
С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

,,Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Вторник, 14 март 1995 
Скопје 

Број 13 Год. LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 250 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

269 
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за сметање 

на времето („Службен лист на СФРЈ“ бр. 69/82), кој со 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија е преземен како републички 
пропис („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/91), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ 
НА ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЗА ДЕНОТ 
И МОМЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДНО-
ЕВРОПСКОТО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1995 ГОДИНА 

1. Летното сметање на времето во 1995 година поч-
нува на 26 март во 2h OOmin 00ѕ, така што со поместу-
вање за еден саат нанапред времето во 2h OOmin 00ѕ се 
смета како 3h OOmin 00s. 

2. Летното сметање на времето во 1995 година се 
завршува на 24 септември во 3h OOmin 00ѕ, така што со 
поместување за еден саат наназад времето во 3h OOmin 
00s се смета како 2h OOmin 00s. 

3. Саатот кој на 24 септември 1995 година, поради 
поместување за еден саат наназад се појавува двапати 
меѓу 2h OOmin 00ѕ и 3h OOmin 00ѕ се означува првиот пат 
како саат 2А, а вториот пат како саат 2Б. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 23-494/1 
6 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-555/1 
6 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Сл. весник 
на РМ“, бр. 38/85,18/89 и 38/90) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Сл. весник^ на 
РМ“, број 38/90), Владата на Република Македонија, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА НА МА-
ВРОВСКИОТ РЕГИОН, ВО ЛОКАЛИТЕТОТ „ТРИ-
КА“, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГОСТИ-

ВАР 

1. Со оваа одлука се утврдува локацијата за изградба 
на санитарна депонија за цврсти отпадоци на мавров-
скиот регион, во локалитетот Трика“, кој се наоѓа на 
стариот пат Гостивар-Маврово, на делницата „Краста“ 
- Маврови Анови, на подрачјето на општината Гости-
вар, чиј инвеститор ќе биде Претпријатието во опште-
ствена сопственост за угостителство, туризам, кому-
нални работи и трговија „Маврово“ од Маврови Анови 
и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот при-
лог-ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа 
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Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕН З А ЕКОЛОШКА АК-
ЦИЈА НА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

Член 1 
За ден на Еколошката акција на Младите во Репу-

блика Македонија „Младите - за здрава природна сре-
дина“ се определува првиот ден на пролетта, 21-ви 
март. 

Член 2 
На денот на Акцијата сите основни и средни учи-

лишта во земјата се ослободени од настава за да можат 
учениците масовно да учествуваат во пошумување^ и 
уредувањето на животната средина. Секој ученик да 
засади најмалку по една садница. 

Член 3 

Носители на акцијата се: Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, Министерството 
за образование и физичка култура и Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на животната сре-
дина, кое што е и координатор на истата. 

Член 4 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги обезбедува садниците за пошумување, од 
„Програмата за пошумување“, Министерството за ур-
банизам, градежништво и заштита на животната сре-
дина ги обезбедува површините за пошумување, а Ми-
нистерството за образование и физичка култура учес-
ниците (учениците од сите основни и средни училишта). 

Во акцијата се вклучени и останатите државни ор-
гани, стручните институции и јавните претпријатија за 
заштита на зеленилото, организациите кои стопанису-
ваат со шумите, еколошките организации и здружени-
јата на граѓаните. 

Член 5 
Носителите на Акцијата, во координација со учесни-

ците од член 4 на оваа одлука, подготвуваат Опера-
тивна програма за нејзино реализирање. 
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Член 6 
Акцијата е традиционална и почнувајќи од оваа го-

дина перманентно ќе се“ изведува на 21-ви март - првиот 
ден на пролетта. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-691/1 
6 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 
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Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
З А ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-

ПУБЛИКА ЕСТОНИЈА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Естонија на амбасадорско ниво. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-741/1 „ 
13 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 
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Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
90 и 13/93), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 
13 од Законот за системот на општествена контрола на, 
цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 13/93), кои согласно член 5 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91), се 
применуваат како републички прописи и член 45 од 

-Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА БРАШНОТО И 

ЛЕБОТ 

1. Во Одлуката за определување највисоки цени на 
брашното и лебот („Службен весник на РМ“ бр. 6/95) 
точката 3 се менува и гласи: 

„Претпријатијата и другите правни лица и иматели 
на дуќани кои произведуваат леб, можат цените на ле-
бот да ги формираат така што малопродажната цена на 
лебот тип „500" од 600 грама да изнесува 20,00 денари“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“ а 
ќе се применува од 14.111.1995 година, од 00.01 часот. 

Бр. 23-531/1 „ 
13 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 
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Врз основа на член 13 и член 14 од Законот за надво-

решно трговско работење („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр.31/93) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата донесе: 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ Н А ОДЛУКАТА 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ОБЕМОТ И РАСПРЕДЕЛ-
БАТА Н А КОНТИНГЕНТИТЕ З А И З В О З И УВОЗ 
Н А СТОКИ ОД 01. 01.1995 - 31. 03.1995 ГОДИНА 

Член 1 
За периодот од 10. 01.1995 до 31. 03.1995 година се 

утврдува дополнителен обем на количински контингент 
„КК" за увоз на стоки согласно списокот бр. 1 што е 
составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-351/1 „ 
6 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

С П И С О К Б Р . 1 
О Б Е М З А У В О З Н А СТОКИ З А I КВАРТАЛ 1995 
ГОД. З А ПРОИЗВОДИ КОИ П О ТАРИФНИОТ 

Б Р О Ј СЕ НА РЕЖИМ „ К К " 

Ред. 
бр. Назив на производот 

I квартал 
Тар. бр. 1995 година 

1. Безрабни ладно влечени 
или Ј?адно валани цевки 

2. Автобуси, составени 
3. Автобуси, со прв степен на 

раздвоеност 
4. Топловалани пласнати про-

изводи од железо или неле-
гиран челик со широчина 
600 мм или поголема непла-
тинирани и непревлечени 

7304.51 350 тони 
8702.101 5 парчиња 

8702.102 5 парчиња 

7208. 20.000 тони 
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, Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Сл. весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Сл. весник 
на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а служи за потребите на 
Министерството за наука и тоа: 
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Тарифен Тарифна Наименување Количина 
број ознака 

1 2 3 4 

84.71 

8471.9 
8471.91 

8481.912 

8471.92 

8471.923 

8471.925 

8471.926 

Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици, маг-
нетни или оптички чи-
тани, машини за препи-
шување на податоци на 
носители на податоци во 
кодирана форма и ма-
шини за обработка на 
такви податоци, неспом-
нати или неопфатени на 
друго место: 
- Д р у г о 
- - дигитални централни 
единици, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи и 
дигитални централни 
единици кои во исто Ку-
ќиште имаат една или 
две од следните видови 
единици: мемориски 
единици, влезни еди-
ници, излезни единици: 

со процесор со 32 и 
повеќе бита 
(дигитални централни 
единици^ 32 бита) 
- - влезни и излезни еди-
ници, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи 
влезни и излезни еди-
ници што во исто Ку-
ќиште имаат и мемори-
ски единици: 

ласерски печатачи, 
единици за цртање (пла-
тери), за снимање на 
филм или за фотокопи-
ра!!^ (ласерски печатар) 

видео-дисплеи, по-
веќебојни и врз база на 
течни кристали 
(монитор со боја) 

14 

14 
комплетни елек-

тронски тастатури 
8471.9261 со подвижни 

типки 
(тастатури со подвижни 
типки) 

8471.929 други 
(други влезни-излезни 
единици - глувче) 

84.73 Делови и прибор (освен 
покривачи, куфери за 
машини и сл.) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма-
шините од тар. број 
84.69 до 84.72: 

8473.30 - Делови и прибор на 
машини од тар. број 
84.71: 

14 

14 

8473.309 Друго: 
(други делови и прибор 
кабел за напојување и 
документација) 14 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 23-471/1 
27 февруари 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с р 
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Врз основа на член 49 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија44, 
бр. 80/93), министерот за финансии донесува 

ПРАВИЛНИК 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ ОД ДОБИВКА И 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување и 

уплатување на данокот од добивка и спречување на 
двојното ослободување или двојното оданочување 
(„Службен весник на РМ44, бр. 19/94 и 25/94), во член 7, 
став 1, точка 1, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Под вложени средства од добивката за купување на 
акции или удели во капиталот од став 1 на оваа точка се 
подразбира и износот на средства по основ на ефектот 
од Ревалоризација на основачкиот влог што се распоре-
дува од банките или друг субјект, со кој субјектот го 
зголемува својот влог44. 

Член 2 
По член 7 се додава нов член 7-а, кој гласи' 

„Член 7-а 
При утврдување на месечниот износ на аконтацијата 

на данокот од добивка во текот на годината, даночниот 
обврзник може да ја намали даночната основа за соод-
ветниот пресметковен период со износот на платата 
исплатена и по денот на поднесуваното на даночниот 
биланс“. 

Член 3 
Во член 24, став 2 зборовите: „данок од4' со бришат. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја44, а ќе се применува и за даночниот биланс за 1994 
година. 

Бр. 08-1205/1 
7 март 1995 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
д-р Јане Миљовски, с р. 



Стр. 276 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 март 1995 
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Врз основа на член 158 од Законот за предучилиш-

ното и основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90, 11/91, 40/91), 
Републичкиот педагошки совет на ХVII-та седница одр-
жана на 1.II. 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА У Ч Е Б Н И К О Т 
„РАБОТНИ ВЕЖБИ ПО КОНСТРУКТОРСТВО" 

З А IV, V И VI ОДД. ПО ПРЕДМЕТОТ ОТП 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
„Работни вежби по конструкторство" за IV, V, VI одд. 
по предметот ОТП во издание на Ученичката задруга 
при ОУ „Дане Крапчев“ - Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до Ученичката задруга 
при ОУ „Дане Крапчев“ - Скопје и архива на Републич-
киот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13 -144/1 
3 февруари 1995 година 

Скопје 

Републички педагошки совет, 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с р. 

превод и адаптација од српско-хрватски јазик на ОП 
„Просветно дело“ - Скопје. 

2. Учебникот е одобрен за употреба со решение бр. 
532-02-1/3-01 од 25.111.1992 г. на „Школска книга“ -
Загреб од Република Хрватска. 

3. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

4. Оќа решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13-270/1 
30 август 1994 година 

Скопје 

Републички педагошки совет, 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с. р. 

280 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88,18/89, 29/89,10/90,12/90, 29/90,11/91, 40/91), 
Републичкиот педагошки совет на XVII-та седница одр-
жана на 1.II.1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА У Ч Е Б Н И К О Т 
„ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ“ З А IV 
ГОДИНА О Б Р А З О В Е Н ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХ-

Н И Ч А Р ЕНЕРГЕТИЧАР 

1. Се одобрува за издавано и употреба учебникот 
„Електро-енергетски постројки“ за IV година, образо-
вен профил електротехничар-енергетичар. Автори: д-р 
Мите Златаноски, дипл. инж. Ванчо Ивановски, во из-
дание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ - Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архива на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13-148/1 
3 февруари 1995 година 

Скопје 

Републички педагошки совет, 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с. р. 

Врз основа на член 165 од Законот за органите на 
управата, („Сл. весник на СРМ“ бр. 40/90, 63/94, и член 
127 од Законот за насоченото образование („Сл. весник 
на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 
12/90, 29/90, 11/91, 40/91), Републичкиот педагошки со-
вет на XV-та седница одржана на 30. VIII.1994 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК -
ФРАНЦУСКИ Ј А З И К ЗА I ГОДИНА НА ГИМНА-

ЗИИТЕ, ВТОР СТРАНСКИ Ј А З И К 

1 Се одобрува употреба на учебникот - Француски 
Јазик за I година на гимназиите, втор странски Јазик, од 
авторите д-р Ивана Батдшиќ и д-р Ивон Врховац во 

281 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88,18/89, 29/89, 10/90,12/90, 29/90,11/91, 40/91), 
Републичкиот педагошки совет на XVII-та седница одр-
жана на 3.II. 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
„ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА ВО ТРАНСПОР-

ТОТ“ З А П ГОДИНА, СООБРАЌАЈНА СТРУКА 

1. Се одобрува за издавана и употреба учебникот 
„Познавана на стоката во транспортот“ за II година, 
сообраќајна струка. Автор: Гордана Николовска - Ко-
жуваровска, во издание на Општественото претприја-
тие за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 1995 го-
дина. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архива на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13 -147/1 
3 февруари 1995 година 

Скопје 

Републички педагошки совет, 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с. р 

278 
Врз основа на член 158 од Законот за предучилиш-

ното и основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90, 11/91, 40/91), 
Републичкиот педагошки совет на XVII-та седница одр-
жана на 1.II.1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А И З Д А В А Њ Е И У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 
„ Ч И Т А Н К А “ З А V О Д Д Е Л Е Н И Е Н А А Л Б А Н С К И 

Н А С Т А В Е Н Ј А З И К 

1. Се одобрува за и з д а в а а и употреба учебникот 
„Читанка“ за V одделение на албански наставен јазик 
Автор: д-р Зеќири Незири, во издание на Општестве-
ното претпријатие за учебници „Просветно дело“ -
Скопје, 1995 година. 

2 Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архива на Републичкиот педагошки совет 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13 -146/1 
3 февруари 1995 година 

Скопје 

Републички педагошки совет, 
Претседател, 

д-р Александар СТОЈМИЛОВ, С. р. 
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282 
Врз основа на член 158 од Законот, за предучилиш-

ното и основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90, 11/91, 40/91), 
Републичкиот педагошки совет на ХVII-та седница одр-
жана на 1.II.1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
„ЧИТАНКА“ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ 

НАСТАВЕН ЈАЗИК 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
„Читанка“ за VI одделение на албански наставен јазик, 
Автори: Фени Исан - Кољо Ѓуравчај, во издание на 
Општественото претпријатие за учебници „Просветно 
дело“ - Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архива на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с. р. 

Број 13 -145/1 
3 февруари 1995 година 

Скопје ^ ^ 

Републички педагошки совет, 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с. р. 

283 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88,18/89, 29/89,10/90, 12/90, 29/90,11/91, 40/91), 
Републичкиот педагошки совет на XVII-та седница одр-
жана на 1.II. 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

„ГЕОГРАФИЈА“ ЗА IV ГОД. ГИМНАЗИЈА 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
„Географија“ за IV година гимназија. Автор: д-р Алек-
сандар Стојмилов, во издание на Општественото прет-
пријатие за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 1995 
година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архива на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 13 -143/1 
3 февруари 1995 година 

Скопје 

Републички педагошки совет, 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с. р. 

285 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за катастарската општина Вешје, во 
вкупна површина од 1856 ха, 07 ари, 55 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 15.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с. р. 

284 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за катастарската општина Прдејци, 
во вкупна површина од 1819 ха, 62 ари, 41 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 15.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 

286 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 15 февруари 1995 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ одредбите од Правилникот за 
систематизација на работите и задачите, донесен од 
Министерството за внатрешни работи на 4 септември 
1991 година, во делот на условите во кој е предвидено, 
покрај Високата стручна подготовка и Виша стручна 
подготовка или само Виша стручна подготовка за ра-
ботните места 06-2 заменик командир во ПС-Кичево, 
07-1 командир во ПС-Зајас и 01-1 командир во ПС Из-
вор. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување законито-
ста на одредбите од Правилникот означен во точката 1 
од оваа одлука во делот на условите предвидени за 
работните места 04-2 самостоен референт за патни 
исправи, 10-2 самостоен референт за оружје,- 10-3 са-
мостоен референт за возила, 10-5 самостоен референт 
за граѓански состојби и 12-1 раководител за заеднички 
работи. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија.. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива на Младен Китановски од Ки-
чево поведе постапка за оценување законитоста на 
Правилникот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука 
во делот за условите утврдени за означените работни 
места. Постапката беше поведена затоа што основано 
се постави прашањето за нивната согласност со член 
180 став 2 од Законот за органите на управата. 

5. На седницата Судот утврди дека во оспорениот 
правилник за работното место заменик командир во 
ПС-Кичево е предвидена висока стручна подготовка и 
Виша стручна подготовка; за командир во ПС-Зајас е 
предвидена Виша стручна подготовка и за командир во 
ПС-Извор е предвидена Виша стручна подготовка, при 
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што овие лица се овластени за донесување на решенија 
во управна постапка. 

6 Според член 180 став 1 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр 40/90) работниците во органите на управата кои ра-
ботат на стру“ни работи сврзани со остварувањето на 
функцијата на органот на управата мораат да имаат 
пропишано стручна подготовка, во зависност од сложе-
носта на работите и работните задачи, а кога тоа по-
себно е определено и работно искуство во соодветната 
струка, односно служба. 

Според став 2 на член 180 работниците кои непо-
средно ги извршуваат законите и другите прописи, кои 
се овластени за донесување на решенија во управна 
пост апка кои преземаат посложени дејствија при реша-
вањето на управни работи на инспекциски работи на 
подготовка на прописи и други акти на Собранието, на 
Владата, како и на други работи и задачи чие вршење 
бара висок степен на стручност и самостојност во рабо-
тата мораат да имаат висока стручна подготовка. 

Од изнесената законска одредба произлегува дека за 
работниците кои непосредно ги извршуваат законите и 
другите прописи, кои се овластени да донесуваат реше-
нија во управна постапка, кои преземаат посложени 
дејствија пр|- решавано на управни работи, на инспек-
циски работи и други работи чие вршена бара висок 
степен на стручност и самостојност мораат да имаат 
високо образование, а кога тоа е определено и посебно 
работно искуство. Притоа, стручната подготовка и ра-
б о т о искуство се предвидени кумулативно, а не ал те-
раше вно, односно работно искуство како посебен и 
доволен услов. 

Со оглед на 5 оа што во конкретниов случај за пред-
видените места е утврдена Висока или Виша стручна 
подготовка или само Виша стручна подготовка, а тоа се 
лица со овластување кои донесуваат решенија во 
управна постапка, Судот оцени дека предвидувањето на 
Виша стручна подготовка не с во согласност со законот 
и одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

7 Исто така, Судот утврди дека работниците на 
работните места наведени во точката 2 од оваа одлука 
за кои с предвидена Висока и Виша или само Виша 
стручна подготовка се лица без овластување и тие не се 
овластени да донесуваат решенија во управна постапка, 
поради што смета дека предвидените услови не се во 
согласност со законот, и одлучи како во точката 2 од 
оваа одлука 

8 Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д р Јосив Таловски и д-р Тодор Џунов. 

У бр. 238/93 
15 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

287 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член \ 10 и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 70/42), на седницата одржана на 15 февруари 

1995 година, донесе 
О Д Л У К А 

СЕ. ПОНИШТУВААТ Одлуката за висината на 
надоместокот за сондирање на штедни книшки и Одлу-
ката за салдирање на орочени штедни книшки, доне-
сени од Управниот одбор на Поштенската штедилница 
во Скопје на 28 февруари 1994 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во Поштенската штедилница 
на начин предвиден за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У. бр. 132/94 од 14 декември 1994 година поведе 
постапка за оценување законитоста на актите означени 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за нивната согласност со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во Одлуката за 
висината на надоместокот за салдирање на штедни 
книшки е предвидено дека надоместокот за салдирање 
на штедни книшки изнесува 200,00 денари, а според 
Одлуката за салдирање на орочени штедни книшки, 
орочените штедни книшки на 1, 3, 6, 12 24, и 36 месеци 
на кои имотот изнесува до 200,00^денари да се салди-
раат. л 

5. Согласно член 17 став 1 од Законот за облигаци-
оните односи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 
45/89 и 57/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот се применува како репу-
блички пропис, учесниците во облигациониот однос се 
должни да ги исполнат своите обврски и одговорни се 
за нивното исполнување, а според став 2 на овој член, 
обврската може да згасне само во согласност и воља на 
учесниците во облигациониот однос или врз основа на 
закон. 

Согласно член 1043 од Законот за облигационите 
односи ако паричниот депозит е примен како влог за 
штедена банката, односно штедно-кредигната органи-
зација му издава на депонентот штедна книшка која се 
издава само на одредено лице, или на доносител. Со-
гласно членовите 1044 и 1045 од Законот во штедната 
книшка се внесуваат сите парични уплати и исплати, а 
записите во штедната книшка се потврдуваат со печат и 
со потпис на овластеното лице и се доказ за сите уплати 
и исплати на штедачот. На вложените средства се 
плаќа камата. 

Исто така, и според член 41 од Законот за банките и 
штедилниците („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 31/93) за денарските депозити на физичките 
лица банката издава посебен документ - штедна 
книшка, а согласно член 42 од овој закон, со актите на 
деловната политика банката ги утврдува начинот и 
условите за прием и повлекување на штедни влогови во 
домашна валута и девизни штедни влогови. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
односите поврзани со отворањето на штедна книшка 
имаат карактер на облигационен однос и дека е пред-
мет на писмен договор помеѓу банката и нејзиниот кли-
ент. Притоа, иако банките и штедилниците имаат 
право со своите акти на деловната политика да ги утвр-
дуваат начинот и условите за прием и повлекување на 
штедните влогови не произлегува право за овие органи-
зации еднострано да ги поништуваат штедните влогови. 

Ова од причини што облигациониот однос е наста-
нат односно договор е склучен во моментот на депони-
рањето на определен паричен износ и со отворањето на 
штедната книшка, па најнискиот износ што треба да 
биде депониран како услов за отворање на штедна 
книшка бил познат за двете договорни страни. Секое 
подоцнежно утврдување на друг износ од страна на бан-
ките и штедилниците што треба да го депонира имате-
лот на штедна книшка не може да биде услов за едно-
страно раскинување на договорот ниту, пак, за пониш-
тување на штедните книшки. Според мислењето на Су-
дот, договорот може да се раскине со израз на воља на 
двете договорни страни, како и со враќање на депони-
раниот износ на штедачот и плаќање на каматите што 
му следуваат на тој износ. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспоре-
ните одлуки не се во согласност со означените законски 

I 
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одредби, поради што одлучи како во точката 1 од оваа 
одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 132/94 и У.бр. 57/95 
15 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е 
утврдено дека во Правилникот за формата, содржината 
и начинот на пополнување на годишната даночна при-
јава за утврдување на персоналниот данок од доход 
(„Службен весник на РМ“, бр. 5/95), се направени 
грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК ОД ДОХОД 

- Во член 6, став 1 во третиот ред наместо зборот 
„е“ треба да стои зборот „се“. 

- Во образецот: ГДП - Годишна даночна пријава за 
утврдување на персоналниот данок од доход во реден 
број 8 по зборот „од“ треба да се додадат зборовите 
„имот и“. 

Број 14-200/2 
6 февруари 1995 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

д-р Јане Мидовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

Врз основа на член 163 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 80/93), Управниот одбор на 
Фондот на пензиско и инвалидско осигурвање на Маке-
донија, на седницата одржана на 28.02.1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА СТРУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
КОН БАРАЊАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РА-
БОТНИ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУ-

ВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува Методологијата за изра-

ботка на стручна документација за утврдување на ра-
ботни места на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење. 

Член 2 
Методологијата е составен дел на оваа одлука. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 08-851 
28 февруари 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Ѓорѓи Атанасов, с,р. 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРУЧНА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА КОН БАРАЊАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
РАБОТНИ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУ-
РУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРА-

ЕЊЕ 

I - ОПШТ ДЕЛ НА СТРУЧНАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА 
II - ПОСЕБЕН ДЕЛ 
1.0 - ОПШТ ДЕЛ НА СТРУЧНАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА 

Општиот дел на Стручната документација има за 
цел да обезбеди целосен приказ за општите услови при-
сутни во претпријатијата што се предмет на анализа, 
јасен преглед на работните места што детално се обра-
ботуваат во посебниот дел на Стручната документа-
ција, како и намалување на обемот на Стручната доку-
ментација. 

Општиот дел“ на Стручната документација ги 
содржи следните делови: 

1.1. УВОД 

Овој дел од Стручната документација треба да ги 
содржи и да укаже на постоечките прописи за овој ин-
ститут, 4 да се дадат појдовните основи при примената 
на критериумите и мерките од прописите за пресмету-
вана на стажот со зголемено треаење. 

Да се дадат основните податоци за намената на доку-
ментацијата, имено и другите податоци за нарачувачот 
на работата, потребните податоци за изработката на4 

документацијата и др. Исто така, се наведуваат ими-
њата на работните места спрема актите на претпријати-
ето и редослед каков што ќе биде застапен при обра-
ботката на податоците во посебниот дел од Стручната 
документација, времето во кое е извршена анализата на 
податоците и други елементи од значењето за поце-
лосно согледување на предметот и задачата на рабо-
тата. 

1.2. ОПИС НА ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС 
(ОПШТО) 

Покрај деталниот технолошки процес застапен во 
претпријатието што е предмет на анализа, да се даде 
преглед на количините на влезените суровини (месечен 
или годишен), технолошки, енергетски и др. како и 
количините на полупроизводите или готовите произ-
води и бројот на работниците што учествуваат во про-
изводниот процес. 

Оцена на технолошкиот процес од аспект на приме-
нетата технологија во смисла на тоа дали истата е со-
времена или не, како и степенот на постоечките мерки 
за заштита при работата во производните одделенија. 

1.3. ПРИКАЗ НА МЕТОДОЛОШКИОТ ПРИОД ВО 
СНИМАЊЕТО, ОБРАБОТКАТА И ОЦЕНКАТА 
НА ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИТЕ ШТЕТНОСТИ - МИ-
КРОКЛИМАТСКИТЕ УСЛОВИ 

За изработка на Стручна документација за призна-
вање на стаж со зголемено траење од голема важност е 
користење на повеќе податоци добиени од различни 
испитувања. 

За утврдувана на фактичката состојба за степенот 
на загрозеноста на работните места потребно е да се 
прикаже методологијата за следење на следните пара-
метри врз основа на кои се дава оценка за степенот на 
загрозеноста на работната околина: 
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- хемиски штетности, 
- микро и макроклиматски услови, 
- осветленост, 
- бучава, 
- вибрации, 

- други видови на штетности. 

1.3.1. Хемиски штетности 
Следеното на загрозеноста во работната околина 

опфаќа: 
- земано проби од воздухот, 
- лабораториска обработка и 
- интепретација на добиените резултати. 
Со оглед на тоа што дистрибуцијата на хемиските 

штетности (временски и пространо) зависи од голем 
број променливи величини, од големо значење при зе-
маното проби се: 

- изборот на локацијата на пробоземачот, 
- времетраењето на пробувањето, 
- бројот на земените проби, 

а како резулатат на овие три услови е и изборот на 
инструментот за испробувано. 

- Земање на проби од воздухот 

Што се однесува до изборот на локацијата, со оглед 
на тоа што објект на опсервација е човекот, поточно 
одредувано на загрозеноста на органите за дишење на 
работникот во технолошкиот процес, методологијата 
ја дефинира локацијата на земање проби во т.и. зона на 
дишење. Таа е просторот кој се наоѓа на височина од 1 
метар од подот на просторијата и на растојание од 0,5 
метри од работникот. 

Овој услов поедноставно се исполнува за стациони-
раните работни места (тоа се работни места кај кои не 
се менува локацијата при работа), додека за нестаци-
онираните работни места (тоа се работни места кај кои 
'има честа промена на локацијата при извршување на 
работните задачи) овој услов се исполнува со примена 
на соодветни инструменти т.и. индивидуални испробу-
вани прицврстени за облеката на работниците.-

Исто така, при изборот на локацијата за земање 
проби треба да се води сметка за изворот на штетно-
стите што се емитираат во работната средина, близи-
ната на врати и прозорци, односно вентилациони уреди, 
како и тоа дали работниците се непосредно или по-
средно изложени на штетностите кои се емитираат од-
носно кои се резултат на технолошкиот процес. 

Времетраеното на испробувано зависи пред се од 
штетноста кој се испробува. Според светската прак-
тика за штетностите со кумулативно дејство (како што 
е на пример минералната прав) релевантни се просеч-
ните сменски концентрации. За штетностите со момен-
тално дејство, пак, (како што е на пример присуството 
на јаглероден моноксид) релевантни се краткотрајни 
проби со поголема зачестеност на испробувано во те-
кот на една смена. 

Изборот на инструменти за земање на примероци за 
испробување е резултат на претходните два услова: из-
бор на локацијата и времетраното на земаното на при-
мероци за испробувано. 

При земањето на проби можно е користено на ин-
струменти кои генерално работат на два основни прин-
ципи и тоа: 

1. Инструменти кои работат на принципот земано, 
. проби (во раствор, на филтер хартија и сл.) во погонски 
услови, а потоа следи лабораториска обработка на зе-
мените проби - тоа се т.и. класични системи. 

2 Инструменти кои работат на принципот директно 
отчитувано на концентрациите на штетните материи -
тоа се т.и. мониторинг системи. 

Класичните инструметни се погодни при мерење на 
нестационирани работни места, како и при одредување 
на концентрациите на т.и, неконвенционални штетно-
сти. Мониторинг системите се погодни при мерење на 
стационирани работни места. 

Од инструментите за следење на загрозеноста на 
работните околини треба да се споменат и индикатор-
ските цевчиња. Тие спаѓаат во групата на инструменти 
за кратковремено (моментално) отчитување на состој-
бата на загрозеноста. Ваквото следење е ориентирано 
главно за штетностите со моментално дејство. 

- Лабораториска обработка 

Пробите што се земени со инструментите кои беа 
претходно опишани се обработуваат во лабораториски 
услови со цел да се одреди концентрацијата на штет-
ните материи и да се одредат физичко-хемиските осо-
бини битни за одредување на нивната специфична 
штетност. 

Така, лабораториската обработка на проби од прав 
треба да опфати одредување на: 

1) хемискиот состав, 
2) минеролошкиот состав (особено одредување на 

концентрацијата на слободниот силициум Ѕ1О2 кој е „од-
говорен“ за агресивното дејство на минералниот прав 
врз белите дробови. 

Како дополнување на ова во одредени услови по-
требно е да се направат петрографски анализи на 
правта како и нејзиниот гранулометриски состав. 

- Интерпретација на податоците 

Интерпретацијата на податоците за концентрациите 
на штетни материи во работната средина се потпира 
пред се на санитетските и техничките норми како и 
граничните вредности и штетноста на поединечни 
ноќен. Притоа, интерпретацијата на податоците се дава 
табеларно или графички (дијаграмски) со коментар за 
отстапување од максимално дозволените концентра-
ции. 

Треба да се нагласи и тоа дека за поширока употре-
бливост на податоците, при интерпретацијата треба да 
се регистрираат: 

- условите под кои се вршени снимањата (работата и 
капацитетот на технолошкиот процес), 

- изложеност (експозиција) на работниците на штет-
ностите во однос на времетраењето на технолошкиот 
процес или со други зборови дали извршителите се 
изложени повремено или во текот на целото работно 
време на соодветни штетности, 

- непосредната или посредната поврзаност на извр-
шителите со изворот на штетните материи. 

1.3.2. Макро и микроклиматски услови 

Под микро клима се подразбираат оние интимни ме-
теоролошки фактори кои заедно или поединечно, по-
волно или неповолно делуваат на вработените од ра-
ботната просторија или на работното место. При воста-
нувањето на комфорот во работната средина контроли-
рани се следните параметри на микроклима во работ-
ните простории: 

- температура на воздухот ̂  
- релативна влажност на воздухот, и 
- брзина на струено на воздухот. 
Мерење на овие параметри на микроклима се вршат 

при надворешни услови кои го карактеризираат то-
плиот период (температурите на надворешниот воздух 
над 100 С) и зимскиот период (температури на надво-
решниот воздух под 100 .C 

Рсзулатите од мерењата се споредуваат со вредно-
стите предвидени со Правилникот за општите мерки и 
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нормативи за заштита при работа за градежните об-. 
јекти наменети за- работни и помошни простории со 
соодветна толеранција од Н-20С. 

Оптимални^ и дозволените вредности на микро-
климатските параметри за сите видови на работни про-
стории и работни дејности кои се одвиваат во нив да-
дени се во „Сл. лист на СФРЈ“ бр. 27/67. 

За мерењето на параметрите што ја карактеризи-
раат микроклимата се користат инструменти кои со 
доволна точност и сигурност ги регистрираат вредно-
стите на мерените параметри. 

Влијанието на макро климатските фактори се прика-
жува врз основа на податоци од Статистичкиот годиш-
ник на Република Македонија во поглавјето за зем-
јиште и клима, а се однесува на податоци за денови со 
дожд, снег и магла, барометарски притисок, релативна 
влажност, облачност, врнежи и ветрови. 

1.3.3. Осветленост 

За практични мерења на осветленоста најсоодветни 
се мерни инструменти (луксметри) со фотоелемент и 
скала на која директно се отчитува осветленоста во 
лукси. 

Пред мерењето потребно е да се обезбеди план на 
испитуваниот објект за осветлување а до колку не ра-
сполагаме со истиот потребно е да се сними објектот. 
Во планот се нанесува положбата на работните места 
како и податоци за рефлексната на таванот, ѕидовите, 
прозорците површини и сл. 

Покрај овие податоци неопходно е да се назначи 
намената на просторијата, видот на работата, задачата 
на осветлувањето, видот на светел ките и изворите на 
светлоста како и состојбите за староста на уредите за 
осветлување. 

Мерните места рамномерно се распоредуваат низ 
целата просторија на 0,85 метри над патосот. 

Осветлувањето на работното место на одбраните 
мерни места се утврдува со директно отчепување на 
вредностите од скалата на инструментот во лукси. 

Овие измерени вредности се внесуваат во планот за 
осветлување а потоа истите се споредуваат со норма-
тиви дадени табеларно (ЈТЈЅ 1Ј С9 1 0 0 табела 2). 

1.3.4. Бучава 

Мерењата треба да се вршат секогаш во нормални 
работни околности, со поставуван^ на микрофонот на 
ниво на слушниот апарат на човекот, и тоа на местата 
во просторијата каде што истиот се движи при извршу-
вањето на својата дејност. Во принцип, при мерењето 
на бучавата потребно е да се покријат мин.2/3 од повр-
шината на работната просторија, за да се добијат објек-
тивни резултати за влијанието на истата на човекот. 
При мерењето не смее да се анулираат надворешните 
извори на бучава, за да не се добијат резултати кои што 
ќе бидат нереални. 

Најважно при организацијата на мерењето е да се 
определи со доволна точност карактерот на бучавата 
која што треба да се испитува. Однапред мора да се 
утврди (било по искуство, било по пат на последова-
телни пробни мерења со опрема на различни видови на 
бучава) каков е тонот којшто е доминантен во вкупното 
ниво на бучавата. Голема грешка може да се направи 
ако, на пример, се мери импулсен тон со опрема која 
што е предвидена за мерење на непрекинат едноличен 
тон. 

Од сите постоечки норми, како најприменливи се 
покажале критериумите за бучност развиени од Бера-
нак (1ЈЅА) и критериумите за ниво на бучава препора-
чани од 1СО коишто се користат во Европа. 

Критериумите за бучност се развиени специјално за 
комерцијални градежни објекти и се состојат од фами-

лија на октавни спектрални ограничувачки вредности 
дефинирани со НС индекс (од 15 до 75). 

Максималното сумарно ниво на бучава треба да 
биде за 5 поголемо од МС индексот, додека измерените 
вредности на интензитетот на бучава по фреквенции не 
смее да го надмине одбраниот критериум. 

По определувањето на НЦ индексот (согласно ти-
пот на работната просторија и фреквентниот спектар 
на бучавата) максимално дозволениот интензитет на 
бучавата го определуваме со отчитување од соодветен 
графикон (фамилија на критериумски криви). 

Тип на просторија според активноста = НЦ индекс 

- Фабрички хали (тешка индустрија) = 55-75 
- Фабрички хали (лесна индустрија) = 45-65 
- Индустриски и угостителски кујни = 40-50 
- Базени и рекреативни спортски објекти = 35-50 
- Работни приемни канцеларии и продавници = 35-45 
- Ресторани, барови, кафулиња и сл. = 35-45 
- Канцеларии со механизирана опрема (на 
пример копирница дактилографка и сл.) = 40-50 
- Самостојни канцеларии, библиотеки 
цркви и школски простории ^ 30-35 
- Приватни куќи и тоалетен простор = 25-35 
- Болнички и операциони простории = 25-35 
- Киносали и сали за проекции ^ 30-35 
-Театри = 25-30 
- Оперски и концертни сали = 20-25 
- Студија за снимање на говор и музика = 15-20 

1.3.5. Вибрации 
Мерењето на нивото на вибрациите кои влијаат врз 

човековиот организам е активност која што бара добра 
подготовка на мерното место и реализација на мере-
њата по строго утврдена методологија. За разлика од 
мерењето на вибрациите на ротационите уреди и по-
стројки кое се реализира на релативно едноставен на-
чин, мерењето и анализата на вибрационото ниво кое 
делува на човекот е далеку посложено и потешко. 

Во принцип мерењата треба да се реализираат на 
начин којшто е универзален за било кое мерење на 
вибрационо ниво. Потребно е да се постави сонда која 
реагира на вибрационо движење врз површината која е 
непосреден извор на вибрации и преку која се остварува 
директниот контакт со човековиот организам. Со адек-
ватна електронска единица потребно е да се сними сиг-
налот на вибрацијата произведен од сондата и да се 
обработи. 

Комплексноста на овој тип мерења се огледува во 
фактот дека за регистрирање на вибрациите во фрек-, 
вентниот опсег и нивото на вибрации кои делуваат на 
човековиот организам потребно е користење на специ-
јални сонди, а не ретко и специфични начини на нивно 
прицврстување на подлогата на која се реализираат ме-
рењата. Една од главните проблеми при мерењето на 
вибрационото ниво, согласно овие барања, е и опреде-
лување на работната местоположба на сондата за време 
на мерењето. 

Резултатите од мерењата треба да се обработат во 
фреквентен анализатор (ФФТ уреди) каде што одреду-
ваното на вибрационото ниво е од второстепено зна-
чено, додека примарно е сниманото на фреквентниот 
спектар на вибрациите. Не ретко е потребно да се 
сними и временската функција на вибрацијата, особено 
ако се работи за импулсни удари. 

Вреднувањето на резултатите од мерењата се врши 
согласно препораките дадени во стандардите ИСО 2631 
и ИСО 5349. 
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1.3.6. Други извори на штетности 

- Механички извори на штетности и опасности; како 
извори на механички опасности може да бидат шилеста 
предмети, отворени ротирачки делови, отпаден мате-
ријал, транспортни средства и сл. 

- Електрични извори на штетности и опасности: 
како извори може да бидат постројки под висок напон, 
склопки, неизолирани проводници и др. 

- Опасности од пожари и ексползии: како извори на 
пожари и експлозии може да бидат лесно запаливи ма-
терии (експлозивен прав, хемиски соединенија и сл.), а 
како причини најчесто се јавуваат предмети кои искрат. 

Биолошки штетности: како извори на биолошки 
штетности се јавуваат вируси, бактерии, габи, инсекти, 
животни и др. 

1.4. ДОКАЗИ ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗАРАДИ КОИ 
НА РАБОТНОТО МЕСТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ 

СПРОВЕДЕ УСПЕШНА ЗАШТИТА 
Стручната документација кон барањето на призна-

вала стаж на осигурувани што се смета со зголемено 
траење неопходно е да содржи докази за преземените 
општи и посебни мерки за заштитата при работа на 
работните места опфатени со барањето, како и докази 
за преземените мерки за отстранувано, односно убла-
жување на штетните влијанија на тие работни места. 

При изнесување на доказите да се наведат актите во 
работната организација со кои е регулирана оваа про-
блематика, како и фактичката состојба и преземените 
мерки за заштита при работа. Посебно да се презен-
тира: 

- техничко-технолошката заштита; 
- хигиено-санитарната заштита; 
- здравствената (медицинско психолошка заштита; 
- личните заштитни средства; 
- посебни мерки на заштита. 
По утврдуваното на фактичката состојба на постиг-

натиот степен на заштитните мерки при работа, во ко-
релација со законските одредби да се даде оценка на 
предвидените и со закон утврдени заштитни мерки кои 
веќе се преземени. 

До колку се утврди дека истите се во целост презе-
мени и се во функција, но и покрај тоа на работните 
места се присутни штетности и опасности кои го загро-
зуваат здравјето и работо-способноста на извршите-
лите, да се определат причините кои доведуваат до 
ваква состојба^ односно да се даде коментар за изворот 
на оваа состојба. Истиот треба да се лоцира во смисла 
на: 

- Оценка на вградените мерки за заштита од аспект 
на оправданост и функционалност за применетиот тех-
нолошки процес; 

- Осврт врз најновите достигнувања на науката и 
техниката во воведувањето на нови можни заштитни 
мерки; 

- Оценка на технолошката подобност за вградување 
на нови заштитни мерки, со посебен осврт за времето 
потребно за вградувано и потребните средства; 

- Заклучок за технолошкиот процес со приказ на 
причините кои на работните места го отежнуваат вгра-
дуваното на успешни мерки за заштита. 

I 5 ФИЗИЧКИ, ПСИХОФИЗИОЛОШКИ И СОЦИ-
ЈАЛНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ СКРАТУ-

ВАЊЕТО НА РАБОТНИОТ ВЕК 

1. Вид и интензитет на траело на физичките напори; 
2 Вид, интензитет и траење на психофизиолошките 

напори; 
3. Социјални барања специфични за работното ме-

сто: 

4. Достигнат степен на синхронизирано^ на елемен-
тите од областа на системот човек-машина-работна 
средина, анализирано од ергономски аспект. 

Истражуваното кое се спроведува во врска со про-
ценување на оптоваруваното на работникот на работ-
ното место започнува со анализа на работните активно-
сти на тоа работно место. 

Анализата на работата е постапка за прибирање на 
податоци за: 

- природата на работата, 
- начинот на нејзиното извршување, 
- должностите и одговорностите на работата и 
- условите за работа, 
- За да се спроведе целосна и исцрпна анализа на 

работата се користат повеќе постапки и техники, и тоа: 

1. Проучување на прирачниците, описите за работа, 
упатствата за работа, организациските проекти и дру-
гиот материјал во врска со работата; 

2. Анализа на должностите и постапките во ра-
злични ситуации; 

3. Опсервација на извршување на работата; 
4. Интервју; 
5. Психолошко тестирање на работниците. 
Сите активности, психофизиолошки, физички и со-

цијални кои ги условува работата се запишуваат со сите 
околности под кои работата се извршува. Каде што е 
тоа можно се наведуваат и ерголошките величини, 
енергетската потрошувачка и оцената на степенот на 
физичкиот напор или на некој друг вид ангажираност 
при работата (ментална, сетилото за вид, сетилото за 
слух или некое друго сетило, орган, органски системи и 
сл.). 

Оценката на тежината на работата се однесува на 
потрошената енергија, изразена во џули, во текот на 
дневното работно време и не треба да се меша со степе-
нот на замореноста при работењето кој зависи од многу 
други фактори освен од величината на работењето и од 
величината на потрошената енергија, и обратно, рабо-
тата која бара голема потрошувачка на енергија не 
значи дека може да биде заморна. Освен тоа, работата 
која се извршува под неповолни услови на работната 
средина (температура, влажност на воздухот и струење 
на воздухот), може да биде многу заморна и кога нема 
голема потрошувачка на енергија. Од тие причини те-
жината на работата треба да се посматра од гледиште 
на потрошената енергија која одредена работа ја бара 
од човековиот организам. 

Енергетската потрошувачка може да се одреди на 
два начина: со директна и со индиректна калориме-
трија. 

Во испитувањето на тежината на работата соодве-
тен третман треба да имаат и психосоцијалните компо-
ненти кои се од значење за работната способност на 
извршителите на одредени работни места. Тука се зе-
маат предвид барањата како што се: зачестените пату-
вања, одвоеност од семејството, премногу зачестени 
контакти (работа со странки), работа со посебна кате-
горија на луѓе (затвори, болници). Се наведуваат и 
условите под кои работникот мора да' ја врши својата 
работа (работа во турнуси, дежурства, живот на одда-
лечени терени и сл.). 

Од ергономски аспект да се опише адекватноста на 
применетата сигнализација (аудитивна, визуелна и др.); 
применетото решение на командите со кои се ракува со 
машините; димензионираноста на просторот и целокуп-
ната опрема (дофатливост на командите, поставеност 
на сигнализацијата во видното поле, соодветноста на 
применетото решение на седиштата, патеките, скалите 
и сл.). 
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I.6. МОРБИДИТЕТ 

Во Стручната документација предмет на обработка 
претставува специфичниот морбидитет кој е дефини-
ран како број на заболените во посматраната група. 
При оваа анализа се користи принципот на репрезента-
тивна метода на контролно посматрање. 

Како основа за прикажување на морбидитетот во 
Стручната документација се користат констатираните 
резултати при периодичните здравствени прегледи на 
работниците за работните места што се предмет на 
истражување. Истите се презентираат за секое работно 
мест поодделно во текстуална форма а се прикажуваат 
и во табеларен преглед. 

Групите и поодделните заболувања треба да се наз-
начуваат спрема дијагнозата што е содржана во листата 
на номенклатурата на заболувањата што се користат во 
здравствените установи. 

Како минимално барање се препорачува анализа 
спрема годините на живот, работниот стаж, дали боле-
ста предизвикува работна неспособност и др. Секако 
дека оваа анализа е потребно да се прошири со влијани-
ето на социјално-економските фактори, брачната со-
стојба, степенот на образованието и др. 

При анализата на морбидитетот во случаите кога е 
констатирана неспособност за работа односно (ограни-
чена работоспособното да се наведе конкретната при-
чина (дијагноза) врз основа на која е констатирана не-
способноста. 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

И. А.О. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА РАБОТАТА, РА-
БОТНИТЕ УСЛОВИ И МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА 
ПРИ РАБОТА 

II. АЛ. Општи податоци за работното место 

- Назив на работното место; 
- Услови за вработување (се наведува дали се бараат 

посебни работни особини за вработување на ова ра-
ботно место во поглед на: годините на возраст, полот, 
стручната подготовка, работното искуство, здравстве-
ните, психофизичките и социјалните особини и други 
специјални особини); 

- Бројот на работниците вработени на работното 
место; 

- Режимот на работата (работа во смени, ноќна ра-
бота, прекувремена, распоред и траење на работното 
време, бројот и траењето на паузите во текот на рабо-
тењето, организираност на исхраната, рекреативни од-
мори и сл.). Посебно внимание да се обрне на подато-
ците за траењето на работното време, прекувремената 
работа и др.). 

- Податоци дали на ова работно место се вршат 
посебни здравствени и психолошки контроли и какви 
(периодични, контролни, прегледи при вработувањето 
и сл.). Се наведува времето и видот на извршените 
прегледи кои произлегуваат од обврската за извршу-
вање на ваквите прегледи регулирано со соодветна 
правна регулатива (Правилник за начинот и роковите 
за изведување на превентивни медицински прегледи 
„Сл. весник на СР Македонија“ бр. 27/88.) 

II. А.2. Опис и потпис на работните задачи 

Се наведуваат работните задачи спрема системати-
зацијата на претпријатието, а во случаите кога прет-
пријатието не располага со соодветен акт врз основа на 
извршениот увид на работното место и информациите 
добиени од одговорните лица се наведуваат работните 
задачи за чие извршување е задолжен извршителот од 
соодветното работно место. 

И. А.З. Опис на технолошкиот процес 

Во овод дел на Стручната документација детално се 
наведуваат податоци за технолошкиот процес на соод 
в е т о т о работно место: 

-локација на извршувањето на работните задачи; 
- видот на производите (полупродукти, продукти, 

услуга и др.); 
- предметот на работа (суровини и др. материјали); 
- средства за работа (машини, алати, орудија, из-

вори на енергија. 
Во рамките на ова излагање, без пошироко образло-

жение да се наведат штетните услови, односно влијани-
ето на работата врз здравјето и работната способност 
на работникот. 

II. А.4. Карактеристики на работата и производниот 
процес 

Имајќи го предвид описот на работните задачи, како 
и технолошкиот процес, се наведуваат пооделни еле-
менти за работното место: 

- општа оцена за нивото на применетиот техно-
лошки процес во смисол на тоа дали истиот е современ 
или не; 

- ритамот на работата (слободен, врзан за одредени 
задачи, однапред определен и сл.). Дали работните за-
дачи се извршуваат забрзано, со нормално темпо или 
забавено и времетраењето на истите; 

- дали работата се состои во извршување на специ-
јални работни задачи кои се повторуваат, или пак се 
состои од извршувано на разноврсни задачи (сериско 
производство, поединечно производство, сезонско, 
континуирано во подолг временски период и сл.); 

- податоци за обемот на производството од кои 
може да се обезбеди оцена за интензитетот на рабо-
тата, посебно оптоварување во врвовите на производ-
ството и др.; 

- оцена за ергономската подобност на работното 
место (информациона, енергетска, просторно-антропо-
метриска, биофизичка, техничко-естетска); 

- можности за изменување на технолошката по-
стапка во смисол на осовременување на работата, убла 
жување на тежината на работењето, отстранување на 
штетност ите (техничко-технолошки, организационо 
кадровски мерки, посебни организациони мерки, авто-
матизирано и сл.). 

И. А.5. Работно место и фактори кои делуваат штетно 
по здравјето и работната способност 

Поглавјето А.5 претставува фактографија на фак-
тичката состојба на загрозеноста на конкретното ра-
ботно место изразена преку следните показатели, 

- локацијата на извршувано на работните задачи: 
- макро и микроклиматски услови на работната сре-

дина (температурата на воздухот, релативна влажност 
на воздухот, брзина на струење на воздухот и ефек-
тивна температура на воздухот); 

- физички штетности (бучава, осветленост, вибра-
то! , зрачења); 

хемиски штетности; 
- биолошки штетности; 
- механички штетности и извори на опасности; 
- опасности од електрични извори; 
- опасности од пожари и експлозии; 
- други штетности и опасности. 
За секоја утврдена штетност или опасност да се на-

веде: 

- изворот на штетноста односно опасноста (со наз-
начување на степенот на непосредниот контакт во од-
нос на работникот); 
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- интензитетот на штетности?^, односно опасно-
стите (мерените вредности се споредуваат со МДК); 

- експозицијата на работниците на утврдените штет-
ности или опасности во поглед на временското траење; 

- последиците односно видовите на заболувањата 
или оштетувањата на здравјето и работната способност 
кои ги предизвикуваат наведените штетности или опас-
ности. 
II. А. 6. Докази за причините поради кои на работното 
место не може да се спроведе успешна заштита 

При анализата на доказите за причините поради кои 
на конкретното работно место не може да се спроведе 
успешна задггита да се повикаме на извршената ана-
лиза во општиот дел на методологијата (поглавје 1.4) и 
да ги наведеме елементите кои се заеднички. 

Карактеристичните елементи што се значајни при 
анализата на ова поглавје за конкретно работно место 
да се наведат на начин и редослед презентиран како во 
воведниот дел на методологијата. Да се наведат објек-
тивните и субјективните причина во реализацијата на 
спроведувањето на заштитата и во тој смисол да се 
направи и прикаже фактографија на спроведените и не-
спроведените заштитни мерки: 

- техничко-технолошки; 
- хигиено-санитарни; 
- здравствени (медицинско-психолошки); 
- организациони; 
- други заштитни мерки. 
Определување на причините кои и покрај предвиде-

ните и преземените заштитни мерки во работната сре-
дина се присутни одредени штетности и опасности што 
ги загрозуваат здравјето и работната способност на 
извршителите. 

II. А. 7. Физички, психофизиолошки и социјални фак-
тори кои влијаат врз скратувањето на работ-
ниов век 

Анализата на параметрите од ова поглавје покон-
кретно е утврдена во општиот дел на Методологијата 
во поглавјето I. 5 и истата треба да се изврши во целост 
спрема утврдените критериуми во тоа поглавје, од-
носно да се утврдат сите фактори што влијаат врз скра-
тувањето на работниот век за конкретно анализира-
ното работно место: 

1. Вид и интензитет на траење на физичките напори; 
2. Вид, интензитет и траење на психофизиолошките 

напори; 
3. Социјални барања специфични за работното ме-

сто; 
4. Достигнат степен на синхронизирано^1 на елемен-

тите од областа на системот човек-машина-работна 
средина, анализирано од ергономски аспект. 

Врз основа на утврдената состојба од извршената 
анализа да се даде коментар за значењето и влијанието 
на овие фактори врз работната и здравствената со-
стојба на извршителите и оценка за степенот на тежи-
ната на работата на анализираното работно место. 
И. Б. О. Последици од специфичноста на работата и 

работните услови врз животот и работната 
способност на работниците 

Во овој дел од Стручната документација следува 
фактографија на биолошките и другите последици што 
ги предизвикува работата на работното место на кое 
постои опасност од штетни влијанија врз здравјето и 
работната способност или на работните места во овие 
занимања во кои поради природата на тежината на ра-
ботата физиолошките функции на организмот опаѓаат 
до таа мера што на работникот му оневозможуваат 

натамошно успешно вршење на истата професионална 
дејност. 

Како најзначајни индикатори преку кои може да се 
согледа влијанието на условите од работното место врз 
здравјето работната способност на работниците се: 
морбидитетот, професионалните заболувања, повре-
дите на работа, инвалидитетот, состојбата за пензиони-
рање, флуктуацијата апсентизмот и сл. 

За пореална и посеопфатна оцена на овие влијанија 
врз здравјето и работната способност на извршителите, 
неопходно е истите да ги ставиме во функција со годи-
ните на возраста и периодот на изложеноста и вкупниот 
стаж на работниците на посматраните работни места, 
кои се споредуваат со состојбите утврдени со контрол-
ната група. 

Оценката на последиците од работните услови врз 
животната и работната способност е елемент кој зависи 
од многу фактори, па во смисол на тоа се препорачува 
особено внимание да се посвети на сите елементи при 
земањето на податоците, нивната анализа и презенти-
рањето на добиените состојби. 

Прв чекор во успешноста на оцената на дадената 
состојба е постоење на правилно одбрана контролна 
група. 

При изборот на контролната група неопходно е да се 
запазат следните критериуми: 

- Бројот на елементите во контролната група да се 
стави во функција со бројот на елементите од посматра-
ната група. Во поглед на минималните бројки истата 
содржи најмалку 40 елементи, а во поглед на горната 
граница бројот на елементите да изнесува што е можно 
повеќе во зависност од останатите критериуми што е 
потребно таа да ги исполнува. 

- Елементите од контролната група да се компара-
билни по општите статистички варијабили (годините на 
возраст, должината на вкупниот стаж, изложеноста и 
сл.). 

- Да не се изложени на штетности и опасности на 
кои е изложена испитуваната група. 

- Да се од исто место на живеење како испитуваната 
група поради менталитетот, навиките, исхраната, одда-
леченоста од работата, економско-социјалните услови, 
еколошките услови и сл. 

- По можност контролната група да е составена од 
работници вработени во истото претпријатие. 

- Кога таа се состои од повеќе работни единици, 
истата да се формира од сите вработени во таа работна 
единица, а не селективно. 

- Временскиот период за состојбите во контролната 
група да се формира од сите вработени во таа работна 
единица, а не селективно. 

- Временскиот период за состојбите во контролната 
група да е идентичен со посматраната група. 

И. Б. 1. Дистрибуција на вработените работници 
спрема годините на возраста, годините на 
изложеноста и вкупниот работен стаж 

- Дистрибуција спрема годините на возраста. 

За подобрување на употребливост на овие показа-
тели истите ги дистрибуираме во следните групи: 

Години на живот Години на изложеност 
и вкупен работен стаж 

1 8 - 2 0 1 - 5 
21 - 30 6 - 1 0 
3 1 - 4 0 1 1 - 1 5 
4 1 - 5 0 1 6 - 2 0 
над - 50 2 1 - 3 0 

3 1 - 4 0 
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Вредностите се прикажуваат со апсолутни вредно-
сти за бројот на извршителите во секоја група, како и 
процентуалната застапеност на истата во однос на 
вкупно вработените. Поодделно се прикажува и состој-
бата во контролната група. 

Спрема познатите статистички анализи се прикажу-
ваат просечните вредности за возраста, изложеноста и 
вкупниот работен стаж за посматраната и контролната 
група. 

Овие податоци за подобра прегледност и нивна упо-
требливост во останатите анализи се препорачува да се 
прикажат табеларно. 

Временскиот период за анализа на претходните по-
датоци да изнесува 5 години. 

II. Б. 2. Професионални заболувања и повреди на ра-
бота 

Професионалните заболувања се регистрираат врз 
основа на системски извршената здравствена контрола 
во претпријатието односно врз основа на периодичните 
здравствени прегледи како и врз база на индивидуални 
прегледи. 

Во случаите кога истото е констатирано се вршат 
дополнителни истражувања во смисла на изнаоѓање на 
врската помеѓу заболувањето и работните услови, на-
чинот на живот, возраста, изложеноста и други еле-
менти. Се бараат докази дали заболувањето е предизви-
кано од работните услови или истото е функција на 
други фактори. 

Како показател при оценка за состојбите на профе-
сионалните заболувања се користи: 

- Индекс на интензитет на професионалните боле-
сти 

Ип = х 100 о 
а - број на заболувања 
б - број на работници изложени на работен ризик 
Повредите на работа се регистрираат врз основа на 

повредните листи во претпријатието во период од 5 
години. При анализата на повредите неопходно е да се 
земат во предвид сите објективни и субјективни фак-

т о р и како би можело да дадеме врска помеѓу условите 
на работа и повредите. За анализа на повредите с е . 
користат и некои статистички показатели: 

- Индекс на фреквенција 

п , ^ ^ „ „ „ „ б р о ј на повреди х 1 0 0 0 0 0 0 „ „ ^ 
вкупен број на работни часови на изложеност 

- Индекс на тежина на повредите 

П т = број на изгубени работни денови х 1000 
вкупен број на работни часови на изложеност 

За поцелосно согледување на повредите односно по-
вредениот дел од телото, видот на повредата како изво-
рот и причината за истата се препорачува да се прикаже 
дистрибуцијата на вработените работници и повредите 
спрема годините на живот, должината на изложеност, 
дистрибуција на повредите спрема повредениот дел на 
телото и видот на повредата. 

Под извор на повредата се подразбира предмет, ма-
терија, место или лице од кои непосредно настанала 
повредата, односно она што дошло во непосреден кон-
такт со повредениот дел на телото. 

Под причина за повредување се подразбира непосре-
ден повод кој обично се состои од низа негативни или 
позитивни фактори кои доведуваат до повредување, а 

кои произлегуваат од самиот човек или работна око-
лина. 
И. Б. З. Инвалидитет 

Се утврдува врз основа на наодите, решенијата изда-
дени од комисиите за оцена на работната способност 
при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија во периодот од 10 години. 

Врз основа на констатираната состојба да се изврши 
анализа на видот и причините за инвалидност во соод-
нос со возраста, изложеноста и вкупниот работен стаж 
како и условите и природата на работата. 
II. Б. 4. Пензионирање 

Бројот на случаите на пензионирање се утврдуваат 
врз основа на решенијата за пензионрање на работници 
во период од 10 години. 

Случаите на предвремено пензионираните работ-
ници да се анализираат одвоено од случаите на пензи-
онирање по основ на исполнети години. 

Врз основа на констатираната состојба да се при-
каже дистрибуција на случаите на пензионирани работ-
ници спрема годините на возраста, стажот на изложе-
ност и вкупниот работен стаж. 

При презентирањето на податоците за случаите на 
предвремено пензионирање да се наведе причината за 
истата, како и можната врска со условите и природата 
на работата. 
II. Б. 5. Флуктуација 

Флуктуацијата се анализира врз основа на бројот на 
работници кои дошле или го напуштиле анализираното 
работно место во посматраниот период од 5 години. 
Истата се изразува преку индексот на флуктуација: 

^ тИ-%-
вкупен бр.вработени 

Д - број на дојдени работници 
О - број на работници што го напуштиле работното 

место 
При оценката на состојбата на флуктуацијата како 

фактор кој укажува за тежината на работното место 
потребна е голема претпазливост со оглед на големиот 
број на фактори што ја условуваат истата. 

За добивање на релевантни податоци при анализата 
на флуктуацијата истата треба да се анализира преку 
дистрибуцијата на годините на живот и работниот 
стаж, мерките за стимулација (зголемена плата, 
обезбедена исхрана, зголемен годишен одмор и сл.), 
моменталните општествени прилики, економската раз-
виеност и миграционите движења во регионот, социјал-
ните прилики и др. 
II. Б. 6. Морталитет 

Анализата на смртноста на работниците кои рабо-
тат на работно место за кое се утврдува стаж со зголе-
мено траехБе се врши за период од 10 години. За ра-
ботно место кое се анализира податоците се искажу-
ваат како стапка на морталитетот со анализа на причи-
ните во соодносот со возраста и стажот. Се утврдува 
поврзаноста меѓу специфичниот показател со приро-
дата и условите на работа. 
И. Б. 7. Апсентизам 

Во случаите кога постојат можности односно пода-
тоци врз основа на кои може да се изврши оваа анализа, 
а врз база на претходно извршените анализи (морбиди-
тетот, професионалните заболувања, повредите на ра- | 
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бота, инвалидитетот и сл.) не може да се добијат реле-
вантни показатели за состојбата на последиците, усло-
вени од природата и условите на работа, препорачу-
ваме да се изврши анализа на апсентизмот. Истата се 
извршува врз основа на лекарските изводи на личните 
заболувања во период од 5 години. 

Состојбите во апсентизмот (отсуството од работа од 
медицински причини) треба да се прикажат во функција 
спрема годините на живот, работниот стаж, бројот на 
случаите на заболувања прикажани според видот на 
заболувањето, бројот на изгубените работни денови по 
случај на заболување и изгубените работни денови по 
еден вработен. 

Состојбите во апсентизмот се прикажуваат преку 
следните параметри: 

1. Стапка на заболување С.З. 

С з ^ број на заболувања x 100 
вкупен број на вработени 

2. Стапка на дневна отсутност С.До. 

С д 0 број на изгубени работни денови х К 
вкупен број на вработени 

К - коефициент на отсуство 

3. Траење на боледувањето по еден случај Т! 

Т - број на изгубени работни денови 
1 број на случаи на заболувања 

4. Траење на боледување по еден вработен Т2 

Т - број на изгубени работни денови 2 вкупен број на вработени 
Констатираните состојби да се прикажат табеларно 

со краток коментар за истите. 
На крајот од ова поглавје сметаме за потребно уште' 

еднаш да ја нагласиме неопходноста на потребата при 
презентирање на параметрите преку кои се прикажу-
ваат последиците од природата и штетните услови на 
работата врз здравјето и работната способност на ра-
ботниците, истите да се споредат со состојбите во кон-
тролната група. 

Комплексноста на штетното влијание на работното 
место ја наметнува потребата од мултидисциплинарен 
приод при анализата на истите. Сите поодделни влија-
нија во ова комплексно истражување имаат свое по-
себно и подеднакво важно место без оглед што на прв 
поглед некои од нив може да изгледаат беззначајни. 
Основен принцип е сите нив мора да ги посматраме во 
нивното меѓусебно влијание. 

Статистичките показатели мора да се примаат со 
одредена резерва имајќи ги во предвид грешките што се 
содржат во нив, а кои произлегуваат од применетата 
метода, опфатеносга на анализираните параметри, ква-
литетот на податоците кои се користат при анализата, 
како и многу други објективни и субјективни фактори. 
II. В. О. Образложение на бараното за утврдување на 

работните места на кои стажот на осигуру-
вање се смета со зголемено траење 

Во овој дел од Стручната документација во скратена 
форма се прикажуваат битните елементи констатирани 
при анализата на работното место по редослед како 
што е презентирано во поглавјето „А и Б". 

- општи податоци за работното место, 

- фактори кои делуваат штетно по здравјето и ра-
ботната способност на работниците, 

- докази за причините поради кои на работното ме-
сто не може да се спроведе успешна заштита при ра-
бота, 

- физички, психофизиолошки и социјални фактори, 
- старосна структура, 
- професионални заболувања и повреди на работа, 
- морбидност, 
- инвалидитет, 
- пензионирања, 
- флуктуација, 
- смртност. 
На крајот на образложението на барањето се дава 

„Заклучок на образложението“ во кое се наведува 
предложениот степен за сметање на стажот на осигуру-
вање со зголемено траење. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес, заведен е 
спор за надомест на штета по тужбата на тужителот 
Михаил Толев од Скопје, ул. „Лесноска“ бр. 3, против 
тужениот Марјан Стојанов од Титов Велес, ул. „9-ти 
ноември“ бр. 3 сега со непозната адреса на живеење во 
странство. 

Се повикува тужениот Стојанов Марјан да се јави во 
овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, 
или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса 
на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 15 дена и не 
достави своја адреса ќе му биде поставен привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите интереси пред 
овој суд. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 148/95. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар, се води про-
цесна постапка за исполнување на договор за купопро-
дажба на недвижен имот по тужбата на тужителот 
Пурде Мустафа од Гостивар ул. „Беличица“ бр. 28, 
против тужениот Физе Абдулбамет, Физе Мегди и Физе 
Абдулмесут сите од Гостивар ул. „Беличица“ бр. 28, а 
сега со непозната адреса во Република Турција. Вред-
ност на спорот 20.000 германски марки во противвред-
ност во денари. 

Бидејќи тужените Физе Абдулсамет, Мегди и Аб-
дулмесут се наоѓаат со непозната адреса во Република 
Турција за нивни привремен застапник се назначува 
Фидани Шоип стручен соработник при Општинскиот 
суд во Гостивар кој ќе ги застапува тужените се додека 
не се појават пред судот односно додека органот за 
старателство не го извести судот дека им поставил ста-
рател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 38/95. (85) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението ПП бр 6/94 од 

Сг бр. 162/95 од 20.11 1995 година предлогот за склучување на при-
силно порамнување поднесен од должникот 33 „НАПРЕДОК“ с. Ло-
жани, Струшко со неговите доверители го одби како неоснован и исто-
времено према ОВОЈ должник отвори стечајна постапка согласно чл 39 
од Законот за присилно порамнување стечај и ликвидација 

За стечаен судца е определен Коста Споа сурија во Окружниот 
стопански суд во Битола, а за стечаен управител Гоко Китановски од 
Струга ул „Струшки Кепенци" бр. 12/23, Струга. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите 
побарувања со пријави во два примероци со докази таксирани со 20,00 
денари а должниците да ги измират своите обврски во рок од 30 дена од 
огласот. 

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува 
за 26.1У.1995 подна во 13 часот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението П.бр. 50/95 од 

7. Ш. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието на големо и мало „ДЕГОС ЦО увоз-извоз - Скопје, со седиште 
на ул. „Ангел Димовски“ 2/2-8 и ж.с. 40100-601-174235. 

За Ликвидационен управник се определува Тодор Тодоровски од 
Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 399-а, тел. 269-769. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден 11.IV.1995 г. во 11,50 
часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (362) 

III 

Седиштето на ДОО „Стоко-Комерц" - Битола, се 
гаоѓа на ул. „Паца Ванчова“б.б. во Битола. 

Своите побарувања барателите да ги доставуваат 
истовремено до ДОО „Стоко-Комерц" - Битола, ул. 
„Паца Ванчова" б.б. и до Агенцијата на РМ за транс-
формација на претргате)ата со општествен капитал, 
на посебен образец пропишан од Агенцијата („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 3/94). 

IV 

Огласот да се објави во „Службен весник на РМ“. 
(461) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93) Општественото 
претпријатие „Изолтерма" Свети Николе, објавува 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-

мацијата на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 38/93) Акционер-
ското друштво во мешовита сопственост „Економски 
центар“ - Скопје, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 
1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-

ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат, да ги пријават своите побару-
вања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас. 

2. Седиштето на „Економски центар“ АД е во 
Скопје на ул. „Железничка“ бб. 

3. Пријавите се доставуваат до „Економски центар“ 
АД - Скопје и до Агенцијата за трансформација на 
претпријатието со општествен капитал, на посебен 
образец пропишан од Агенцијата. (472) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“, бр. 38/93), Друштвото со 
ограничена одговорност во мешовита сопственост за 
производство и промет „СТОКО-КОМЕРЦ" експорт-
импорт Битола, п.о., распишува: 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМА-

ЦИЈА НА ДРУШТВОТО 
I 

Друштвото со ограничена одговорност во мешовита 
сопственост за производство и промет „СТОКО-КО-
МЕРЦ" - Битола, п.о., ја започна постапката за довр-
шување на трансформацијата на општествениот .капи-
тал, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

г 11 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници кои се државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат да ги пријават своите побару-
вања, во рок од 60 дена, сметано од денот на објавува-
ното на огласот. 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ З А ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Општественото претпријатие „ИЗОЈГГЕРМА" -
Свети Николе, почнува постапка за трансформација на 
општествениот капитал во согласност со одредбите на 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници во рок од 60 дена по објавува-
њето на овој оглас да ги пријават своите побарувања 
кон претпријатието. 

3. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Претпријатието и до Агенцијата на Ре-
публика Македонија за трансформација на претприја-
тието со општествен капитал. 

4. Бараната на своите права се доставуваат на посег 
бен образец пропишан од Агенцијата („Службен вес-
ник на ,РМ“ бр. 3/94) 

5. Седиште на претпријатието е на ул. „М. Тито“ бб, 
Св. Николе. 

ОП „Изолтерма" Св. Николе 
(459) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Електрон“ 
од Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 23.02.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мирослав Крле-
жа" 25 во време од 07 до 15 часот. (463) 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Универ-
зал" увоз-извоз - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 23.02.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието. (462) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „БОРО ПЕ-
ТРУШЕВСКИ ПАПУЧАР“ АД-Куманово 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.1.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на Претпријатието во износ 
од најмалку 51% од постојниот капитал, во комбина-
ција со издавање акции зарради дополнително вложу-
вање. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 
80-Куманово во време од 6 до 14 часот. (464) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „АГРОВИ-
ТА" Д.О. Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 23.02.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Шидска" бр. 2 во 
време од 10 до 12 часот. 

„АГРОВИТА" Д.О. Скопје 
(465) 
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