 
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на граѓаните од кои ќе се прибираат средства, туку 
и на други невработени, бидејќи со тие средства се 
создаваат услови за нови вработувања. 

Организациите на здружениот труд треба да ги 
искористат можностите што ги дава Законот за при-
бирање на средства од граѓаните за проширување 
на материјалната основа на организациите на здру-
жениот труд и со посебни програми и дополнувања 
на самоуправните општи акти да создадат можност 
за прибирање на средства од граѓаните за проширу-
вање на своите материјални можности и создавање 
услови за нови вработувања. 

Имајќи го предвид бројот на работниците на 
привремена работа во странство и големиот износ 
на штедните влогови на нашите граѓани, се цени 
дека со поорганизиран пристап кон користење на 
оваа можност во петгодишниот период можат да се 
создадат услови за вработување на околу 4 илјади 
работници по овој основ. 

7. Унапредување и развој на малото стопанство 

Развојот на малото стопанство во Републиката е 
од стратешко значење за стопанскиот развој, а во 
тие рамки и за вработувањето. Со неговиот развој 
од една страна ќе се надмине сегашната неповолна 
структура на стопанството која е еднострана, во ко-
ја поделбата на трудот е неразвиена, асортиманот на 
производите стеснет, трошоците на производството 
се високи, не е задоволен голем број потреби на 
граѓаните и низок е степенот на искористеноста на 
личните средства за инвестиции, а од друга страна, 
ќе се искористи човечкиот и друг неискористен по-
тенцијал, со што ќе се обезбеди и вработување на 
голем број невработени лица. 

Малото стопанство треба да се развива со градба 
на мали производни капацитети, со специјализација 
на производство и кооперација, поцелосно и пора-
ционално користење на постојните и нови капаците-
ти врз домашни суровини, капацитетите за производ-
ство на производи во мали серии или по порачка, 
производство на разновидна стока за широка потро-
шувачка, како и зголемување и развој на услугите 
(одржување и поправка на трајните потрошни добра 
на населението и на станбено-комуналните објекти). 

Истовремено, развојот на малото стопанство мора 
рамноправно да се заснива и на развојот на дејнос-
тите со личен труд и средства во сопственост на гра-
ѓаните, со отворање нови самостојни занаетчиски ду-
ќани, договорни организации на здружениот труд, 
здружување на самостојните занаетчии и работните 
луѓе во занаетчиски задруги и нивна соработка со 
организациите на здружениот труд со различни фор-
ми на кооперација и други видови деловна соработ-
ка. Заради тоа треба да се надминат присутните 
догматско-бирократски односи и сфаќања за малото 
стопанство и страв од богатење, особено на развојот 
и омасовувањето на работата со личен труд и сред-
ства во сопственост на граѓаните. Поголемите орга-
низации треба да пројават интерес и да имаат ак-
тивен однос со малото стопанство како од опште-
ствениот сектор, така и со малото стопанство што 
се заснива на средства и трудот на граѓаните. 

Со развојот на малото стопанство се создаваат 
можности за креирање на нови производи и услуги, 
за освојување на нови технологии и развој на нови 
дејности, но пред се ангажирање на квалификува-
ните невработени лица, со што ќе се искористи нив-
ниот творечки потенцијал и инвентивност. 

Голем придонес кон развојот на малото стопан-
ство може да даде и организираното ангажирање на 
материјалниот и стручен потенцијал на нашите ра-
ботници на привремена работа во странство, за што 
треба да се приспособи правниот и економскиот ин-
струментариум, а особено царинската, кредитната и 
даночната политика. 

Развојот на малото стопанство во услови на огра-
ничени инвестициони можности, ќе овозможи нови 
вработувања. Се цени дека во овој плански период 

може да се создаде можност за вработување најмал-
ку на 3 илјади работници во малото стопанство од 
општествениот сектор и околу 10 илјади работници 
во малото стопанство во областа на личниот труд 
со средства во сопственост на граѓаните. 

8. Развој на земјоделството 

Заради . компаративните предности и други по-
годности во земјоделството, со организирањето на 
современ начин на земјоделско производство (корис-
тењето на современите агротехнички мерки, системите 
за наводнување, механизацијата и друго), можат зна-
чително да се зголемат условите за вработување во 
земјоделството од општествениот сектор. Овие мож-
ности можат да се зголемат со освојување на нови 
обработливи површини особено во ридско-планин-
ските региони во кои постојат огромни неискористе-
ни природни потенцијали и работна сила. 

Меѓутоа, имајќи го предвид фактот дека во 
Републиката над Ѕ4°/о од земјоделските површини и' 
над 90% од сточниот фонд се посед на индивидуал-
ните земјоделци, неопходна е рационална опште-
ствена промена кон индивидуалниот сектор од зем-
јоделството во кој постојат огромни и недоволно ис-
користени потенцијали кои можат да имаат значи-
телен придонес во вкупното производство на храна 
и во ублажувањето на проблемите со невработеноста. 

Земјоделското производство не ги обезбедува по-
требите на населението во Републиката, бидејќи пре-
ку 40% од земјоделските производи се задоволуваат 
од другите региони на земјата, а дел од увоз. Исто-
времено расте дефицитарноста на основните земјо-
делски производи и во светот. Имајќи го предвид 
овој факт, како и фактот дека невработеноста во 
Републиката е последица и на напуштањето на зем-
јоделското производство, а пред се обемот на инвес-
тициите за работни места кои треба да им се обез-
бедат на оние што го напуштаат селото и доаѓаат во 
град, потоа решавањето на нивните станбено-кому-
нални, образовни, здравствени, културни и други по-
треби, несомнено е повбќекратниот интерес на Репуб-
ликата да вложува во земјоделството и да ја подоб-
рува неговата положба како една од најважните сто-
пански гранки, бидејќи така ќе се намалува дефи-
цитарност на земјоделското производство и ќе се 
забави одливот на земјоделското население од се-
лото. Заради тоа во наредниот период е потребна 
економска политика во земјоделството, посебно насо-
чена кон индивидуалниот сектор. Развојот на зем-
јоделството и сточарството во индивидуалниот сек-
тор, а со тоа и продуктивно искористување на ра-
ботниот потенцијал на индивидуалниот земјоделски 
производител, непосредно ќе придонесе за намалу-
вање на невработеноста. 

Пред се, треба да се промени и општествениот 
однос спрема индивидуалниот земјоделски произво-
дител и спрема селото во целина. Посебно треба да 
се обезбеди поголема економска и социјална сигур-
ност на индивидуалните земјоделци. Во тие рамки 
преку различните облици на здружување на земјо-
делците со трудот на работниците и со општествени-
те средства да имаат општествено економска полож-
ба, права обврски и одговорности како и работни-
ците во организациите на здружениот труд, а пред 
се право на пензиско-инвалидско и здравствено оси-
гурување. Со тоа голем број на индивидуални зем-
јоделски производители ќе остварат во основа и на-
чело еднакви права како и работниците во здруже-
ниот труд, со што ќе се обезбеди нивно вработување 
и стабилно производство на земјоделски производи. 

Во тој случај значително ќе се намали бројот 
на земјоделците кои ќе треба да бидат осигурени 
по основ на <старосно) осигурување на земјоделците. 

Директен одраз на намалувањето на невработе-
ните, односно запирање на миграцијата село-град 
има создавањето услови за економско ефектуирање 
на трудот на земјоделските домаќинства и создава-
њето на поповолни услови за живеење на село. ЕКО-
НОМСКОТО ефектуирање на трудот на земјоделските 
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семејства, а особено на жената може да се оствари 
со организиран начин на преработка на земјоделски 
производи по домови, како и преработка на други 
видови производи по основ на кооперација (произ-
водство на разни видови прехранбени производи, три-
котажни производи, сувенири, ракотворби и друго). 
Развојот на стопанството и земјоделството ќе создаде 
суровински и други основи за целосно искористува-
ње на постојните преработувачки капацитети во гра-
довите и изградба на мали индустриско преработувач-
ки капацитети по селата. Развојот на земјоделството 
особено да се поттикнува во ридско-планинските на-
селби заради искористување на големите природни 
потенцијали што ги има Републиката, во развојот 
на сточарството, билкарството и шумарството. 

Со цел земјоделските домаќинства, особено мла-
дите да се определат за останување на село, неоп-
ходно е да се создаваат подеднакво атрактивни ус-
лови за живот и работа со тие во градот. Со раз-
работка на соодветни програми во месните заедници 
и општините, со изградба на здравствени, културни, 
просветни и други институции, со воведување на 
електрична енергија се отвораат перспективи за ра-
бота во земјоделството и живот на село, со што ќе 
се намали миграцијата од селото, а со тоа и при-
тисокот на вработување во градовите. 

Со преземање на изнесените мерки и активности 
во петгодишниот плански период се цени дека ќе се 
создадат услови за вработување на околу 6 илјади 
работници во општествениот сектор во земјодел-
ството и ќе се забави трансферот на дел од актив-
ното земјоделско население за околу 7 илјади лица. 

9. Динамизирање на станбената изградба 

Согласно со заклучниот дел на Долгорочната 
програма за економска стабилизација треба да се 
поттикнува и да се создаваат максимално поволни 
услови за изградба на станови во општествена и 
индивидуална сопственост бидејќи со нив истовре-
мено се придонесува за решавањето на повеќе клучни 
проблеми на економскиот и општествениот развој, 
а во тие рамки пред се на вработувањето, развојот 
на производството кое е сразмерно најмалку увозно 
зависно, решавањето на најакутниот проблем на 
семејството, а особено на младите, развој на малото 
стопанство, динамизирање на стопанството и друго. 

Покрај тоа што станбената изградба ќе го дина-
мизира стопанството, особено во гранките кои по-
следните години имаат стагнантен развој и во кои 
се намалува вработеноста, ќе создадат услови и за 
развој на занаетчиските и услужните дејности и вклу-
чување на штедните влогови на граѓаните особено на 
повратниците од странство, во тековите на репро-
дукцијата. По оној основ ќе се создадат услови за 
вработување на околу 2 илјади нови работници. 

10. Натамошен развој на општествените дејности 

Од развојот на општествените дејности, како дел 
на стратегијата и политиката на општествено-економ-
скиот и социјалниот развој на Републиката, во голе-
ма мерка зависи вкупниот материјален и општествен 
развој. Соодветното организирање и рационално ди-
мензионирање на мрежата на општествените деј-
ности може да има посебен позитивен одраз во по-
дигањето на вкупните творечки потенцијали на оп-
штеството, унапредување на работната и социјалната 
сигурност на граѓаните и работниците и проширува-
ње на можностите за сестран развој на личноста на 
работниот човек, како самоуправувач и производител. 
Потребно е да се изврши битна измена во квалите-
тот на работата и дејствувањето на општествените 
дејности, за да бидат целосно во функција на потре-
бите и развојот на здружениот труд, работните луѓе 
и граѓаните, а рационализација на мрежата на оп-
штествените дејности, подигање на стручното ниво на 
кадрите и техничката опременост, како и приспосо-
бување на работното време за поцелосно и поефи-
касно задоволување на потребите1 на работните луѓе 
и граѓаните. Во тие рамки неодложна е рационали-

зацијата на самоуправните интересни заедници и раз-
вој на непосредната размена на трудот. При рацио-
нализацијата и реорганизацијата на општествените 
дејности треба да се води сметка за дисперзија на 
нивните услуги во организациите на здружениот труд, 
приградските и селските населби. Заради сегашната 
предимензионираност на мрежата на општествените 
дејности се оценува дека во наредниот период ќе мо-
жат да се вработат околу з илјади лица, особено во 
образованието, културата и информациите на око-
лу 3 илјади во здравствените и социјалните дејности. 

11. Научен и технолошки развој 

Сопствената технолошка стратегија е императив 
и на современиот стопански и општествен развој и на 
СР Македонија. Заради тоа развојот на науката и 
технологијата се битна компонента за натамошно по-
добрување на техничко-технолошкиот, економскиот и 
вкупниот општествен развој на Републиката. Един-
ствено со побрз научно-технолошки прогрес, со по-
голема примена на научните достигнувања, со по-
дигање на техничко-технолошкото ниво на стопан-
ството и со научно техничката соработка со стран-
ство, може да се оствари соодветен економски раз-
вој, а во тие рамки и најоптимално насочување на 
вработувањето и искористување на трудовиот потен-
цијал. Тежиштето во развојот на организациите на 
здружениот труд ќе треба да биде дадено на соп-
ствени научно-истражувачки потенцијали и сопствени 
технолошки решенија, врз заеднички програми на 
ниво на земјата, како и рационално користење на 
современите светски научни и тешнолошки достигну-
вања. Републиката треба да гради селективна страте-
гија на научно-технолошкиот развој со трудово ин-
тензивна димензија и стратегија. 

Бидејќи Републиката располага со голем број 
невработени високостручни кадри, како и со голем 
број студенти што се вклучени во системот на шко-
лувањето, треба да се оневозможи процесот на одли-
вање на интелектуалниот потенцијал од Републиката 
и да се создаваат услови целосно и економски ра-
ционално да бидат вклучени во работењето, а пред 
се во програмата за техничко-технолошки развој на 
организациите на здружениот труд. Во таа смисла е 
неопходно Републиката, општините, Стопанската ко-
мора на Македонија и организациите на здружениот 
труд секој посебно да ги утврдат и програмираат 
своите задачи и планот за унапредување на техничко-
технолошкиот и научниот развој и да го утврдат 
планот на потребниот број на истражувачки кадри. 
По оваа основа се цени дека можат да се вработат 
најмалку 5 илјади лица. 

12. Усогласување на образованието на кадри 
со потребите на стопанството 

Ефикасноста на вработувањето на младите струч-
ни кадри зависи и од усогласеноста на образовниот 
систем со потребите на стопанството за што во Ре-
публиката веќе се преземени извесни мерки и од 
остварувањето на територијалната подвижност на 
стручните кадри, но и од политиката на вработува-
њето која има повратно влијание на образованието. 

Вкупниот образовен систем треба што поскоро 
да се усогласи со потребите на здружениот труд, а 
пред се со неговите развојни програми. Притоа тре-
ба да се има предвид значењето на технолошкиот 
прогрес, а особено фактот дека стопанскиот развој 
заснован на примената на модерната технологија ба-
ра работници од нови профили. Големиот опфат на 
генерациите во системот на образованието не смее да 
се спротивставува на технолошкиот прогрес. Но и 
новата технологија не смее да се воведува само за-
ради супституција на живиот труд. Развојот треба да 
биде насочен кон технолошки современи пропулзив-
ни капацитети кои по својата природа обезбедуваат 
пораст и продуктивност, а со тоа и вработеност. Ток-
му затоа е потребно образованието на кадри да би-
де насочено кон продукција на такви кадри кои ќе 
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бидат во состојба да ја користат најсовремената тех-
ника и технологија, но истовремено ќе можат да соз-
дадат доход и во трудово интензивните класични 
гранки. 

Флексибилниот и динамичен развој на стопан-
ството заснован на новите технологии и знаења без 
одлагање бара радикално намалување на бројот на 
занимањата и специјалностите на сите степени на 
насоченото образование, но истовремено неопходна 
е и соработка која треба да се остварува меѓу здру-
жениот труд и образовните организации. Исто така, 
треба поголемо внимание да се посвети на стручно-
то оквалификување на учениците и студентите за да 
можат пооптимално да го користат своето образова-
ние во процесот на трудот и со тоа квалификацио-
ната оспособеност да има позначаен одраз на зголе-
мувањето на продуктивноста на трудот. Во оваа смис-
ла да се преиспита можноста за програмско усогла-
сување на постојниот систем за насочено образова-
ние кој ќе оспособува кадри за непосредно произ-
водство, кои од аспект на практичната и стручната 
оспособеност се покажува дека се се уште неопходни. 

Кон образованието на кадрите, а особено кон 
нивното планирање треба да се приоѓа како една 
од двете основни компоненти во стопанскиот и оп-
штествениот развој која непосредно се одразува на 
можностите за вработување. Токму затоа треба да 
се оневозможи неконтролирано и непланско прово-
цирање на занимања и специјалности кои се суфици-
тарни и за кои мора да се издвојуваат дополнителни 
средства за да се преквалификуваат, односно оспосо-
бат за општествено потребните занимања. 

Исто така, треба да се надмине сегашниот стати-
чен систем на профилирање на кадри во одделни 
образовни центри по општините и на факултетите 
што се јавува како еден од .главните генератори на 
одредени профили суфицитарни кадри. 

Со соодветни стимулативни мерки треба да се 
овозможи и олесни образованието во текот на рабо-
тата, како и разни облици на преквалификација (на 
невработените и вработените кои не се рационално 
ангажирани) во согласност со потребите на здруже-
ниот труд. Во оваа смисла приоритет при вработу-
вањето треба да имаат завршените ученици со про-
изводни занимања. Со воведување на соодветен сис-
тем на наградување треба да се вреднува производ-
ниот, креативниот и продуктивниот труд во непос-
редното производство, со цел младите во својата про-
фесионална ориентација да се насочуваат кон про-
изводни занимања. 

13. Природна замена на вработените 

По основа на природна замена на вработените 
во наредниот плански период ќе се обезбеди врабо-
тување на околу 45 илјади лица. Со изедначувањето 
на условите за престанување на работниот однос по 
сила на закон на жените со мажите, природната за-
мена на вработените нема да се оствари во плани-
раниот обем. што непосредно ќе влијае на натамош-
ното зголемување на бројот на невработените. 

Кога се имаат предвид ограничените материјални 
можности на Републиката за позабрзан стопански и 
општествен развој од една страна и големиот број 
на невработени стручни и високо стручни кадри од 
друга страна, кои имаат значително поповолна ква-
лификациона структура од веќе вработените, како 
императив се налага потребата од еластичен систем 
на пензионирање, со кој би се обезбедила позабр-
зана природна замена на вработените. Имено, со 
изедначувањето на условите за остварување право на 
пензија на мажите и жените со 35 години работен 
стаж, со евентуална можност жените да користат 
право на стекнување на пензија и со 30 години стаж, 
ќе се создадат услови за вработување нп околу 43 
илјади лица. И покрај потребата од зголем\^ање на 
придонесот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на овој начин ќе се создадат услови за значи-
телно намалување на бројот на невработените струч-
ни кадри и за нивно вклучување во производството 
и вршењето на општествено корисниот труд во нај-

оптималните години од нивниот работен век. Тоа ќе 
придонесе и за значајно зголемување на продуктив-
носта на трудот и подобрување на другите квалита-
тивни фактори на стопанисување и работење. Зголе-
мувањето на придонесите треба да се оствари за 
сметка на намалување на придонесите и другите из-
двојувана од доходот и личните доходи, кои ги над-
минуваат сегашните материјални можности на здру-
жениот труд, а немаат приоритет во општествениот 
развој. 

Целосното ефектуирање на можноста за врабо-
тување преку природниот одлив на вработените, прет-
поставува доследна примена на законските одредби 
за престанување на работниот однос по сила на за-
кон, како и одговорност на организациите на здру-
жениот труд за пополнување на слободните работни 
места со нови вработувања. 

14. Други можности за вработување 

Покрај изнесеното, во Републиката постојат и 
други можности за вработување кои ги овозможу-
ваат законските прописи, а кои нецелосно или вооп-
што не се користат. 

а) Организациите на здружениот труд да ги пре-
испитаат своите можности за примена на законски-
те одредби за вработување на работници со полови-
на од полното работно време (што се однесува и за 
приправниците). 

На овој начин ќе им се даде можност на пого-
лем број лица да најдат вработување, а организа-
циите на здружениот труд посмело да влегуваат во 
деловни потфати и нови проекти. Работата со по-
ловина работно време е погодна за намалување бро-
јот на невработените високо стручни суфицитарни 
кадри (правници, економисти, лекари и друго). При-
тоа организациите на здружениот труд крајно рес-
триктивно да се однесуваат спрема прекувремената 
работа, работата по договор за дело и хонорарната 
работа и да ја користат можноста за докуп на стаж 
за пензионирање и друго. 

б) Со доследна примена на законските обврски 
за прием на приправници, според бројот на врабо-
тените, користејќи ја и можноста за издвојување и 
здружување на средства од организациите на здру-
жениот труд кои не се во состојба да го вработат 
задолжителниот број приправници ќе се создадат 
услови во петгодишниот период за прием на околу 
35 илјади приправници, што претставува околу 30°/о 
од вкупниот број на лица кои се планира да бидат 
вработени. 

в) Со поголемо ангажирање на Републичката за-
едница за вработување, за територијална подвижност 
на работната сила на ниво на земјата, се оценува 
можност за вработување на околу 3 илјади работ-
ници во другите социјалистички републики и соци-
јалистички автономни покраини. И во овој период 
треба да се користи можноста за организирано се-
зонско вработување во странство Исто така, може 
да се очекува и зголемување на бројот на работни-
ците кои во западноевропските земји, ќе се врабо-
туваат на неопределено време. 

г) Големи се можностите на Републиката за ор-
ганизирано вработување на суфицитарниот високо 
стручен кадар во земјите во развој и во другите 
земји во светот. На организиран начин преку само-
управните интересни заедници за вработување, За-
водот за научно-техничка соработка и организациите 
на здружениот труд треба да се организираат ра-
ботни тимови и екипи од невработените суфицитар-
ни високостручни кадри кои со претходна стручна и 
друга подготовка ќе се оспособат за успешно врше-
ње на работните задачи во земјите во кои ќе бидат 
испратени. 

д) Потребите на современото семејство бараат 
вршење на голем број услуги кои се уште се вршат 
неорганизирано. За таа цел треба да се организи-
раат соодветни облици (сервиси, бироа, агенции и 
друго). Со организирано вработување на невработе-
ните ќе се овозможат разновидни услуги (куќни по-
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мошнички, негователка одржување на хигиената и 
друго). Со тоа ќе се обезбеди изедначување на нив-
ниот статус со другите работно ангажирани лица и 
ќе се намали бројот во евиденцијата на невработе-
ните. 

ѓ) Заради намалувањето на трошоците за здрав-
ствени услуги, подобрување на негата на болните и 
истовремено обезбедување вработување на поголем 
број здравствени работници треба да се испита мож-
носта за организирано домашно лекување. 

е) Доследната примена на законските одредби за 
вработување на сезонските работници и поцелосната 
соработка на организациите на здружениот труд кои 
вработуваат сезонски работници и заедниците за вра-
ботување, можат исто така да создадат можност за 
вработување на значителен број сезонски работници 
на неопределено време. Во таа смисла е потребна 
поголема активност на самоуправните интересни за-
едници за вработување. 

ж) Можностите за нови вработувања, односно за 
намалување на бројот на невработените не се иско-
ристени и по основа на ангажирање на работните 
луѓе и земјоделците за работа по домови (СИЦ) и 
работа по основ на потрајна кооперација и друга со 
работеа. 

II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНО ВРАБО-
ТУВАЊЕ И УСЛОВИ ЗА НИВНО НАСОЧУВАЊЕ 

Покрај предвидените мерки и активности за убла-
жување на проблемот на невработеноста Опште-
ствениот план на СР Македонија за периодот од 1986 
до 1990 година предвидува и распишување јавен заем 
за вработување, со кој ќе се обезбеди поголемо вра-
ботување. Заемот |ќе се воведе со закон, со кој врз 
начелата на солидарност и непосредно учество, ра-
ботните луѓе и граѓаните ќе се обврзат да обезбедат 
средства за создавање можност за поголемо врабо-
тување. 

Се оценува дека врз основа на прибраните сред-
ства треба да се обезбеди вработување на најмалку 
20 илјади работници, од кои најмалку 60% стручен 
кадар, со завршено средно, више и високо образо-
вание. 

Тргнувајќи од определбата со средствата за јав-
ниот заем да се обезбеди поголемо вработување, се 
предвидува во пресметковната вредност на инвести-
циите тие да учествуваат со 33%. Другите извори од 
банкарските средства, Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и покраини и Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените краишта, теков-
ната акумулација на организациите на здружениот 
труд и други средства, треба да учествуваат со 67%\ 
Се цени дека врз оваа основа, ефектите од распиша-
ниот јавен заем ќе бидат поголеми. 

За реализација на општествените определби за 
насочување на средствата од заемот ќе се разрабо-
тат поблиски критериуми и ќе се донесе посебна 
програма, како составен дел на оваа програма. 

III. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА 

Остварување на планираните цели во Општестве-
ниот план на СР Македонија за период од 1986 до 
1990 година, во областа на вработувањето пред сите 
општествени субјекти го поставува барањето распо-
лагајќи и управувај^ со општествените средства, да 
создаваат се поповолни услови за остварување на 
правото на работа. Обврските и одговорностите на 
сите носители на општествено-економскиот развој, а 
пред се на основните организации на здружениот 
труд, нивните асоцијации и општините, во програ-
мираното разрешување на невработеноста, се ог-
ромни. 

Во овој петгодишен период мора да се сопре 
порастот на невработеноста и да се отпочне проце-
сот на нејзино намалување, во спротивно општестве-
ните противречности ќе се заоструваат во се поголе-
ми размери. 

Врз оваа основа Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија .оценува дека мора како ком-
плексни да се преземат следниве мерки и актив-
ности. 

Програмата за остварување на политиката за вра-
ботување треба да се остварува во три насоки. Во 
првата да се остварува како програма за развој, а 
тоа значи како програма за отворање на нови ра-
ботни места,- во втората како политика со која ќе се 
намалува влијанието на генераторите на невработе-
носта, а особено на наталитетот, миграцијата село 
— град, механичкиот прилив во Скопје и други по-
големи градови, како и образовниот систем и во 
третата насока треба да се остварува преку намалу-
вање на скриената невработеност. 

1. За зголемување на степенот за користење на капа-
цитетите и воведување на работа во повеќе смени 

а) Организациите на здружениот труд должни се 
со посебни програми или со годишните планови за 
развој да ги утврдуваат можностите за: 

— повисоко искористување на капацитетите, 
— воведување на повеќесменска работа и 
— отстранување на тесните грла во производ-

ството. 
Притоа организациите на здружениот труд во са-

моуправните општи акти да ги приспособат мери-
лата и критериумите за распределба на средствата 
за лични доходи со цел да се мотивира повисока 
продуктивност, инвентивност и креативноста на про-
изводниот и другиот творечки труд и да се врши 
класно социјално преструктуирање на непродуктив-
ните профили и да се зголемува продуктивното вра-
ботување. 

Заради поголем степен за користење на капаци-
тетите организациите на здружениот труд од областа 
на индустријата и рударството, да го утврдат бројот 
и квалификационата структура на работниците кои 
треба да бидат или се ангажирани на работите и ра-
ботните задачи кои се однесуваат на организацијата 
на производството и работата, организационата пос-
тавеност, продуктивноста на трудот и другите квали-
тативни фактори на стопанисување. Во тие рамки не-
опходно е на овие работи да се распоредат стручни 
и креативни кадри, со работно искуство и приправ-
ници, чија главна задача ќе биде да анализираат, 
спроведуваат и предлагаат идеи, правци и начини за 
поефикасно стопанисување, преку оптимално иско-
ристување на капацитетите и стручниот и интелек-
туален потенцијал со кој организациите располагаат. 

Оваа обврска особено ја имаат организациите 
на здружениот труд, кои имаат потпросечен степен 
на искористеност на капацитетите од гранскиот про-
сек на ниво на земјата и тоа особено во областа на 
производството на руди, на обоени метали, преработ-
ка на обоени метали, производство и преработка на 
неметали, металопреработувачката индустрија, маши-
ноградбата, производството на бичена граѓа и плочи, 
производство на финални производи од дрво, произ-
водството на текстилни ткаенини и предива, произ-
водство на готови текстилни производи, производ-
ство на кожни обувки и галантерија, производство и 
преработка на тутун и во областа на прехранбено 
преработувачката индустрија. 

б) Републиката и општините: 
— во годишните резолуции за општествено-еко-

номскиот развој да ги утврдат гранките и дејнос-
тите кои имаат потпросечен степен на користење на 
капацитети и да го определат годишниот процент за 
зголемување користењето на капацитетите и воведу-
вање на повеќе смени,-

— со мерките за економска политика да созда-
ваат услови и да го стимулираат искористувањето на 
капацитетите и воведување на повеќесменско рабо-
тење; 

— со мерките на даночната политика и полити-
ката за придонеси да се стимулира, поголемо корис-
тење на капацитетите и воведување на повеќесменска 
работа, преку прогресивно ослободување од даночни 
и други обврски, а за натпросечни^ резултати, од-
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носно воведувањето на трета и четврта смена и це-
лосно ослободување од даноци и придонеси од лич-
ните доходи освен придонесите за пензиското и ин 
валидското и здравственото осигурување; 

— со даночната политика да се дестимулира ед-
носменското работење и недоволното користење на 
инсталираните капацитети, како и зголемувањето на 
доходот преку неоправдано зголемување на цените, 
основа на сопствените согледувања да укажуваат на 

Секоја година собранијата на општините и врз 
причините за нискиот степен за користење на капа-
цитетите и воведувањето на повеќе смени и кога за 
тоа постојат услови во организациите на здружениот 
труд. 

в) Банките: 
— да водат стимулативна кредитна политика со 

организациите на здружениот труд кои ја зголему-
ваат искористеноста на капацитетите и воведуваат 
повеќесменска работа; 

— да обезбедуваат обртни средства и други фи-
нансиски погодности со кои ќе се стимулира иско-
ристувањето на капацитетите, повеќесменското ра-
ботење и извозот (селективни камати на кредити, по-
зајмици и слично). 

2. Скратување на работното време за работа под 
посебни услови и работа во смени 

а) организациите на здружениот труд-. 
— да преземат посебни мерки и активности и 

да утврдат програми за скратување на работи и ра-
ботни задачи што се вршат под тешки и за здравјето 
на работниците штетни услови и да ги утврдат мож-
ностите за нови вработувања; 

— да ги проучат условите за скратување на ра-
ботното време заради работа во три, односно чети-
ри смени во непосредното производство; 

б) Републичкиот комитет за труд. Републичкиот 
завод за општествено планирање и Републичкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и градежништво во 
соработка со Стопанската комора на Македонија и 
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, да 
изготват оперативен план на активности со кој во 
определени рокови ќе ја програмираат активноста, 
пред се, во поголемите организации на здружениот 
труд со трисменска, односно повеќесменска работа 
и потешки услови за работа. Притоа да се обезбеди 
соработка со општинските органи на управата, ре-
гионалните единици на Стопанската комора, особено 
со Стопанската комора на град Скопје и со општин-
ските совети на синдикатот. 

3. Побрзо завршување на започнатите и изградба 
на нови капаци гети 

а) Организациите на здружениот труд.-
— да изработат оперативни планови (мрежни и 

динамични) со цел да обезбедат завршување на за-
почнатите инвестиции во планираниот рок и со тоа 
да обезбедат ефектуирање на инвестиционите вложу-
вања и побрзо вработување на невработените лица,-

— новите инвестициони вложувања да бидат на-
сочени кон работно интензивните и економско оп-
равданите капацитети со домашна опрема и .суро-
вина и кои обезбедуваат поголемо вработување; 

— со инвестиционата политика да вршат диспер-
зија на погони во неразвиените подрачја и селски 
населби, каде што постојат суровински и други усло-
ви и работна сила,-

— новите инвестициони вложувања да бидат ост-
варувани преку сопствена акумулација, средства од 
ФНП и РНФП, здружување на средства, заеднички 
вложувања со странски лица и прибирање средства 
од граѓаните. 

б) Стопанската комора на Македонија, Републич-
киот завод за општествено планирање, банките и оп-
штествено-политичките заедници: 

— да се залагаат новите инвестициони вложува-
ња да не бидат насочувани во капитално интензивни 

туку во трудово интензивни објекти со нови техно-
логии и производни програми, пред се, наменети 
за ИЗВОЗ; 

— да се залагаат за рамномерен развој на Ре-
публиката во поглед на територијалната лоцираност 
на новите инвестициони вложувања и да ја попречу-
ваат изградбата на дуплирани капацитети. 

Недостигот на инвестициони средства ја наметну-
ва потребата во нивното насочување, крајно селек-
тивно да се одбираат проекти кои меѓу приоритетни-
те критериуми ќе го задоволуваат и критериумот на 
повисоко вработување. За остварување на оваа за-
дача неопходна е поинтензивна активност на органи-
зациите на здружениот труд во координација со Сто-
панската комора на Македонија да подготват бројни 
квалитативни инвестициони програми со кои ќе се 
обезбеди вложување на средства за побрзо продук-
тивно вработување. 

4. Проширување, модернизација и реконструкција 
на постојните капацитети 

а) Организациите на здружениот труд: 
— со посебни програми или со плановите за раз-

вој да ги утврдат можностите за проширување, мо-
дернизација и реконструкција на постојните капаци-
тети, особено да ги утврдат тесните грла и да пре-
земат мерки за усогласување на структурната неусог-
ласеност во нивното производство, воведување на 
нови производи и програми и нови технологии, за-
ради преструктуирање на стопанството; 

— проширувањето, модернизацијата и рекон-
струкцијата на постојните капацитети да ги оствару-
ваат преку вложување на средства на трудот и со 
искористување на постојната инфраструктура (работ-
ни простории, водоводи, електрични и други инста-
лации и слично) и пренамена на неефектуирани об-
јекти и друго. 

б) Банките: 
— да водат селективна кредитна политика заради 

стимулирање на инвестициони вложувања во проши-
рување, модернизација и реконструкција на постој-
ните капацитети кои ќе бидат насочени, пред се, во 
вложувања во опрема и обртни средства,-

— приоритетно да одобруваат кредити за фи-
нансирање на изградба на објекти, проширување, мо-
дернизација и отстранување на тесни грла во про-
изводството, доколку со потпросечни вложувања по 
работно место се обезбедува зголемување на врабо-
тувањето, а со цел за воведување на модерни техно-
логии кои се трудово интензивни, во производни про-
грами со повисок степен на обработка, кои го про-
шируваат асортиманот на производството и со кои се 
обезбедува техничко-технолошки напредок и супсти-
туција на увозот. 

5. Прибирање на средства од граѓаните за проширу-
вање на материјалната основа на трудот на органи-

зациите на здружениот труд 

а) Организациите на здружениот труд со плано* 
вите за развој да ги утврдат обемот на средствата од 
граѓаните заради унапредување и зголемување на 
производството и давањето услуги, воведувањето на 
современа технологија и создавање услови за проши-
рување на работењето и вработувањето. Притоа по-
себно да ги утврдат паричните средства, опремата и 
резервните деловни простори и материјалните права. 

б) Стопанската комора на Македонија да созда-
ва услови за искористување на можностите што ги 
дава Законот за прибавување на средства од граѓа-
ните за проширување на материјалната основа на ор-
ганизациите на здружениот труд и да воведе евиден-
ција на склучените договори за прибавените средства 
од граѓаните. 

в) Републичкиот комитет за труд да врши над-
зор над спроведувањето на одредбите на закон, осо-
бено во поглед на уредувањето на меѓусебните права 
и обврски на организациите на здружениот труд и 
граѓанинот од кои ги прибавува средствата и ефекти-
те во вработувањето по овој основ. 
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6. Унапредување и развој на малото стопанство 

а) Организациите на здружениот труд: 
— да изработат конкретни програми за развој 

на малото стопанство во кои (ќе ги утврдуваат потре-
бите од резервни делови, склопови, полуфабрикати, 
алати и друго, кои можат да ги отстапат за произ-
водство на малото стопанство; 

— да направат преглед на неискористените или 
отпишани средства кои можат да ги отстапат на ор-
ганизации на здружениот труд од малото стопанство 
или на невработени лица со цел да бидат искористе-
ни за дополнително производство и за задоволување 
на други потреби на организациите и граѓаните; 

— организациите на здружениот труд, особено 
сложените и поголеми работни организации, во со-
работка со основните стопански комори и Стопанска-
та комора на Македонија, да ги согледаат можности-
те и во согласност со тоа да донесат конкретни про-
грами за отстапување на дел од производството (пр-
мало сериско производство, производство на допола 
нителен асортиман и производство по порачка и 
услужни сервиси на организациите на малото стопан-
ство и приватните занаетчии, како и програми за 
разместување и изградба на помали капацитети од 
производно-услужен карактер на подрачјата во кои 
постојат работни, суровински и други потенцијали. 

б) Извршниот совет на Собранието на СРМ: 
— со предлагање измени на законската регула-

тива, имајќи ги предвид искуствата во другите соци-
јалистички републики и автономни покраини, покрај 
проширувањето на бројот на областите и дејностите 
во кои може да се стопанисува со личен труд во 
сопственост на граѓаните, да се зголеми бројот на 
лицата кои можат да бидат вработувани во таа 
област; 

— заради создавање на пошироки можности за 
развој на малото стопанство треба да се преиспитаат 
одредени законски и други ограничувања, со цел да 
им се овозможи на граѓаните со средствата во лич\ 
на сопственост да вршат стопанска и друга дејност, 
во кои денес таква можност не постои како што се 
изградбата и користењето на мали хидроцентрали, 
производство во хемиската, електронската и друга 
индустрија, вршење на одредени сервисни услуги и 
вршење на одредени интелектуални услуги на орга-
низиран начин; 

— со предлагање на измени на законските и 
другите прописи заради зголемување на бројот на 
вработените кај работодавачите да создадат можности 
за секое нововработено лице работодавачот да ко-
ристи даночни олеснувања соодветни на обемот на 
ангажираните средства за отворање на работно место. 
Исто така да се пропише законска обврска члено-
вите на семејството на работодавачот кои му по-
магаат во работата да имаат статус на вработени и 
да се бришат од евиденцијата на невработените 
лица; 

— со политиката на цени на градежното земјиш-
те, закупнини, кредитната политика, политиката на 
даноци и придонесите на сите нивоа, според надлеж-
ностите да се стимулира и поттикнува развојот на . 
работата со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните со надминување' на разни административни 
и други ограничувања и ослободување од данок на 
промет, при набавка на средства за работа, репро^ 
материјали и суровини; 

— со предлагање измени на законските и други 
прописи да ја поедностави и изедначи постапката за 
основање на организациите од малото стопанство и 
за вршење на занаетчиски и други дејности со личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните,-

— со предлагање измена на законски и други 
прописи и организиран инспекциски надзор да се 
оневозможува бесправната работа која има негативен 
одраз на исполнување на работните обврски од вра-
ботените во организациите на здружениот труд и 
на вработувањето; 

— да подготви анализа за ефектите што ги има-
ше на зголемувањето на вработеноста Општествениот 
договор за основите на заедничкото дејствување, пот-
тикнувањето на развојот и унапредувањето на мало-
то стопанство во СР Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 25/86) и врз основа на сознанијата да 
им предложи на учесниците да се извршат измени 
и дополнувања на Општествениот договор, како и да 
предложи мерки и активности за неговото спрове-
дување; 

— во рамките на измените на законските и дру-
ги прописи да подготви предлог за донесување на за-
кон за вршење на стопански и други дејности со 
личен труд и средства во сопственост на граѓаните во 
кои ќе бидат кодифицирани сите републички закони 
или нивни делови со кои се уредува вршењето на 
стопанската дејност и другите дејности со личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните, како и 
други професионални дејности. 

в) Општините: 
— да изработат оперативни програми во кои ќе 

определат конкретни мерки и активности за развој 
на малото стопанство и ќе ги задолжат одделните 
субјекти за нивно реализирање; 

— ќе ги забележат организациите на здружениот 
труд кои треба да бидат носители на развојот на 
малото стопанство, како и утврдување на погоните, 
единиците и местата во кои треба да бидат диспер-
зирани, со планирање на потребниот број работници; 

— да определат согласно со урбанистичките пла-
нови локации за изградба на деловни простории за 
потребите на малото стопанство, самостојните работ-
ници и дуќани, особено за повратниците од привре-
мена работа во странство; 

— собранијата на општините до крајот на секоја 
тековна година да ги утврдуваат плановите за из-
градба, адаптација или привремена локација на об-
јектите за деловен простор во наредната година и 
за тоа на достапен начин да ги информираат работ-
ните луѓе и граѓаните; 

— да водат стимулативна политика на оданочу-
вање на лицата што вршат дејност со личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните, со значително 
намалување на даноците во првите три години од 
работењето, за вложување во опремата и објектите, 
како и за секое вработено лице; 

— да се грижат за обезбедување на опрема и 
репроматеријали од увоз и земјата под исти услови 
како и организациите од здружениот труд и да 
создаваат услови за гарантиран откуп и пласман на 
производството и сигурност во трајноста на користе-
њето на услугите; 

— во плановите за општествено-економскиот раз-
вој и мерките за економска политика поцелосно да 
се вградуваат мерки и активности со кои ќе се пот-
тикнува продуктивното вработување на работниците 
кои се враќаат од привремена работа во странство 
во општествениот сектор на малото стопанство и во 
областа на личниот труд. 

Самоуправните интересни заедници за вработу-
вање во соработка со организациите на здружениот 
труд и деловните банки, континуирано да се анга-
жираат врз изработка на програми за работно анга-
жирање на повратниците со вложување на средства 
во организациите на здружениот труд, заради про-
ширување на материјалната основа и создавање на 
можности за нови вработувања. Организациите на 
здружениот труд треба во рамките на своите планови 
за развој да подготвуваат програми кои би можеле 
да се понудат на граѓаните-повратници од странство, 
за здружување на заштедите, за увоз на опрема и 
слично, со што би обезбедиле сопствено вработување 
или на член од семејството. 

г) Банките: 
— да планираат средства за развој на малото 

стопанство и да утврдат погодности при кредитира-
њето и тековното работење на организациите од ма-
лото стопанство и за лицата што вршат дејност со 
личен труд и средства во сопственост на граѓаните; 
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—• организационо и кадровски да се оспособат 
за да бидат едни од основните носители на инвести-
ционата политика, а особено да бидат поттикнувачи 
на развојот на малото стопанство, индивидуалното 
земјоделство и другите облици на работа со личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните. Исто 
така, неопходно е да стимулираат штедење на насе-
лението и штедните влогови на граѓаните да ги насо-
чуваат во тековите на општествената репродукција. 

7. Развој на земјоделството 

а) Организациите на здружениот труд: 
— да обезбедат динамизирање на земјоделското 

производство со поефикасно користење на располож-
ливите потенцијали и природни ресурси, со примена 
на посовремени агротехнички мерки, структурни про-
мени преку развојот на примарното земјоделско про-
изводство со акцент на интензивни пол јод ел ски кул-
тури, крмни култури и сточарски производи; 

— во рамките на планирањето на развојот да 
утврдат програми за оптимално користење на земјо-
делското земјиште и системите за наводнување, за 
подведување под култура на напуштени земјоделски 
површини и за групирање на помали во поголеми, 
по пат на здружување, арондација и комасација. Со 
самоуправно поврзување и здружување на трудот и 
средствата во земјоделството, прехранбената инду-
стрија и здружените земјоделци да ги јакнат долго-
рочните системски врски во агрокомплексот и репро-
це дините,-

— да организираат откуп и пласман на земјодел-
ските производи воопшто, при што ист третман да 
добијат производите како од општествениот, така и 
од индивидуалниот сектор,-

— земјоделските комбинати и организациите за 
производство, откуп и преработка на тутун да ги ана-
лизираат можностите и да преземат посебни мерки 
и активности за ангажирање на што поголем број 
индивидуални земјоделци — кооперанти, кои по овој 
основ, ќе стекнат пензиско и инвалидско осигуру-
вање; 

— да водат политика на стабилни цени, навреме-
но и гарантирано прифаќање на земјоделски и сто-
чарски производи по реални и познати цеш*, созда-
вање услови за набавка на семенски и други репрома-
теријали, заштитни средства, механизација и друго,-

— да изготват програми за изградба на инфрас-
труктурни објекти ((патишта, струја, амбуланти, про-
давници и слично) во селата, а особено рицско-пла-
нинските региони, со што (ќе се создадат услови за 
дисперзија на погони на земјоделските комбинати 
или формирање на земјоделски задруги во тие ре-
гиони за развој на земјоделството и стопанството и 
запирање на миграцијата,-

— да се грижат за создавање подеднакво атрак-
тивни услови за живот и работа на село, со тие во 
градот и во рамките на Програмата за вработување 
да планираат изградба на здравствени, културни и 
просветни институции, урбанизација на селото (из-
градба на патишта, водоводи, канализација, ПТТ 
врски и други комуналии, воведување на електрична 
енергија, изградба на мали производни погони, откуп-
ни станици, продавници, занаетчиски работилници: 
ковач, бравар, столар, бербер, шивач, слаткар и слич-
но, фурни, кафе ресторани, сервиси за поправка на 
земјоделски машини, противпожарни станици и дру-
го). При изградба на овие објекти треба да се ко-
ристат самопридонеси, поволни банкарски кредити, 
како и други средства од општествената заедница,-

— со создавање на овие услови се создаваат пре-
дуслови за активна повратна политика на релацијата 
град — село; 

— да создаваат услови за развој на стручни служ-
би за унапредување на индивидуалното земјоделство 
и треба да изготват програми и да преземат актив-
ности за развој на земјоделството и сточарството во 
селата, а особено во ридско-планинските региони. 

б) Извршниот совет на Собранието на СРМ-. 
— заедно со Заедницата за пензиско и инвалид-

ско осигурување на Македонија да предложат закон-
ски решенија за инвалидско пензиско и здравствено 
осигурување на земјоделците како за работниците 
во здружениот труд; 

— со предлагање измена на законски и други 
прописи да се создаде можност земјоделецот — соп-
ственикот на земјата да може да вработува работни-
ци, вклучувајќи ги и членовите на своето семејство, 
кои би имале подеднакви права и обврски како и 
вработените кај работодавачите; 

— да предлага селективна и стимулативна даноч-
на политика на стабилни цени и да создава други 
услови за постабилно земјоделско производство и 
социјална сигурност на земјоделците. 

в) Задружниот сојуз на Македонија да донесе 
оперативна програма за развој на задругарството и 
развивање на односите на здружување на индиви-
дуалните земјоделци во различни облици на коопе-
рација и друга програма за соработка со организа-
циите на здружениот труд. 

8. Динамизирање на станбената изградба 

а) Организациите на здружениот труд од облас-
та на градежништвото да изработат посебни програ-
ми заради заедничко активирање на градежната опе-
ратива надвор од Републиката и во странство, со 
цел да го искористат трудовиот потенцијал на врабо-
тените и да создадат услови за нови вработувања. 

б) Општините во рамките на урбанистичките пла-
нови на ефикасен начин да ги разрешуваат простор-
но урбанистичките прашања, со цел да создаваат 
можност за определување на локации за изградба 
на индивидуални и општествени станбени згради и 
деловни простории, со претходна изградба на инфрас-
труктурните и другите објекти {водовод, канализаци-
ја, електрична енергија, ПТТ и друго) како составен 
дел на станбениот простор. 

в) Банките да развијат соодветен систем на фи-
нансирање и кредитирање со кој максимално ќе го 
стимулираат штедењето на граѓаните, како и теков-
ното зафаќање на дел од личниот доход, како уче-
ство во станбената изградба. 

9. Натамошен развој на општествените дејности, 
органите на управата и правосудните органи 

— Организациите на здружениот труд од областа 
на здравствената заштита, програмирано и со годиш-
на динамика да го остваруваат приемот на стручен 
кадар и да го зголемуваат бројот на здравствените ра-
ботници директно вклучени во укажувањето на здрав-
ствената заштита. Притоа да изработат посебни про-
грами за развој и реализација на домашното леку-
вање (укажување на здравствена заштита во домаш-
ни услови); 

— самоуправните организации и заедници од, об-
ласта на општествената заштита на деца со годиш-
ните планови да ги предвидат потребите за нови 
вработувања во согласност со реализацијата на опре-
делбите за поголем опфат и проширување на мре-
жата за организирано згрижување на децата, а осо-
бено преку поинтензивно развивање на пократки и 
подостапни форми кои не бараат големи материјал-
ни вложувања; 

— самоуправните организации и заедници од-об-
ласта на социјалната заштита со годишните плано-
ви да го утврдат потребниот број нови вработувања, 
согласно на остварувањето на заложбите за проши-
рување на капацитетите за опфаќање на лицата кои 
ќе се најдат во потреба и од социјална заштита и 
преку побрзиот развој на вонинституционални обли-
ци на заштитата; 

— со цел да се создадат кадровски претпоставки 
за работа во органите на државната управа и пра-
восудните органи, Извршниот совет да предложи мер-
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ки за приемот на креативни стручни кадри и при-
правници и за поинтензивна примена на институтот 
— докуп на работен стаж, кои по овој основ можат 
да се стекнуваат со право на пензија; 

— самоуправните организации и заедници од об-
ласта на културата со плановите да го утврдат пот-
ребниот број нови вработувања согласно со мате-
ријалните можности на корисниците на нивните услу-
ги, општините и Републиката; 

— организациите на здружениот труд од областа 
на информирањето и другите организации на здру-
жениот труд заради развој на информирањето со го-
дишните и долгорочни планови да ги предвидат по-
требите за нови вработувања во согласност со пла-
нот за развојот на информативната дејност во ОЗТ, 
општините и Републиката. Да се проучи можноста 
за остварување на правото на бенифициран стаж на 
новинарите со што (ќе се зголеми природниот одлив 
на вработените новинари и )ќе се создадат услови за 
нови вработувања. 

10. Научен и технолошки развој 

— Посебен придонес кон научниот и технолош-
киот развој треба да дадат универзитетите и други-
те научни и стручни организации преку нивното не-
посредно вклучување во проектирањето и непосред-
ното реализирање на развојни програми на организа-
циите на здружениот труд, во разрешувањето на тех-
ничко-технолошките, развојните и другите проблеми 
во тековното работење. 

За таа цел во научно истражувачките организа-
ции и факултетите треба да се вработи научен под-
младок и да се стимулира стручното и научно усовр-
шување преку постдипломските студии, докторати, на-
учни студиски престои во странство и друго. Репуб-
личката заедница за научни дејности во соработка со 
самоуправните интересни заедници за насочено об-
разование и универзитетите да утврдат програми за 
вработување на истражувачки кадри и за усовршу-
вање на научниот подмладок кој ќе може успешно 
да го понесе техничко-технолошкиот развој на Ре-
публиката. 

Поврзувањето на научно-истражувачките органи-
зации со здружениот труд во наредниот плански пе-
риод мора да биде постојана грижа на организа-
циите на здружениот труд на универзитетот, Стопан-
ската комора на Македонија и на другите заинтере-
сирани субјекти, со доходовно поврзување и воспос-
тавување на непосредна слободна размена на трудот,-

— Сојузот на Синдикатот на Македонија, Стопан-
ската комора на Македонија и организациите на 
здружениот труд треба да се заложат организациите 
на здружениот труд да утврдат во самоуправните 
општи акти, критериуми за материјално и општестве-
но вреднување на научно-истражувачкиот, творечкиот 
и новаторскиот труд, со што креативните млади и та-
лентирани кадри ќе дојдат до полн израз; 

— поголемите организации на здружениот труд 
да формираат или кадровски да доопремат служби, 
бироа или центри за истражување, проектирање, про-
грамирање, инженеринг, маркетинг, за експертизи, 
анализи и слично, со што рационално ќе се иско-
ристат интелектуалниот потенцијал од Републиката 
за користење на современите светски научни и тех-
нолошки достигнувања и високопродуктивно работе-
ње, а истовремено ќе се обезбеди продуктивно вра-
ботување на невработените високостручни кадри, ка-
ко и на големиот број студенти по завршувањето на 
школувањето; 

— самоуправните интересни заедници за врабо-
тување, за опслужување на помалите организации на 
здружениот труд, работните заедници, задругите, до-
говорните организации на здружениот труд и работ-
ните луѓе што вршат дејност со личен труд и сред-
ства во сопственост на граѓаните да покренат иници-
јатива за формирање служби, бироа, заедници и 
слично кои за нивни потреби ќе вршат истражувања, 
проектирана, експертизи, анализи, програмирано, 

инженеринг или правни финансиски, книговодствено-
материјални и други административно технички ра-
боти; 

— поголемите организации на здружениот труд 
и други заедници во рамките на постојната органи-
зација или посебно да формираат центри за орга-
низација на трудот, центри за информации, заводи 
за унапредување на продуктивноста на трудот, за јав-
на управа и друго и при што ќе се вработат голем 
број невработени високостручни кадри и ќе се соз-
дадат институти кои ќе придонесат во економскиот и 
општествениот развој на .Републиката; 

— во самоуправните организации и заедници и 
во општествено-политичките заедници, паралелно со 
развојот на информационите системи, да се обезбеди 
создавање услови за вработување на стручен кадар, 
кој создадената технолошка основа (ќе ја стави во 
функција на целосна и навремена циркулација на 
научно-технолошки, економски, финансиски, плански 
и други информации,-

— организациите на здружениот труд да презе-
мат конкретни мерки и активности за креативно усо-
вршување и доградување па нормативните акти со 
кои се регулираат односите во распределбата на 
средствата за лични доходи. Во таа насока во орга-
низациите на здружениот труд да се преземат мер-
ки за поголема конкурентност на знаење, образова-
ние и стручно оспособување на талентираните и спо-
собните кадри и формирање на истражувачки, план-
ски и развојни служби. 

11. Усогласување на образованието на кадри 
со потребите на стопанството 

- За запирање на процесот на профилирање на 
суфицитарни кадри, самоуправните интересни заед-
ници за образование во соработка со самоуправните 
интересни заедници за вработување, Стопанската ко-
мора на Македонија и универзитетите, должни се врз 
основа на програмите за развој на организациите на 
здружениот труд, да изготват програми и да презе-
мат мерки за флексибилен диференциран и планиран 
упис на студенти и ученици во согласност со постој-
ните потреби на здружениот труд; 

— самоуправните интересни заедници за образо-
вание и самоуправните интересни заедници за вра-
ботување во заедница со организациите на здруже-
ниот труд, треба да изнајдат начин и да изготват 
програми за образование и специјализација на ра-
ботниците во текот на работата и за оспособување 
и преквалификација на невработените за нивно по-
брзо вработување; 

— политиката на кредитирање и стипендирање 
во целост треба да биде насочена кон целите на стра-
тегијата на продуктивно вработување на младите,-

— организациите на здружениот труд од областа 
на образованието да го подигнат квалитетот на нас-
тавата и целосно да ги применат усвоените норма-
тиви за бројот на часовите на наставниците и со-
работниците. 

^.Позабрзано вработување 

Извршниот совет на Собранието на СРМ да ра-
боти за натамошно уточнување на процените за 
ефектите од скратувањето на пензискиот стаж на 
вработените како на една од можните мерки за зго-
лемувањето на вработеноста во Републиката. Притоа 
основна цел и задача да биде јасно согледување на 
економската и пошироката општествена оправданост 
на таквото решение,-

•— Собранието на СРМ ќе донесе програма во 
која согласно со Општествениот план на СРМ за пе-, 
риодот од 1986 до 1990 година ќе утврди конкретни 
мерки и активности со кои ќе обезбеди единствена 
популациона политика, со диференциран пристап и 
мерки по одделни подрачја, а особено активна по-
пулациона политика во подрачјето со висок ната-
литет, со што ќе се создадат услови за активирање 
на работноспособноното население и намалување на 
бројот на невработените^ 
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13. Други можности за вработување 

— Организациите на здружениот труд да ги до-
полнат своите самоуправни општи акти и да созда-
дат можност за вработување на работници со поло-
вина од полното работно време; 

— за позабрзано вклучување на младите стручни 
кадри во производниот процес доследно да се оства-
рува примената на Законот за приправници за што 
органите на инспекцијата на трудот да ги преземаат 
со Закон утврдените мерки и активности; 

— општините и соодветните самоуправни инте-
ресни заедници треба да го поттикнуваат и стимули-
раат вршењето на уметничка, културна, адвокатска 
или друга професионална дејност која се врши со 
личен труд, а самостојно во вид на занимање. За тоа 
е потребно да се создадат нормативни и материјални 
претпоставки овие лица врз основа на својот труд, да 
имаат во начело, иста општествено-економска полож-
ба, а во основа исти права и обврски како и работ-
ниците во организациите на здружениот труд,-

— за унапредување на иаучно-технолошкиот раз-
вој самоуправните интересни заедници, банките и оп-
штините треба да создадат услови и за отворање на 
проектански и програмски бироа и бироа за разно-
врсни интелектуални услуги со ангажирање на сред-
ства во сопственост на граѓаните со што иницијатива-
та и индивидуалниот талент на младите стручни кад-
ри може да дојде до полн израз; 

— организациите на здружениот труд и надлеж-
ните органи во општините да ги анализираат при-
чините за појавата на помасовна дополнителна пре-
кувремена работа, (работа во сабота, во недела и про-
должено работно време), како и работата по дого-
вор за дело и хонорарната работа, со цел соодветно 
на зголемениот обем на работа да се извршат нови 
вработувања; 

— општините и самоуправните интересни заед-
ници за вработување со свои мерки и активности да 
обезбедат изедначување на статусот на работно анга-
жираните лица (куќни помошнички, негователки, чис-
тачи на станбените и други згради, разни занимања 
на поправки и одржување на трајни потрошни добра 
и опремата на населението), со тие во општествениот 
сектор преку организирано вработување во сервиси, 
задруги или други форми на самоуправно организи-
рање; 

— организациите на здружениот труд да изра-
ботат конкретни програми за работа по домови 
(СИЦ) и работа по основ на потребна категорија и 
друга соработка. Општините и самоуправните заед-
ници да утврдат олеснување за плаќање на придо-
неси на доходот и личните примања остварени по 
овие ОСНОВИ; 

— составен дел на политиката на распоредување 
на доходот и распределбата на средствата за личен 
доход треба да бидат основите и мерилата со кои 
ќе се обезбеди остварување на меѓузависност на 
бруто личните доходи по работник и акумулацијата 
спрема ангажираните средства и така да се спречи 
вкупно сопственичкиот однос на вработените кон 
средствата за акумулација. Висината на личниот 
доход да зависи од делот што се издвојува за аку-
мулација која е претпоставка на политиката за нови 
вработувања; 

— вработувањето и користењето на општестве-
ните средства се одразува на соодветни ефекти од 
трудот и работењето и на создавање акумулација 
со што би се обезбедило отворање на нови работни 
места. Секој кој недисциплинирано и несовесно ги 
извршува своите работни обврски и не обезбедува 
рационално користење на општествените средства, 
не може да полага право на работно место, во усло-
вите на невработеност вработеноста претставува свое-
видна привилегија. Затоа општествено е неприфатли-
во на вработените да им е обезбеден работниот од-
нос независно од односот спрема трудот и да се 
толерира ^стручноста и цемарниот однос кон трудот. 

Организациите на здружениот труд и работните за-
едници со своите самоуправни општи акти во рам-
ките на сегашните законски можности доследно да 
го остваруваат правото на работа и одговорност за 
извршување на работните задачи. Истовремено со 
измените на Законот за здружениот труд согласно 
со критичката анализа за функционирањето на поли-
тичкиот систем на самоуправувањето, Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, да предложи измена на 
Законот за работните односи и другите нормативни 
акти и да се отстранат пречките од нормативен и 
субјективен карактер за да се обезбеди нормална 
селекција и циркулација на работниците врз основа 
на нивната способност и нивното залагање; 

— за реализација на општествената определба за 
обезбедување на дополнителни средства преку рас-
пишување на јавен заем за вработување, надлежните 
републички органи да изготват и да му предложат на 
Собранието на СРМ закон за заем за вработување, 
а во рок од два месеца по неговото донесување да 
се донесат потребните подзаконски акти неопходни 
за негово спроведување, а во рамките на Стопан-
ската комора на Македонија да се договори забрзана 
активност на организациите на здружениот труд за 
подготовка на доволен број квалитетни проекти; 

14. Самоуправни интересни заедници за вработување 

За реализација на оваа програма самоуправни-
те интересни заедници за вработување должни се: 

— да обезбедат соодветен систем на евиденти-
рање и да ја заострат одговорноста на стручните 
служби за точното и потполното евидентирање на 
вистински невработените лица во согласност со кри-
териумите утврдени во Општествениот договор за ос-
тварување на политиката за вработување на СРМ. 
За таа цел треба да воведат единствен информацио-
нен систем во Републиката, во рамките на компју-
терскиот центар на Заедницата за пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија; 

— да ја приспособат организацијата и рабо-
тењето со организационо, кадровско и техничко ос-
пособување. Републичкиот комитет за труд во сора-
ботка со републичката заедница за вработување да 
ги преиспитаат законите и другите акти од областа 
на вработувањето и да предложат соодветни реше-
нија; 

— да ги утврдат начинот, постапката и критери-
умите за насочување и дополнување на средствата 
кои според Законот за приправници, се издвоју-
ваат за вработување на приправници од страна на 
ОЗТ кои нема да ја исполнат законската обврска за 
прием на приправници; 

— врз основа на плановите на организациите на 
здружениот труд да ги планираат потребите на ка-
дрите и врз таа основа да го утврдат начинот и ус : 

ловите на воспоставување единствен систем на ин-
формирање за потребите од работници во Републи-
ката по профил на занимање и да го определат на-
чинот и времето на нивното објавување; 

— во соработка со Републичкиот комитет за 
труд да ги преиспитаат законските и другите реше-
нија со кои се остварува социјална и материјална 
сигурност, оспособување и преквалификација на не-
вработените и да предложи решенија со кои ќе се 
обезбеди поголема социјална и материјална сигур-
ност на невработените и можности за вработување. 

# 

* * 

Заради организирано, општествено и координи-
рано реализирање на оваа програма, организациите 
на здружениот труд, Стопанската комора, органите 
на општествено-политичките заедници, самоуправни-
те интересни заедници и другите општествени субјек-
ти должни се до крајот на октомври 1986 година да 
донесат програма »со мерки и активности и да 
пристапат кон нивна реализација, Овие програми 
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да бидат содржини на резолуциите на општините 
и Републиката за секоја година. 

За реализација на оваа програма потребно е се-
кој надлежен субјект да ги утврди мерките, актив-
ностите и роковите во кои (ќе бидат реализирани 
и планираниот број на работниците кои со нив ќе 
се вработат. 

Токму затоа, реализацијата на оваа програма не 
треба да се одвива преку активности како што беа 
таканаречените акции за вработување (кои покрај од-
редени резултати во вработувањето, претставуваа екс-
тензивен начин на вработување), туку остварување 
на политиката за вработување утврдена со оваа про-
грама треба да се остварува како активност за про-
ширување на материјалната основа на трудот преку 
создавање на нови работни места за продуктивно вра-
ботување. Вработувањето треба да се врши врз осно-
ва на конкурс или оглас и во согласност со Зако-
нот и критериумите за приоритет во општествените 
договори за вработување, со што ќе се обезбеди 
максимална социјална праведност при вработувањето. 
Органите на инспекцијата на трудот и другите ор-
гани да водат посебна сметка и редовен надзор над 
законитоста при засновање на работен однос. 

Учесниците во општественото договарање во об-
ласта на вработувањето да обезбедат .доследно оства-

рување на законските прописи и критериумите, при 
вработувана«? и јавно да ги изнесуваат злоупотре-
бите и недоследностите и да преземаат конкретни 
мерки и активности за нивно надминување. 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија и извршните совети на општините одговорни 
се за координирање на активностите и спроведува-
њето на оваа програма. 

Собранието на СРМ и собранијата на општините 
секоја година да го оценуваат извршувањето на оваа 
програма и да предлагаат нови мерки и активности 
за нејзината реализација. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2857/1 
24 октомври 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврам овски, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

309. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, а во согласност со 
Општествениот договор за заедничките основи и ме-
рила за утврдување на личните доходи и на другите 
примања и надоместоци на функционерите во орга-
ните на општествено-политичките заедници и на 
општествено-политичките организации („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 57/84), Собранието на СР Маке-
донија, Претседателството на СРМ, Централниот ко-
митет на Сојузот на комунистите на Македонија, Ре-
публичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, Републичката конферен-
ција на Советот на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Македонија (во натамошниот текст: учесни-
ци), склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ 
ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Во Општествениот договор за заедничките ос-
нови и мерила за утврдување на личните доходи и 
другите примања и надоместоци на функционерите 
во републичките органи и органите на опште-
ствено-политичките организации во Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 20/85), точката 17 се 
менува и гласи: 

„По предлог на учесниците на Општествениот до-
говор и по претходно усогласување во Комисијата од 
точка 36, вредноста на бодот се усогласува во текот 
на годината тримесечно во согласност со остварениот 
просечен личен доход но работник во стопанството 
од Републиката во претходното тромесечје". 

2. Во делот III, други примања и надоместоци 
на определени материјални трошоци на функционе-
рите, точка 31 потточка 1) ставот 1 се менува и 
гласи: 

„Дневниците за службено патување во земјата — 
до 12% од просечно остварениот месечен личен до-
ход на вработените во стопанството на СРМ во прет-

ходната година, а кога се приложува сметката за 
спиење се признава во целост износот на трошоците 
за сместување во хотел од „б" категорија". 

3. Во делот III, други примања и надоместоци 
на определени материјални трошоци на функционе-
рите, точка 31 потточка 8 се менува и гласи: 

„Отпремнината при одењето во пензија изне-
сува три просечни лични доходи на функционерот 
остварени во претходното тромесечје". 

4. Овој општествен договор се смета за склучен 
кога ќе го усвојат учесниците на Договорот и ќе го 
потпишат нивните овластени претставници. 

5. Овој општествен договор ќе се објави во 
„Службен весник на СРМ". 

Скопје, 1986 година 

ПОТПИСНИЦИ: 

За Собраниетд на СРМ, Дургут Едиповски, е. р.; 
За Претседателството на СРМ, Илија Таневски, 
е. р.; За Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Македонија, Илкир Мустафа, 
е. р.; За Републичката конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, Трајче Черепналковски, е. р.; За Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Киро Роглев, е. р.; За Републичкиот одбор на 
Сојузот на здруженијата на борците од Народ-
ноослободителната војна на Македонија, Сал-
тир Путински, е. р.; За Републичката конфе-
ренција на Сојузот на социјалистичката млади-
на на Македонија, Блажо Атанасов, е. р. 

310. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија и точка 35 од Опште-
ствениот договор за заедничките основи и мерила за 
утврдување на личните доходи и другите примања и 
надоместоци на функционерите во републичките ор-
гани и органите на општествено-политичките органи-
зации во Републиката („Службен весник на СРМ" 
број 20/85), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Претседателството на СРМ, Извршниот 
совет на Собранието на СРМ, Републичката конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Македонија, Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот 
на здруженијата на борците од Народноослободи-
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телната војна на Македонија и Републичката кон-
ференција на Сојузот на социјалистичката младина 
на Македонија (учесници), склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТО-
ЦИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ФУНК-
ЦИИ, НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РА-
БОТНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ВО ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 

РЕПУБЛИКАТА 

1. Во Општествениот договор за заедничките ос-
нови и мерила за стекнување и распределба на сред-
ствата за лични доходи и на другите примања и на-
доместоци на носителите на правосудните функции, 
на функционерите и раководните работници во ре-
публичките органи и во општествено-политичките ор-
ганизации во Републиката („Службен весник на СРМ" 
број 16/86), точка 16 се менува и гласи: 

,„По предлог на учесниците на Општественио! 
договор и по претходно усогласување во Комисијата 
од точка 36, вредноста на бодот се усогласува во те-
кот на годината тримесечно во согласност со оства-
рениот просечен личен доход по работник во стопан-
ството во Републиката во претходното тромесечје". 

Точката 27 потточка 1 став 1 се менува и гласи.-
„Дневниците за службено патување во земјата — 

до 12% од просечно остварениот месечен личен до-
ход на вработените во стопанството на СРМ во прет-
ходната година, а кога се приложува сметка за 
спиење се признава во целост износот на трошоците 
за сместување во хотел од „Б" категорија". 

3. Во делот III, други примања и надоместоци 
на определени материјални трошоци на функционе-
рите, точка 31 потточка 8 се менува и гласи.-

„Отпремнината' при одење во пензија изнесува 
три просечни лични доходи на функционерот оства-
рени во претходното тромесечје". 

4. Овој општествен договор се смета за склучен 
кога (ќе го усвојат учесниците на Договорот и ќе го 
потпишат нивните овластени претставници. 

5. Општествениот договор ќе се објави во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Скопје, 1986 година 

ПОТПИСНИЦИ: 

За Собранието на СРМ, Дургут Едиповски, е, р.; 
За Претседателството на СРМ, ИлиЈа Таневски, 
е. р.; За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, Томислав Стефовски, е. р.,- За 
Републичката конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Македонија, 
Трајче Черепналковски, е. р.; За Советот на Со-
јузот на синдикатите на Македонија, Киро Рог-
лев, е. р.; За Републичкиот одбор на Сојузот 
на здруженијата на борците од Народноосло-
бодителната војна на Македонија, Салтир Пу-
тески, е. р.; За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина на Ма-
кедонија, Блажо Атанасов, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Тужителот Мишиќ Михајло од Скопје поднесе 
до овој суд тужба против тужените Миовски Весе-
лин од Скопје и Османов Бајрам од е. Долно Не-
рези, сега со непозната адреса. 

Со оглед на тоа дека тужениот Османов Бај-
рам е со непозната адреса на живеење, судот, во 
смисла на член 84 став 2 точка 4 од ЗПП, на туже-
ниот му го поставува за привремен застапник Вла-
димир Стефановски, адвокат од Скопје, кој во пос-
тапката ги има сите права и обврски на законски 
застапник. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VI П. 
бр. 2928/86. (146) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба по предлог на предлагач-
ката Салихи род. Рецепи Меваип Ифајет од е. Џеп-
чиште против противниците Рецепи Џемазије, Енвер 
и Ислам, сите од е. Џепчиште. 

Се повикуваат противниците Рецепи Меваип Ен-
вер од е. Џепчиште, а сега на привремена работа 
во СР Германија со непозната адреса, и Рецепи 
Меваип Ислам од е. Џепчиште, сега на привремена 
работа во Данска со непозната адреса, во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јават во судот или, пак, да 
одредат нивни полномошници. 

Доколку истите во определениот рок не се ја-
ват во судот и не, одредат нивни полномошници, 
судот, по истекот на рокот, на противниците ќе 
им постави привремен старател преку Центарот за 
социјални работи — Тетово, кој ќе се грижи за 
нивните права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 607/85. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Куќен 
совет, ул. .„Цветан Димов" бр. 96, Скопје", се огла-
сува за неважен. (5252) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Друш-
тво за народни песни и ора „Милан Комненовиќ — 
Душко" од е. Кучевиште, Скопје" се огласува за не-
важен. (5300) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Зеќир Таири, ул. ,„115" бр. 
5. Тетово. (5143) 

Сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име 
Петар Траглеоски, е. Копанце, Тетово. (5148) 

Сообраќајна дозвола на име Исак Асипи, е. Г. 
Речица, Тетово. (5207) 

Оружен лист на име Мазлам Беадини, Тетово. 
(5217) 

Свидетелство за завршено средно техничко учи-
лиште, издадено од „Ј. Б. Тито" на име Грнчаров 
ѓорѓи, Неготино. (5242) 

Воена книшка на име Рефет Мамути, е. Теарце, 
Тетово. (5268) 

Воена повластица — инвалидска, издадена од СО 
— Кисела Вода на име Етемов Мефаил, ул. „Тодор 
Џанго" бр. 2, е. Г. Лисиче, Скопје. (5330) 

Штедна девизна книшка бр. 53987/46, издадена 
од Љубљанска банка — Основна банка — Скопје 
на име Стојан Ивковски, е. Бадар, Скопје. (5406) 

Лична карта и возачка дозвола на име Славе 
Стојаноски, ул. „М. Ацев" бр. 91, Прилеп. -4411) 

Воена книшка на име Асим Амети, ул. „Прилеп-
ска" бр. 15, Тетово. (5421) 

Воена книшка на име Бехадин Камбери, е. Пи-
рок, Тетово. (5423) 

Свидетелство за У Ш одделение на име Љуљзим 
Беќири, Тетово. (5424) 

Воена книшка на име Зибер Кадрија, Тетово. 
(5444) 
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Воена книшка на име Бељуљ Мамути, е. Требош, 
Тетово. (5450) 

Возачка дозвола на име Алид Џемил, е. Жеров-
јане, Тетово. (5451) 

Работна книшка на име Станислав Лесијичар, 
Куманово. (5121) 

Решение за основање слаткарски дуќан УП бр. 
11-796 од 12. 04. 1983 година, издадено од СО — 
Чаир — Скопје на име Душан Кикановски, Скопје. 

(5128) 
Работна книшка на име Елица Христовска, Ку-

маново. (5137) 
Работна книшка на име Саво Адамовски, Гости-

вар. (5151) 
Работна книшка на име Олга Павловска, Гости-

вар. (5157) 
Работна книшка на име Зиба Јуим, Струга. (5175) 
Работна книшка на име Ристо Јованов, Радо-

виш. (5191) 
Работна книшка на име Живко Аврамовски, Ку-

маново. (5198) 
Работна книшка на име Ајет Камбери, Тетово. 

(5204) 
Работна книшка на име Трајан Алексов, Штип. 

(5224) 
Работна книшка на име Фаик Решидов, Кочани. 

(5229) 
Работна книшка на име Благој ѓорѓиевски, Ко-

чани. - (5230) 
Работна книшка на име Боро ѓорѓиев, Кочани. 

(5232) 
Работна книшка на име Ризван Рамадани, Те-

тово. (5240) 
Работна книшка на име Здравко Симевски, Ко-

чани. (5251) 
Работна книшка на име Гоце Василев, Кочани. 

(5252) 
Работна книшка на име Гордана Јанева, Радо-

виш. (5253) 
Работна книшка на име Јовица Николовски, Ку-

маново. (5256) 
Работна книшка на име Габриела Живковиќ, Ку-

маново. (5257) 
Работна книшка на име Грозда Нединова, ул. 

„Гоце Делчев" бр. 20, Титов Велес. (5262) 
Работна книшка на име Амет Џелили, Тетово. 

(5270) 
Работна книшка на име Снежана Цвијановић 

Струга. (5282) 
Работна книшка на име Елка Ристовска, Тетово. 

(5311) 
Работна книшка на име Тасим Демири, Гости-

вар. (5319) 
Работна книшка на име Станко Михајлов, Ра-

довиш. (5329) 
Одобрение бр. 11-3040 за основање занаетчиски^ 

дуќан „Кројач за машка облека", издадено од СО — 
Чаир на име Искендер Џеладин, Скопје. (5332) 

Работна книшка на име Живодар Сточиќ, Стру-
га. (5338) 

Работна книшка на име Латиф Рамадани, Тето-
во. (5353) 

Работна книшка на име Бесим Мифтари, Гости-
вар. (5359) 

Работна книшка на име Евзија Колчиновски, Ви-
ница. (5393) 

Работна книшка на . име Зоран Илиќ, Неготино. 
(5402) 

Работна книшка на име Лазеска Величе, е. Сла-
тино, Македонски Брод. (5414) 

Работна книшка на име Тофилка Тофилоска, 
Гостивар. (5425) 

Работна книшка на име Назмие Асанова, Вини-
ца. (5438) 

Работна книшка на име Телал Абдијеви^ Гости-
вар. (5458) 

Работна книшка. на име Глигор Димитров, Ко-
чани. (5462) 

Здравствена легитимација на име Спасена За-
фирова. Штип. (476) 

Здравствена легитимација на име Рекји Деми-
ров, Штип. (477) 

Бр. 40 — Стр. 951 

Работна книшка на име Печоска Натка, Скопје. 
Работна книшка на име Славица Крковска, Ско-

пје. (479) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ариф 

Бекировски, Скопје. (480) 
Свидетелство за IV одделение на име Каламу-

коски Павле, е. Тополчани, Прилеп. (481) 
Свидетелство за VIII одделение на име Митри-

ќеска Весна, Прилеп. - (482) 
Диплома на име Димишоска Мирјана, Прилеп. 
Лична карта на име Таип Јакупи, Тетово. (487) 
Свидетелство на име Мустафи Шенази, е. Ми-

летино, Тетово. (488) 
Здравствена легитимација на име Исак Демири, 

Тетово. (489) 
Свидетелство на име Јорданка Нацкова, Кочани. 
Ученичка книшка на име Валентина Димитрова, 

Виница. (624) 
Свидетелство за положен завршен испит на име 

Зоран Хамбов, Скопје. (625) 
Работна книшка на име Круме Анастасов, е. 

Волково, Скопје. (626) 
Работна книшка на име Летица Николовска, 

Скопје. (627) 
Воена книшка на име Миндерес Ќамил, Скопје. 
Лична карта на име Јанкоска Васка, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Ибраим 

Тафоски, Прилеп. (взо) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/83), 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 
I. Општи карактеристики: 
— испорака, транспорт и монтажа на термоизо-

лација на машинска опрема, канали, цевоводи и ар-
матура во термоелектраната „Битола III". 

II . Услови: 
— изведувањето на работите »ќе се отстапи на 

подобен и поволен понудувач. 
III. Место: 
— изведувањето на работите гќе се врши во ТЕ 

„Битола" — III — е. Суводол. 
IV. Цена: 
— Понудата треба да содржи вкупна и поеди-

нечна цена по позиции. 
V . РОКОВИ: 
— рок за комплетно завршување на работите е 

31. 12. 1987 г. 
— ориентационен рок за почеток на работите е 

месец јуни 1987 година. 
— рок за поднесување на пријавата за подобност 

и понудата е 30 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

VI. Останато: 
— Пријавата за подобност треба да содржи: 
— име и точна адреса на понудувачот, 
— доказ за регистрација на дејноста, 
— референц листа на изведени исти или слични 

објекти, 
— извод од завршна сметка за 1985 год., и пе-

риодична пресметка од последниот пресметковен пе-
риод. 

— расположливи капацитети на работна сила и 
механизација, 

— списокот на кооперанти кои евентуално пону-
дувачот би ги ангажирал, 
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— проспекти и каталози за материјалите, 
— начин на пресметка на дополнителните и не-

предвидените работи, 
— должина на гарантниот рок, 
— изјава дека ги прифаќа условите на инвес-

титорот по конкурсот и тендер документација. 
Пријавата за подобност и понудата изработена 

според тендер документацијата се поднесува до ин-
веститорот РО РЕК „Битола" РЗ—ЗС и КГ по пошта 
или непосредно во одвоени и запечатени обвивки со 
назнака: „Не отворај — пријава за подобност" и „Не , 
отворај — понуда" и со назнака на конкурсот. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Ко-
мисијата петтиот ден од завршувањето на конкурсот 
во просториите на инвеститорот, а за отворањето на 
понудите подобните понудувачи дополнително ќе би-
дат известени. 

Тендер документацијата за прибирање на пону-
ди по овој конкурс, понудувачите можат да ја наба-
ват од инвеститорот но уплатата на износ од 50.000,00 

' динари на жиро сметка 40300-762-4286 кај СОК, Би-
тола, со назнака РО РЕК „Битола", РЗ—ЗС и КГ — 
откуп на тендер документација за термоизолација. 

Одлука за подобноста на понудувачите ќе доне-
се комисијата во рок од 10 дена од завршувањето 
на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе се из-
врши избор на најповолен понудувач. 

Сите подетални информации можат да се доби-
јат во РО РЕК „Битола" — Капитална градба, тел. 
097-33-255, телех 53-148. 

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 

I. Општи карактеристики: 
Изработка, испорака, монтажа и пуштање во 

работа на опрема за рудник ,„Суводол" II и тоа: 
Регулационен трансформатор со снага за надво-

решна монтажа 1 (еден) со: 
— номинална снага со природна циркулација на 

маслото и природно воздушно ладење 31.500 КВА 
— номинален напон на високата страна 110.000 

+ 10 х 1,5% В 
— номинален напон на нисконапонската страна 

6.300 в 
— напон на краток спој 11,5% 
— спој на трансформаторот УНД5 
— нултата точка е изведена на капакот и е при-

стапна. 
Трансформаторот да ги задоволува ЈУС —- про-

писите. 
I I . УСЛОВИ: 
Изработка, испорака, монтажа и пуштање во 

работа (ќе биде отстапено на подобен и најповолен 
понудувач. 

III. Цена: 
Понудата треба да содржи поединечна и вкупна 

цена. 
I V . РОКОВИ: 
Рок на изработка, испорака и монтажа на транс-

форматорот е 10 ((десет) месеци од склучување на 
договорот. 

Рок за поднесување на пријави за подобност и 
понудата е 30 дена од објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

V. Останато: 
Пријавата за подобност треба да содржи: 
— назив и точна адреса; 
— доказ за регистрација; 
— референц листи за изведени исти или слични 

работи,-
— извод од завршна сметка за 1985 година и 

периодични пресметки за 1986 година,-
— должина на гарантен рок,-

. — изјава дека се прифаќаат условите на инвес-
титорот по конкурсот. 

Пријавата за подобност и понудата се поднесува 
до, инвеститорот РО РЕК „Битола" или непосредно 
на Комисијата во одвоени и запечатени обвивки со 
назнака „Не отворај — пријава" и „Не отворај — 
понуда" и со назнака на конкурсот. 

Отворањето на пријавите за подобност ќе се 
изврши од Комисијата петтиот ден по завршува-
њето на конкурсот во просториите на инвеститорот, 
а за денот и часот на отворањето на понудите и за 
часот на отворањето на пријавите понудувачите пис-
мено ќе бидат известени. 

Сите подетални информации можат да се доби-
јат кај инвеститорот непосредно или на телефон 
33-255, телекс ЈУ — 53-148 РО РЕК .„Битола" — 
Сектор инвестиции — електро машинска служба ПК. 

Одлука за подобност ќе донесе комисијата во 
рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а по-
тоа во рок од 30 дена ќе се изврши избор на најпо-
волен понудувач. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови {„Службен весник на СРМ" број 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија на 
Окружниот суд во Битола 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени со член 91 од Законот за ре-
довните судови, пријавите да ги поднесат до Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија — 
Комисија за прашања на изборите и именувањата, 
во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето. 

СОДРЖИНА 
Страна 

С43. Програма за мерки и активности за ос-
тварување на политиката за вработување 
во периодот од 1986 до 1990 година — 937 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

309. Општествен договор за измена на Опште-
ствениот договор за заедничките основи и 
мерила за утврдување на личните доходи 
и на другите примања и надоместоци на 
функционерите во републичките органи и 
органите на општествено-политичките ор-, 
ганизации во Републиката — — — — 949 

310. Општесавен договор за измена на Опште-
ствениот договор за заедничките основи и 
мерила за стекнување и распределба на 
средствата за лични доходи и другите 
примања и надоместоци на носителите на 
правосудните функции, на функционерите 
и раководните работници во републичките 
органи и во општествено-политичките ор-
ганизации во Републиката — — — — 950 
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