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Врз основа на точка 4.4. од Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот 
план на СРМ за периодот од 1976 до 1980 година во 
1980 година, а во врска со член 14 и 38 од Опште-
ствениот договор за заедничките основи и мерила 
во усогласувањето на самоуправното уредување на 
односите во распоредувањето на доходот и чис-
тиот доход и распределбата на средствата за лич-
ни доходи во Социјалистичка Република Македо-
нија, Извршниот совет на Собранието на СРМ, Сто-
панската комора на Македонија и Советот на Со-
јузот на синдикатите на Македонија склучуваат 

А Н Е К С 
КОН ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ВО УСОГЛАСУ-
ВАЊЕТО НА САМОУПРАВНОТО УРЕДУВАЊЕ 
НА ОДНОСИТЕ ВО РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДО-
ХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА-
ТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
За да се обезбеди доследно спроведување на 

предвидувањата на Резолуцијата за политиката на 
остварување на Општествениот план на СРМ за 
периодот од 1976 до 1980 година во 1980 година, 
учесниците на Договорот ќе се залагаат заеднич-
ките основи и мерила за распоредување на дохо-
дот и чистиот доход и распределбата на средства-
та за лични доходи во самоуправните спогодби на 
групациите и основите и мерилата во самоуправ-
ните општи акти на основните организации на 
здружен труд и работните заедници, да се приме-
нуваат, доколку не се во спротивност со политика- , 
та за движењата на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка, утврдени со Резолуција-
та и со одредбите на овој анекс-договор. 

Член 2 
Со цел да се обезбеди, со примената на заед-

ничките основи и мерила за распоредување на чис-
тиот доход во самоуправните спогодби на група-
ц и ј е и основите и мерилата во другите самоуп-
равни општи акти на основните организации на 
здружен труд и работните заедници, доследно 
спроведување на Резолуцијата за 1980 година, учес-
ниците на овој анекс-договор ќе се залагаат маса-
та на средствата за лични доходи да се формира 
зависно од остварениот доход во 1980 година и од 
просечниот месечен чист личен доход на гранката, 
остварен во 1979 година, и тоа: 

1. Основните организации на здружен труд од 
гранката на стопанството во која: 

— просечниот месечен чист личен д о в о 1979 
година изнесува преку 10% под остварениот про-
сечен месечен чист личен доход во стопанството 
на СРМ остварен во 1979 година, масата на средст-
вата за лични доходи во 1980 година можат да ја 
зголемуваат до остварениот процентуален пораст на 
доходот на основните организации на здружен труд 
во 1980 година; 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
— просечниот месечен чмст личен доход во 

1979 година изнесува до 10% под и до 10°/о над 
просечниот месечен чист личен доход остварен во 
стопанството на СРМ во 1979 година, масата на 
средствата за лични доходи во 1980 година можат 
да ја зголемуваат најмалку 20% под порастот на 
остварениот доход на основните организации на 
здружен труд во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход во 
1979 година изнесува преку 10% до 25% над про-
сечниот месечен чист личен доход остварен во сто-
панството на СРМ во 1979 година, масата на сред-
ствата за лични доходи во 1980 година можат да 
ја зголемуваат најмалку 2-5% под порастот на ост-
варениот доход на основните организации на здру-
жен труд во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход во 
1979 година изнесува преку 25% до 40% над про-
сечниот месечен чист личен доход остварен во сто-
панството на СРМ во 1979 година, масата на сред-
ствата за лични доходи во 1980 година можат да ја 
зголемуваат најмалку 30% под порастот на оства-
рениот доход на основните организации на здру-
жен труд во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход во 
1979 година изнесува преку 40% до 50% над про-
сечниот месечен чист личен доход остварен во сто-
панството на СРМ во 1979 година, масата на сред-
ствата за лични доходи во 1980 година можат да 
ја зголемуваат најмалку 35% под порастот на 
остварениот доход на основните организации на 
здружен труд во 1980 година; 

—• просечниот месечен чист личен доход во 
1979 година изнесува преку 50% над просечниот 
месечен чист личен доход остварен во стопанст-
вото на СРМ во 1979 година, масата на средствата 
за лични доходи во 1980 година можат да ја зго-
лемуваат најмалку 50% под порастот на остваре-
ниот доход на основните организации на здружен 
труд во 1980 година. 

Критериумот од точка 1, алинеја 2 од овој 
член се однесува и за основните организации на 
здружен труд за јамска експлоатација на руди, 
без оглед на остварениот просечен месечен чист 
личен доход во 1979 година. 

2. Работените заедници на организациите |на 
здружен труд во стопанството, движењето на ма-
сата на средствата за лични доходи во 1980 годи-
на ќе го усогласуваат со движењето на личните 
доходи во организациите за кои вршат услуги, а 
според основите и мерилата од самоуправните спо-
годби. 

3. Работните заедници на банките и другите 
финансиски организации, самоуправните интерес-
ни заедници, деловните заедници, здруженијата и 
ооновните организации на здружен труд од надво-
решната трговија и трговијата на големо од гран-
ката (во која: 

— просечниот месечен чист личен доход оства-
рен во 1979 година изнесува до 40% над просеч-
ниот месечен чист личен доход остварен во сто-
панството на СРМ во 1979 година, масата на сред-
ствата за лични доходи во 1980 година можат да 
ја зголемуваат најмалку 35% под порастот на до-
ходот во стопанството на СРМ во 1980 година; 
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— просечниот месечен чист личен доход оства-
рен во 1979 година изнесува преку 40 до 50% над 
просечниот месечен чист личен доход остварен во 
стопанството на СРМ во 1979 година, масата на 
средствата за лични доходи во 1980 година можат 
да ја зголемуваат најмалку 40% под порастот на 
доходот во стопанството на СРЖ во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход оства-
рен во 1979 година изнесува преку 50% над про-
сечниот месечен чист личен доход остварен во сто-
панството на СРЖ во 1979 година, масата на сред-
ствата за лични доходи во 1980 година можат да 
ја зголемуваат најмалку 50% П,0Д порастот на до-
ходот во стопанството на СРИ во 1980 година; 

— доколку порастот на доходот на основната 
организација на здружен труд од надворешната 
трговија и трговијата на големо е помал од порастот 
на доходот во стопанството на СР Македонија во 
1980 година, масата на средствата за лични дохо-
ди на организацијата ќе се пресметува врз осно-
ва на остварениот доход на основната организа-
ција на здружен труд. 

4. Работните заедници во органите на опште-
ствено-политичките заедници и работните заед-
ници на општествено-по л итичките организации, ма-
сата на средствата за лични доходи во 1980 година 
можат да ја зголемуваат до предвидениот пораст 
на средствата со буџетите и во зависност од про-
сечниот месечен чист личен доход остварен во 
гранката во 1979 година, во која: 

— просечниот месечен чист личен доход во 
1979 година изнесува до 10% над просечниот ме-
сечен чист личен доход остварен во стопанството 
на СРМ во 1979 година, масата на средствата за 
лични доходи во 1980 година можат да ја зголе-
муваат најмалку 25% под порастот на доходот во 
стопанството на СРЖ во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход во 
1979 година изнесува преку 10% до 25% над про-
сечниот месечен чист личен доход остварен во сто-
панството на СРИ во 1979 година, масата на сред-
ствата за лични доходи во 1980 година можат да 
ја зголемуваат најмалку 30% под порастот на дохо-
дот во стопанството на СРМ во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход во 
1979 година изнесува преку 25% до 50% над про-
сечниот месечен чист личен доход остварен во сто-
панството на СРЖ во 1979 година, масата на сред-
ствата за лични доходи во 1980 година можат да 
ја зголемуваат најмалку 35°/о под порастот на до-
ходот во стопанството на СРИ во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход во 
1979 година изнесува преку 50% над просечниот 
месечен чист личен доход остварен во стопанство-
то на СРМ во 1979 година, масата на средствата 
за лични доходи во 1980 година можат да ја зго-
лемуваат најмалку 50% под порастот на доходот во 
стопанството на СРЖ во 1980 година. 

5. Основните организации на здружен труд и 
работните заедници во општествените дејности, ма-
сата на средствата за лични доходи во 1980 го-
дина можат да ја зголемуваат до предвидениот по-
раст на средствата за заеднички потреби и во за-
висност од просечниот месечен чист личен доход 
остварен во гранката во 1979 година, во која: 

— просечниот месечен чист личен доход оства-
рен во 1979 година е под просечниот месечен чист 
личен доход остварен во стопанството на СРЖ во 
1979 година, масата на средствата за лични дохо-
ди во 1980 година можат да ја зголемуваат нај-
малку 10% под порастот на доходот во стопанство-
то на СРМ во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход оства-
рен во 1979 година изнесува до 10% над просеч-
ниот месечен чист личен доход остварен во сто-
панството на СРМ во 1979 година, масата на сред-
ствата за лични доходи во 1980 година можат да 
ја зголемуваат најмалку 20% под порастот на до-
ходот во стопанството на СРЖ во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход оства-
рен во 1979 година изнесува преку 10% до 25% 
над просечниот месечен чист личен доход остварен 
во стопанството на СРЖ во 1979 година, масата на 
средствата за лични доходи во 1980 година можат 
да ја зголемуваат најмалку 25% под порастот на 
доходот во стопанството на СРЖ во 1980 'година; 

— просечниот месечен чист личен доход оства-
рен во 1979 година изнесува преку 25% до 40% над 
просечниот месечен чист личен доход остварен во 
стопанството на СРЖ во 1979 година, масата на 
средствата за лични доходи во 1980 година можат 
да ја зголемуваат најмалку 30% под порастот на 
доходот во стопанството на СРЖ во 1980 година; 

— просечниот месечен чист личен доход оства-
рен во 1979 година изнесува преку 40% до 50% над 
просечниот месечен чист личен доход остварен во 
'стопанството на СРЖ, масата на средствата за лич-
ни доходи во 1980 година можат да ја зголемуваат 
најмалку 35% под порастот на доходот во стопан-
ството на СРЖ во 1980 година; 

— просечниот месечен чист доход остварен во 
1979 година изнесува преку 50% над просечниот 
месечен чист личен доход остварен во стопанст-
вото на СРЖ во 1979 година, масата на средствата 
за лични доходи во 1980 година можат да ја зго-
лемуваат најмалку 50% под порастот на доходот 
во стопанството на СРЖ во 1980 година. 

Член 3 
Во можната рамковна динамика на масата на 

средствата за лични доходи во 1980 година се 
сметаат и исплатите на лични доходи што ќе се 
вршат во 1980 година, врз основа на дефинитив-
ната распределба по завршните сметки за 1979 
година. 

Член 4 
Во масата на доходот во смисла на овој анекс 

-договор не влегува делот остварен по основ на 
промена на цени, царини и др., насочен за про-
ширување на материјалната основа на трудот или 
за други намени. 

Член 5 
Доколку масата на средствата за лични дохо-

ди во 1980 година, пресметана според постојните 
основи и мерила од самоуправните спогодби и 
другите самоуправни општи акти за распоредува-
ње на доходот и чистиот доход и за распределба 
на средствата за лични доходи, го преминува из-
носот што произлегува со примената на одред-
бите од членот 2 од овој анекс-дотовор, во тој 
случај ќе се применуваат одредбите од овој анекс 
-договор. 

Член 6 
Основните организации на здружен труд и ра-

ботните заедници од стопанството кои во 1979 го-
дина за заедничка потрошувачка (без средствата 
за станбена изградба) исплатиле преку 6.ООО дина-
ри годишно по работник, во 1980 година можат 
да ги зголемуваат средствата за заедничка потро-
шувачка до 5% во маса во однос на претходната 
година, со тоа што вкупните исплати за оваа на-
мена не. може да изнесуваат повеќе од 9.000 динари 
годишно по работник. 

Основните организации на здружен труд и ра-
ботните заедници од стопанството кои во 1979 го-
дина за заедничка потрошувачка (без средствата 
за станбена изградба) исплатиле преку 4.500 до 
6.000 динари годишно по работник, во 1980 годи-
на можат да ги зголемуваат средствата за заед-
ничка потрошувачка до 10% во маса во однос на 
претходната година. 

Основните организации на здружен труд и ра-
ботните заедници од стопанството кои во 1979 го-
дина за заедничка потрошувачка (без средствата 
за станбена изградба) исплатиле до 4.500 динари 
годишно по работник, во 1980 година можат да 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 5 — Стр. 67 

исплатат по работник од средствата за заедничка 
потрошувачка најмногу до висината на просечни-
от месечен чист личен доход, остварен во стопан-
ството на СРМ во 1979 година. 

Член 7 
Основните организации на здружен труди ра-

ботните заедници од општествените дејности кои 
во 1979 година за заедничка потрошувачка (без 
средствата за станбена изградба) исплатиле преку 
6.000 динари годишно по работник, во 1980 година 
можат да ги зголемуваат средствата за заедничка 
потрошувачка до 3% во маса во однос на претход-
ната година, со тоа што вкупните исплати за оваа 
намена не може да изнесуваат повеќе од 9.000 ди-
нари годишно по работник. 

Основните организации на здружен труд и ра-
ботните заедници од општествените дејности кои 
во 1979 година за заедничка потрошувачка (без 
средствата за станбена изградба) исплатиле преку 
4.500 до 6.000 динари годишно по работник, во 1980 
година можат да ги зголемуваат средствата за за-
едничка потрошувачка до 7% во маса во однос на 
претходната година. 

Основните организации на здружен труд л ра-
ботните заедници од општествените дејности кои 
во 1979 година за заедничка потрошувачка (без 
средствата за станбена изградба) исплатиле до 
4.500 динари годишно по работник, во 1980 година 
можат да исплатат по работник од средствата за 
заедничка потрошувачка најмногу до висината на 
просечниот месечен чист личен доход, остварен во 
стопанството на СРМ во 1979 година. 

Член 8 
Учесниците на овој анекс-договор ќе се зала-

гаат при исплатите на средствата за заедничка 
потрошувачка во смисла на членовите 6 и 7 од 
овој анекс-договор, првенствено да се задоволу-
ваат потребите за општествената исхрана — топ-
лиот оброк, испратнината при одење во пензија 
и регресот за годишен одмор. 

Член 9 
Учесниците на овој анекс-договор ќе се зала-

гаат при усогласувањето на самоуправните спо-
годби на групациите во стопанството и во општес-
твените дејности со одредбите од овој анекс-дого-
вор, со селективен приод, поаѓајќи од условите 
на работењето, остварената продуктивност и еко-
номичност, користењето на средствата и работно-
то време и другите показатели за споредување во 
гранката на ниво на Република, односно Југосла-
вија, да се обезбеди на ниво на групација и гран-
ка утврдување на динамиката на порастот на ли-
чните доходи и заедничката потрошувачка утвр-
дена со членовите 2, 6 и 7 од овој анекс^договор. 

Член 10 
Учесниците на овој анекс-договор ќе се зала-

гаат непочитувањето на одредбите од членовите 
2, 6 и 7 од овој анекс-договор да се смета како 
пречекорување на заедничките основи и мерила 
од самоуправните спогодби за распоредување на 
доходот и чистиот доход и во тој случај да се 
применуваат: 

— мерката за ограничување на исплатата на 
личните доходи утврдена во групациските самоу-
правни спогодби за непочитување на мерилата за 
распоредување на чистиот доход и 

— мерките од членот 5 од Законот за привре-
мени мерки на општествената заштита на самоу-
правните права и општествената сопственост. 

Службата на општественото книговодство ќе 
организира следење на примената на овој анекс-
договор, за состојбите редовно ќе ги информира 
учесниците во договарањето, органите на група-
ц и ј е и ошнтествено-политичките заедници и ор-

ганизации и ќе се грижи за примена на мерките 
од претходниот став, врз основа на склучените 
договори и барањата од органите на групациите 
на самоуправното спогодување и одлуките на со-
бранијата на општествено-оолитичките заедници. 

Член И 
Заедничката комисија за општествено догова-

рање со Службата на општественото книговодс-
тво, Заводот за општествено планирање на СРМ 
и Републичкиот завод за статистика, ќе ги утвр-
дуваат и објавуваат потребните елементи за при-
мена на одредбите на член 2, точка 3 и членовите 
4 и 5 од овој анекс -договор. 

Член 12 
Овој анекс-договор влегува во сила со денот 

на неговото потпишување и ќе се објави во „Слу-
жбен весник на СРМ", а ќе се применува за рас-
поредување на чистиот доход и движењето на 
средствата за лична и заедничка потрошувачка во 
1980 година. 

Скопје, 11 февруари 1980 година 

Стопанска комора Извршен совет на Собранието 
на Македонија на СР Македонија 

Потпретседател, Републички секретар за труд, 
Киро Роглев, е. р. Андон Мојсов, е. р. 

Совет на Сојузот на синдикатите 
на Македонија 

Потпретседател, 
Синиша Спасов, е. р. 

80. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Републич-
ката конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија, Републичката кон-
ференција на Сојузот на социјалистичката млади-
на на Македонија, Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија, Републичкиот одбор на Соју-
зот на здруженијата на борците од НОБ, Стопан-
ската комора на Македонија, Заедницата на оп-
штините и градовите на Македонија, Републичка-
та самоуправна интересна заедница за образова-
ние, Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за непосредна детска заштита, Републичката 
самоуправна интересна заедница на културата, Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за вработување, Републичката са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување, Републичкиот центар 
за идеолошко-нолитичко образование, Културно-
просветната заедница на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и Републичката конференција на 
Народна техника на Македонија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИ 
АКЦИИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Младината на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, продолжувајќи ги тради-
циите на нашата Револуција, развивајќи го братст-
вото и единството, другарството, солидарноста, са-
моуправната свест и изградувајќи се како иден но-
сител на нашите самоуправни социјалистички од-
носи, дава свој придонес во изградбата на нашата 
земја и преку организирање на младински работни 
акции. 
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Младинските работни акции претставуваат кон-
тинуитет и традиција на овој вид ангажирање на 
младината создадени во Револуцијата и продол-
жени во изградбата на нашата земја. Тие претста-
вуваат дел од општествените и работните актив-
ности на младината и израз на готовноста на мла-
дината со доброволна работа да придонесува во из-
градбата на значајни општествени и стопански об-
јекти, а со тоа и да ја афирмираат и потврдат уло-
гата на младата генерација во развојот на нашата 
социјалистичка заедница. 

Член 2 
Тргнувајќи од посебните идејно-по л итички, 

воспитно-образовни, културни, работни и други чо-
вечки вредности, а особено активностите во раз-
вивањето на братството и единството, социјалис-
тичката етика, социјалистичкиот патриотизам и 
интернационализам, творечкиот однос кон трудот и 
работните навики на младите, младинските работ-
ни акции имаат посебно општествено значење. Спо-
ред тоа, учесниците во овој општествен договор, 
врз основа на него, ги усогласуваат односите што 
се од заеднички и општествен интерес во оствару-
вањето на целите на младинските работни акции 
и обезбедуваат долгорочно и континуирано изве-
дување на младинските работни акции од поши-
роко општествено значење во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а со тоа и во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 3 
Со овој општествен договор се уредува орга-

низирањето, дејноста и положбата на младински-
те работни акции и се утврдуваат правата и об-
врските на учесниците во Договорот за целосно 
остварување на целите и задачите на младинските 
работни акции. 

Член 4 
Младинските работни акции по својот карак-

тер можат да бидат: сојузни, републички и ло-
кални. 

Младинските работни акции од сојузен и ре-
публички карактер се организираат според пра-
вилата за организирање на сојузни работни акции 
на Претседателството на Конференцијата на Со-
јузот на социјалистичката младина на Југославија 
и Правилата за организирање на младински работ-
ни акции на Претседателството на Републичката 
конференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Македо™ј а. 

Локалните работни акции врз основа на прог-
рамите за работа се организираат во основните 
организации на Сојузот на социјалистичката мла-
дина, облиците на организирањето на општестве-
ните организации и општинските конференции на 
Сојузот на социјалистичката младина. 

Локалните акции претставуваат континуирани 
работни активности во основните организации на 
Сојузот на социјалистичката младина и општин-
ските конференции на Сојузот на социјалистичка-
та младина во целата година и истите треба да 
обезбедат вклучување на поголем број младинци. 

Член 5 
На младинските работни акции учествуваат 

младинци организирани во бригади на општински-
те конференции на Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија. 

Членовите на општествените организации мо-
жат да учествуваат и во бригади на општествените 
организации-колективни членови на Сојузот на со-
цијалистичката младина на Македонија, а по пра-
вило истите учествуваат во младинските работни 
бригади на општинските конференции на Сојузот 
на социјалистичката младина на Македонија. На 
младинските работни акции учествуваат бригади 
на ветерани — поранешни учесници и интернацио-
нални бригади. 

Член 6 
Младинските работни акции се организираат 

според годишни и повеќегодишни програми што ги 
донесува Републичката конференција на Сојузот 
на социјалистичката младина на Македонија со 
претходна согласност на останатите учесници во 
овој општествен договор. 

Програмите мора да содржат: 
1. објекти на кои ќе се организираат младин-

ските работни акции, 
2. времетраење на секоја младинска работна 

акција и други прашања од значење за изведу-
вање на младинските работни акции, 

3. составот и потребниот број на учесници на 
младинските работни акции, 

4. видот и обемот на работите што претставу-
ваат дејност на младинската работна акција, 

5. пресметка на трошоците за секоја младинска 
работна акција, начинот на обезбедувањето на 
средствата и финансиските обврски на учесници-
те во Општествениот договор, 

6. обемот и содржината на општествените ак-
тивности на младинските работни акции, 

7. други прашања што се од значење за ус-
пешно организирање и изведување на младински-
те работни акции. 

Пресметка на трошоците за повеќегодишните 
програми од став 2 точка 5 на овој член се утвр-
дува претходно за наредната година, а најкасно 
до предлагањето на предлог-буџетот односно фи-
нансиските планови на учесниците во овој опште-
ствен договор коишто учествуваат во финансира-
њето на младинските работни акции. 

Член 7 
Во согласност со овој општествен договор мла-

дински работни акции можат да организираат си-
те организации на Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија, доколку претходно ги 
обезбедат сите услови за живот и работа на брига-
дирите на младинските работни акции. 

Републичката конференција на Сојузот на со-
цијалистичката младина на Македонија ги одреду-
ва непосредните организатори и носителите на за-
дачите на младинските работни акции што се од 
пошироко општествено значење во Републиката кои 
врз основа на овој општествен договор склучуваат 
посебни самоуправни спогодби и договори за изве-
дување на младинските работни акции. 

Републичката конференција на Сојузот на со-
цијалистичката младина на Македонија ги обврзу-
ва организаторите и носителите на задачите на 
младинските работни акции во соработка со Ко-
мисијата за општествени активности при Претсе-
дателството на Републичката конференција на Со-
јузот на социјалистичката младина на Македонија 
и Координационото тело за младински работни ак-
ции во СР Македонија да: 

1. обезбедат учество на младината од земјата 
и странство во изведувањето на младинските ра-
ботни акции, 

2. формираат собранија на младинските работ-
ни акции и именуваат дел од членовите во собра-
нието, 

3. именуваат команданти и предлагаат претсе-
датели на собранијата на младинските работни ак-
ции и членови на штабовите, 

4. обезбедуваат услови за почеток на младин-
ски работни акции (сместување, исхрана, опрема 
за бригадирите, објекти и реквизити за изведу-
вање на општествени активности, средства за заш-
тита при работата, здравствена заштита и др.), 

5. (предлагаат правила за успешно остварување 
на целите на младинските работни акции и се гри-
жат за остварување на правата на бригадирите во 
согласност со самоуправните принципи на нашето 
социјалистичко самоуправно општество, правилата 
за организирање на сојузни младински работни 
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акции на Претседателството на Републичката кон-
ференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Македонија и Претседателството на Кон-
ференцијата на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Југославија. 

Член 8 

Републичката конференција на Сојузот на со-
цијалистичката младина на Македонија: 

1. заедно со Републичката конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Маке-
донија, Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, Републичкиот одбор на Сојузот на здру-
женијата на борците од Народноослободителната 
војна на Македонија, Републичкиот центар за 
идеолошко-политичко образование и Републичката 
самоуправна интересна заедница за образование, 
односно нивните органи ја утврдуваат програмата 
за идејно-политичко, марксистичко и општо обра-
зование, како и негување и развивање на тради-
циите на Народноослободителната војна на мла-
динските работни акции; 

2. заедно со Републичката самоуправна заед-
ница на културата и Културно-прооветната заед-
ница на СРМ ја утврдуваат Програмата за култур-
ни, уметнички и забавни активности на младински-
те работни акции; 

3. заедно со Републичката самоуправна заедни-
ца на физичката култура ја утврдуваат програ-
мата за спортски и рекреативни активности на 
младинските работни акции; 

4. заедно со Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за вработување, Републичката са-
моуправна заедница за образование и Републич-
ката конференција на Народна техника на Маке-
донија, ја утврдуваат програмата за општо-тех-
ничко и стручно образование на бригадирите. 

Самоуправните органи на секоја младинска ра-
ботна акција ги разработуваат, дополнуваат, усог-
ласуваат и се грижат да се остваруваат програ-
мите од точка 1 до 4 на овој член, според специ-
фичните услови во изведувањето на секоја мла-
динска работна акција. 

Член 9 

Во остварувањето на задачите од член 7 и 8 
на овој општествен договор, Републичката конфе-
ренција на Сојузот на социјалистичката младина 
на Македонија, собранијата и другите самоуправ-
ни и извршни органи на младинските работни ак-
ции соработуваат со општествено-политичките ор-
ганизации, општествено-политичките заедници, ос-
новните организации на здружен труд и другите 
самоуправни организации и заедници од подрачје-
то на кое младинските работни акции се организи-
раат или остваруваат. 

Член 10 

Материјални средства за изведување на мла-
динските работни акции се: 

а) средства остварени од работа на бригади-
рите на објектите чија изградба им е доверена, 

б) средства со кои се финансираат програмите 
за работа на младинските работни акции и прог-
рамите за општествена активност на бригадирите, 
што ги обезбедуваат учесниците на овој договор, 

в) други средства. 
Органите на младинската работна акција во 

соработка со инвеститорот на објектот на кој се 
изведува младинската акција, прашањата од заед-
нички интерес ги регулираат со посебен договор 
што меѓусебно го склучуваат. Со договорот се ре-
гулираат меѓусебните права и обврски и посебно 
условите на работа и цената на норма-чае за из-
ведена работа. 

Член И 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се залага за создавање на услови и насо-
чување на објекти на кои може и треба да се ор-
ганизираат младинските работни акции врз основа 
на општествените планови за развој на Републи-
ката. 

Член 12 

Републичката конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Македонија, Ре-
публичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од Народноослободителната војна, Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на Македонија и 
Републичката конференција на Сојузот на соција-
листичката младина на Македонија вршат опште-
ствено-политичка и воспитна верификација на 
младинските работни акции. Истите се залагаат да 
се обезбедат потребни финансиски средства со кои 
би се финансирало остварувањето на програмата 
за идејно-политичка активност на младинските ра-
ботни акции. 

Член 13 

Стопанската комора на Македонија и Репуб-
личката конференција на Сојузот на социјалистич-
ката младина на Македонија ќе ги разгледуваат 
можностите за отворање на градилишта и објек-
ти за младински работни акции во рамките на пла-
новите и програмите за развој и изградба на сто-
пански објекти. 

Во спроведувањето на активностите од став 1 
на овој член Стопанската комора на Македонија ќе 
преземе мерки стопанските организации, инвести-
торите и изведувачите на работите да се ангажи-
раат за младинската доброволна работа да се обез-
бедат соодветни работни и економски услови. 

Член 14 
Републичката самоуправна интересна заедница 

за култура, Републичката самоуправна интересна 
заедница за образование, Републичката самоуправ-
на интересна заедница за непосредна детска заш-
тита, Републичката самоуправна заедница за вра-
ботување и Републичката конференција на Народ-
на техника, заедно со Републичката конференци-
ја на Сојузот на социјалистичката младина на Ма-
кедонија, како непосреден организатор на младин-
ските работни акции, утврдуваат програми и обез-
бедуваат потребни финансиски средства за кул-
турно-образовни дејности на бригадирите (култур-
ни манифестации, курсеви за техничко оспособу-
вање, курсеви за радио-аматери, автонмото курсе-
ви и ел.). 

Член 15 

Републичката самоуправна интересна заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување во 
рамките на со Законот утврдените права на учес-
ниците на младинските работни акции и обврски-
те што во врска со здравствената заштита произ-
легуваат за инвеститорите и организаторите, а во 
соработка со самоуправните заедници од подрач-
јето каде се изведуваат младинските работни ак-
ции, организираат здравствена заштита на учес-
ниците на младинските работни бригади. 

Член 16 
Републичката самоуправна интересна заедница 

на физичката култура обезбедува потребни финан-
сиски средства за извршување на утврдените про-
грами за спортски и рекреативни активности на 
младинските работни акции. 
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Член 17 
Потписниците на овој општествен договор се 

обврзуваат во рамките на своите дејности и за-
конски овластувања да настојуваат за младинските 
работни акции се обезбедат и овозможат што попо-
волни услови за набавка на основни средства и 
објекти, можни повластици за превоз на бригади-
рите и во заедница со надлежните самоуправни 
интересни заедници да ги преземат сите потребни 
мерки за проширување на солидарноста во обез-
бедувањето на правата од здравственото осигуру-
вање, како и стварање на поповолни услови за 
успешно изведување на младинските работни ак-
ции. 

Член 18 
Ако настанат објективни причини (виша сила 

и ел.), покрај обезбедените средства, потписници-
те на овој општествен договор можат да учеству-
ваат и со додатни средства. 

Потписниците на овој општествен договор мо-
жат и да здружуваат средства за отворање на но-
ви младински работни акции (изградба на инвес-
тициони објекти, младински населби, инфраструк-
тура, опрема, потребни обртни средства и ел.). 

Член 19 
Ако младинската работна акција оствари пове-

ќе средства од износот потребен за покривање на 
трошоците на таа акција во една календарска го-
дина, вишокот на средствата може да се употреби 
за покривање на трошоците на таа акција во на-
редната година. 

Вишокот на средствата, утврден по завршето-
кот на младинската работна акција, може да се 
употреби и за солидарно покривање на трошоците 
за работа на другите младински работни акции, 
односно за намените од член 18 став 2, за што до-
несува одлука Републичката конференција на Со-
јузот на социјалистичката младина на Македони-
ја, во согласност со сите учесници што обезбеду-
ваат средства за младинските работни акции. 

Член 20 
Средствата добиени со отуѓување на објекти-

те, опремата, алатот и др., со надомест, Републич-
ката конференција на Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија ќе ги употреби за намени-
те утврдени во член 18 од овој општествен договор. 

Член 21 
За секоја младинска работна акција мора да 

се води книговодство и составуваат завршни смет-
ки во согласност со прописите за водење книговод-
ство на Службата на општественото книговодство. 

Член 22 
Учесниците во овој општествен договор обра-

зуваат Совет за негово спроведување и оствару-
вање. 

Секој учесник во општествениот договор во Со-
ветот делегира по еден претставник и негов за-
меник. 

Советот бира претседател и секретар. 
Советот ги известува учесниците за пробле-

мите во врска со спроведувањето и остварувањето 
на овој општествен договор. 

Одлука за пристапување на нови потписници 
на овој општествен договор донесува Советот и за 
тоа ги известува сите потписници. 

Советот донесува Деловник за својата работа. 

Член 23 
Советот поднесува извештај за својата работа, 

на сите потписници на овој општествен договор, 
најмалку еднаш годишно. 

Член 24 
Стручните, административно-техничките, по-

мошните и на нив слични работи за потребите на 
младинските работни акции и Советот, како и пот-
ребните работи за извршување на овој општествен 
договор, ги врши Работната заедница на Репуб-
личката конференција на Сојузот на социјалис-
тичката младина на Македонија. 

За извршувањето на работите од став 1 на 
овој член, Работната заедница на Републичката 
конференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Македонија може да вработи на опреде-
лено време, под услови пропишани со закон, и 
други работници. 

Член 25 

Измени и дополнувања на овој општествен до-
говор, за негово спроведување и остварување, на 
Советот може да му предложи секој од неговите 
учесници. 

Член 26 

Овој општествен договор влегува во сила со 
потпишувањето од страна на сите учесници озна-
чени во неговиот уводен дел. 

Член 27 

Овој општествен договор ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

ПОТПИСНИЦИ: 
1. Собранието на Социјалистичка Ре-

публика Македонија, 
2. Републичката конференција на Со-

јузот на социјалистичката младина 
на Македонија, 

3. Републичката конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија, 

4. Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 

5. Републичкиот одбор на здружени-
јата на борците од НОВ, 

6. Стопанската комора на Македонија, 

7. Заедницата на општините и градо-
вите во Македонија, 

8. Републичката самоуправна интерес-
на заедница за образование, 

9. Републичката самоуправна интерес-
на заедница за непосредна детска 
заштита, 

10. Републичката самоуправна интерес-
на заедница на културата, 

11. Републичката самоуправна интерес-
на заедница на физичката култура, 

12. Републичката самоуправна интерес-
на заедница за вработување, 

13. Републичката самоуправна интерес-
на заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, 

14. Републичкиот центар за идеолош-
ко-политичко образование и студии, 

15. Културно-просветната заедница на 
Македониј а, 

16. Републичката конференција на На-
родна техника. 
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о п ш т АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

81. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРИ", бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 82 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Битола и основни заедни-
ци во Битола, Демир Хисар и Ресен, а во врска со 
член 1 од Законот за изменување на Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ", бр. 43/78), Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Битола, со рамноправно учество на Собо-
рот на делегатите корисници на услугите — работ-
ници и на делегатите даватели на услугите, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

198» ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1980 година се утврдува на 7,60% од 
бруто личниот доход и другите примања во која се 
содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 4,00% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
3,60%. 

Придонесот за здравствено осигурување за слу-
чај несреќа на работа и заболување од професио-
нална болест се одредува во висина од 0,40%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став кај работниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. Основица ка ј 
обврзниците кои не формираат доход претставу-
ваат бруто личните доходи и другите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионална болест по стапка од 0,40°/о од 
бруто основиците пресметуваат и плаќаат и обврз-
ниците на придонес кои не формираат доход за 
вработените по договор за повремени или привре-
мени работи. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравст-

вена заштита во странство (за деташирани работ-
ници) се одредува во висина од 20,00% од нето 
личниот доход, односно основицата утврдена со по-
себна одлука. 

Придонесот од претходниот став се распореду-
ва по видови на правата сразмерно на стапката на 
придонесот определен со оваа одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравствено осигурување на при-

времено невработените лица, СИЗ на вработува-
њето го плаќа со примена на нето стапка на про-
сечниот износ исплатен на име паричен надомес-
ток на привремено безработните лица за времето 
за кое се плаќа придонесот за здравствено осигу-
рување, која пресметана одговара на бруто стап-
ката од 7,60%. 

Член 4 
Доколку со закон или акти на оваа заедница 

основицата за пресметување и плаќање на придо-
несот е определена во нето износ, придонесите за 
здравствено осигурување се пресметуваат и пла-
ќаат според стапката пресметана на чистиот ли-
чен доход или чистите лични примања. 

Пресметувањето на стапката според претход-
ниот став се врши во случаите кога личните дохо-
ди се пресметуваат и плаќаат во чист личен доход 
како и кога во личниот доход се содржани сите 
придонеси од личниот доход. 

Член 5 
Вкупно реализираните придонеси по оваа одлу-

ка се распоредуваат по следната структура и тоа: 
— за Општинската заедница на здравството и 

здравственото осигурување, 18,00%; 
— за основна заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување, 82,00%. 

Член 6 
Обврзниците на придонесот се должни при уп-

латата на придонесите за здравствено осигурување 
на самиот налог-уплатница да дадат спецификаци-
ја за уплатените придонеси по видови на правата 
со искажување на основицата, стапката и перио-
дот за кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот на придонесот при упла-
тата не го пополни налошт-уплатницата согласно 
претходниот став, Службата на општественото кни-
говодство односно поштата нема да го прими на-
логот — уплатницата во смисла на член 38 од За-
конот за службата на општественото книговодство. 

Член 7 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон, Статутот, оваа 
одлука и другите општи акти на Заедницата. 

Член 8 
Пресметувањето и плаќањето на придонесите 

по стапките утврдени со оваа одлука се однесува 
на обврзниците на придонес од подрачјето на оп-
штината Демир Хисар. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

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

Бр. 02-1/46 
24 декември 1979 година 

Битола 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 

Претседател, 
Благоја Силјановски, е. р. 

Собор на делегати корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Атанас Арсевски, е. р. 

Собор на делегати — даватели на 
услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
КУМАНОВО 

82. 
Врз основа на член 34 од Законот за физич-

ката култура и самоуправните интересни заедни-
ци на физичката култура („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната 
спогодба за здружување на средства во Републич-
ката СИЗ на физичката култура и член 17 од Ста-
тутот на Општинската СИЗ на физичката култура 
— Куманово, Собранието на Општинската СИЗ на 
физичката култура — Куманово, ка својата 1У-та 
седница, одржана на 22 јануари 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на физичката култура и за 
здружување средства во Републичката СИЗ на фи-
зичката култура. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат статуси на при-

донесите и тоа од: 
1. 0,20%, придонес од доход на основните орга-

низации на здружен труд, во кој е содржан 0,04% 
придонес за Републичката СИЗ на физичката кул-
тура; 

2. 0,15%, придонес од личен доход од работен 
однос од нестопанска дејност, во кој е содржан 
0,05°/о придонес за Републичката СИЗ на физич-
ката култура; 

3. 0,30%, придонес од личен доход од земјо-
делска дејност; 

4. 1%, придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска и професионална дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 2 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на физичката култура — Ку-
маново здружува средства во Републичката СИЗ 
на физичката култура со издвојување на: 

— 20°/о од остварените средства од доходот на 
основните организации на здружен труд во Општи-
ната и 

— 33°/о од остварените средства од личниот до-
ход од работен однос од нестопанска дејност. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ на физичката култура — Куманово ги 
здружува во Републичката СИЗ на физичката кул-
тура и месечниот износ на средствата ќе се утврдат 
со (посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на здружени-

те средства ќе ги врши Службата на општествено-
то книговодство со проценти утврдени во член 3 
од оваа одлука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 05-11/1 
22 јануари 1980 година 

Куманово 
Претседател, 

инж. Ѓорѓи Цветковски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

83. 

Врз основа на член 18 од Законот за адво-
катурата и другите видови правна помош („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 6/72) и член 72 точка 1 
од Статутот на Адвокатската комора на Македони-
ја, Адвокатската комора на Македонија, на свое-
то XXVIII редовно годишно собрание, одржано на 
ден 14 април 1979 година, ја донесе следнава 

Т А Р И Ф А(*) 
ЗА НАГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ НА 
АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа тарифа се одредува висината на на-

градите кои им припаѓаат на адвокатите за ра-
ботата во вршењето на адвокатурата и висината 
на надоместокот на трошоците во врска со таа 
работа. 

Износот на наградата и надоместокот на тро-
шоците не може да се договара на дел од бара-
њето за чие остварување е ангажиран адвокат. 

*) Одлуката за давање согласност на Тарифата за на-
доместок: на трошоците за извршената работа на адвока-
тите на Адвокатската комора на Македонија е објавена во 
„Службе« весник на СРМ" бр. 30 од 10 октомври 1979 го-
дина, 

Член 2 
Плаќањето на наградата и надоместокот на 

трошоците се врши во пари и секогаш се пресме-
тува во динари. 

Кога адвокатот со организација на здружен 
труд, со работни луѓе кои со личен труд само-
стојно во вид на занимање вршат уметничка, кул-
турна или друга професионална дејност односно 
со нивните привремени и трајни работни заедници, 
со работните луѓе што самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани, односно со нивните договорни органи-
зации склучи договор за постојано застапување, 
наградата може да биде договорена делумно или 
во целост во месечен износ. 

Во случаите кога се даваат правни услуги 
на странски физички или правни лица, со пис-
мен договор може да се предвиди примена на та-
рифата на земјата чиј државјанин е физичкото 
лице, односно каде е седиштето на правното лице, 
или по спогодба. 

Член 3 
Во предмети во кои има предлози на странски 

јазик, кога се врши кореспонденција на странски 
јазик или пак на друг начин се контактира на 
странски јазик, наградата е во двоен износ. 

Во сложени предмети во кои се бара обемна 
подготвителна работа или разгледување на обе-
мен материјал или кога лице живее во странство, 
со писмен договор може да се предвидат зголемена 
награда, но не поголема од двојниот износ. 

Член 4 
Во предмети кога меѓу странките има тужба 

и противтужба, наградата се пресметува според 
збирот на двете спорни вредности. 
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НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ 

Член 5 
Странката е должна да ги надомести сите тро-

шоци кои биле потребни за извршуваше на дого-
ворната работа, во кои покрај другите спаѓаат и 
трошоците за поштенски, телеграфски и банковни 
услуги. 

Член 6 
Во случаите кога работите се преземаат над-

вор од седиштето на канцеларијата, странката му 
ги надоместува на адвокатот патните и дневните 
трошоци и трошокот за отсуство од канцеларија. 

Член 7 
Надоместокот на трошокот за превоз е во ви-

сина на возниот билет за авион, прва класа ек-
спресен или брз воз, или брод. 

Адвокатот може да користи и кола за спиење. 
Доколку за превоз употребува сопствено пат-

ничко возило, надоместокот изнесува за секој за-
почнат километар 30% од цената на најскапиот 
бензин по литар. 

Член 8 
На адвокатот му припаѓа дневница во виси-

на на дневницата на судија на окружен суд. 
Доколку патува на сметка на работната орга-

низација, адвокатот има право да пресмета патни и 
дневни трошоци по правилникот на таа органи-
зација. 

Полн износ на дневницата на адвокатот ќе му 
припадне ако на патувањето се задржал повеќе од 
12 часа, а половина од тој износ, ако се задржал 
најмалку 6 часа. 

Член 9 
За вршење работа вон седиштето на адвокат-

ската канцеларија, кога местото на дејствието е 
оддалечено повеќе од 4 км. од местото каде се нао-
ѓа канцеларијата, на адвокатот му припаѓа надо-
месток за превоз, дневница и надоместок за от-
суство од канцеларијата. 

За отсуство од канцеларијата на адвокатот му 
припаѓа надоместок во износ од 80 динари за се-
кој започнат час, но најмногу за 7 часа. 

Член 10 
Наградата се исплатува во готови пари, по пра-

вило, по извршената работа. 
Адвокатот може да се договори со странката 

така да истата однапред му исплати соодветен из-
нос на име награда. 

Адвокатот има право да бара од странката 
однапред да положи потребен износ на трошоци. 

Член 11 
При секое примање пари адвокатот е должен 

на странката да и издаде признаница во која се 
наведува основот на примањето. 

Ако адвокатот изврши повеќе работи за стран-
ката, должен е да и издаде трошковни« за нап-
латата на трошоците. 

И 

НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ОДДЕЛНИ 
ПОСТАПКИ 

1. Во кривична постапка 

Тарифен број 1 

За писмени состави наградата изнесува за: 

1. приватна тужба, противтужба, 
супсидиерен обвинителен предлог, 
кривична пријава или друга по-
давка со која се иницира кри-
вично гонење 250—380 дин. 

2. молба за помилување или за ус-
ловен отпуст од издржување на 
казната 190—310 дин. 

3. тужба по Законот за печат и 
другите видови информации или 
за супоидиерен обвин. акт 380—620 дин. 

Тарифен број 2 

За одбрана на обвинет на главен претрес пред 
првостепен суд или пред второстепен суд награда-
та изнесува пред: 

1. судија^поединец 250—370 дин. 
2. совет на општински суд и обви-

нителен предлог 370—500 дин. 
3. совет на општински суд по обви-

нителен акт 500—620 дин. 
4. совет на тројца на окружен или 

воен суд 620—870 дин. 
5. совет на петмина 870—1.250 дин. 

За одбрана на јавна седница пред второстепен 
суд наградата изнесува 50% од таа предвидена во 
претходниот став. 

Доколку главниот претрес, претресот пред вто-
ростепениот суд или јавната седница траат повеќе 
дена, наградата од став 1 и 2 од овој тарифен број 
следува за секој ден одделно во висина од 50%. 

При одлагање на главниот претрес, претрес 
пред второстепениот суд или јавната седница и 
кога истите не почнуваат одново, следува награда 
од 50%. 

Ако по подигнување на обвинение, обвинителен 
предлог или приватна кривична тужба, пред да се 
изведат докази на главен претрес, дошло до запи-
рање на постапката, на адвокатот му припаѓа на-
града во висина од 50% од износот на наградата на 
овој тарифен број. 

На адвокатот кој брани повеќе лица, му при-
паѓа награда зголемена 50% за второто и за секое 
натамошно лице, со тоа што целиот износ на наг-
радата се дели на еднакви делови на секој обвинет. 

Тарифен број 3 

За одбрана на обвинет во претходна постапка, 
наградата изнесува 50% од таа предвидена во Тар. 
бр. 2 ст. 1, а доколку се изведуваат докази 100%, 
со тоа што учеството на адвокатот да е видно од 
списите на предметот. 

Одредбите од Тарифен број 2 ст. 3 и 5 согласно 
се применуваат и во претходната постапка. 

Тарифен број 4 

За застапување на приватен тужител, супси-
диерен тужител или оштетен, наградата е иста 
како и за одбрана на обвинет. 

Тарифен број 5 

Наградата за состав на жалба изнесува 30% 
повеќе од таа предвидена во Тарифен број 2 ст. 1. 

Во случај кога адвокатот не бил ангажиран за 
бранител на главниот претрес, наградата за сос-
тав на жалба изнесува 100% повеќе од таа предви-
дена во Тарифен број 2 и ст. 1. 

Наградата за состав на одговор на жалба из-
несува половина од таа предвидена во претходните 
ставови на овој тарифен број. 

Тарифен број 6 

Наградата за состав на барање за повторува-
ње на кривична постапка, предлог за покренување 
на барање за заштита на законитоста и за состав 
на барање за вонредно преиспитување на право-
силна пресуда е во ист износ како што е таа пред-
видена во Тарифен број 5 ст. 1 и 2, а за состав 
на барање за вонредно ублажување на казната е 
во ист износ како и таа предвидена во Тарифен 
број 5 ст. 3. 
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Тарифен број 7 

Наградата за состав на жалба против реше-
нија донесени во кривична постанка изнесува од 
250—370 динари. 

2. Во постапка по стопански престапи 

Тарифен број 8 

За писмени состави наградата изнесува за: 
1. одговор на обвинителен предлог или образ-

ложена подавка, 370 динари; 
2. други подавки, 190 динари. 

Тарифен број 9 

Наградата за одбрана изнесува 620 динари. 
Одредбите на Тарифен број 2 ст. 2, 3, 4 и 5 

согласно се применуваат и во постапката по сто-
пански престапи. 

Тарифен број 10 

За состав на правен лек против пресуда, наг-
радата изнесува 30% повеќе во случаите кога адво-
катот бил ангажиран во постапката пред првосте-
пен суд, а 100°/о повеќе кога не бил ангажиран во 
постапката пред првостепен суд, од таа предвидена 
во Тарифен број 9. 

За состав на одговор на жалба против пресу-
да и за состав на жалба против решение, награ-
дата изнесува 50% повеќе од таа предвидена во 
претходниот став на овој тарифен број. 

3. Во парнична постапка 

Тарифен број 11 
Наградата за состав на тужба, зависно од вред-

носта на спорот, изнесува: 

Вредност на спорот Награда во динари 
до 1000 120 

1001 „ 2000 190 
2001 „ 5000 250 
5001 „ 10000 310 

10001 „ 15000 370 
15001 „ 20000 500 
20001 „ 30000 560 
30001 „ 40000 620 
40001 „ 50000 690 

преку 50000 690 
плус на секои 

започнати 10.000 динари уште по 10 динари, но 
вкупно не повеќе од 2000 динари. 

За состав на мандатна тужба, наградата изне-
сува 50% од таа предвидена во претходниот став, 
со тоа што не може да биде помала од 80 динари 
ни поголема од 310 динари. 

Во споровите во кои предмет на тужбеното ба-
рање е утврдување на постоење или непостоење 
на право или правен основ или утврдување висти-
нитост или невистинитост на исправа, доколку по-
инаку не е определено со оваа тарифа, наградата 
изнесува 370—620 динари. 

Во споровите за попречување или нарушување 
на владение, наградата изнесува 310 динари. 

Во станбените спорови наградата изнесува 310 
динари. 

Во споровите за развод или поништување на 
брак, во споровите за утврдување постоење или не-
постоење брак и во споровите за оспорување на 
родителство^, наградата изнесува од 370—620 ди-
нари, при што предлогот за спогодбен развод се 
изедначува со тужба. 

Во споровите за измена на одлука за доделу-
вање на малолетно дете на чување и одгледување, 
наградата изнесува 190 динари, а во споровите за 

законско издржување или за укинување обврската 
на законското издржување, како што е тоа пред-
видено во ст. 1 на овој тарифен број, со тоа што 
вредноста на таквиот спор се определува во виси-
на на едногодишниот износ на издршката. 

Во споровите за авторски права, индустриска 
сопственост и нелојална конкуренција, наградата 
изнесува од 870—12000 динари. 

За тужба од две или повеќе лица, наградата 
предвидена со овој тарифен број се зголемува со 
по 30% за второто и секое натамошно лице. Оваа 
награда странките ја плаќаат солидарно. 

Доколку, пак, тужбата е против две или повеќе 
лица, наградата се зголемува по 10% за второто и 
секое натамошно лице. 

4. Во постапка пред судовите на здружениот труд 

Тарифен број 12 

За состав на предлог со кој се поведува по-
стапка пред суд на здружениот труд, за парични 
побарувања по основ на здружен труд, наградата 
се определува според Тарифен број 11 ст. 1, а за 
предлог со кој се поведуваат други работни споро-
ви, наградата изнесува од 370—620 динари. 

За писмен состав со кој се покренува постапка 
пред суд на здружениот труд, за решавање на са-
моуправни односи во здружениот труд, наградата е 
иста како што е предвидена во Тарифен број 25. 

Одредбите од Тарифен број 11 ст. 9 и 10 се 
применуваат и во постапка пред суд на здруже-
ниот труд. 

Тарифен број 13 

Во состав на одговор на тужба, одговор на 
предлог до суд на здружениот труд, приговор про-
тив платен налог и за состав на образложени по-
давки, наградата е иста како што е предвидена во 
Тарифен број 11 ст. 1.и 12 ст. 1 и 2. 

За состав на предлог за враќање во поранешна 
состојба, привремена мерка, обезбедување на до-
кази или за состав на други ^образложени по-
давши наградата изнесува 50% од предвидената во 
претходниот став на овој тарифен број. 

Одредбите од Тарифен број 11 ст. 9 и 10 се 
применуваат и на составите од претходните два 
става на овој тарифен број. 

Тарифен број 14 

За застапување на расправи пред првостепен 
или второстепен суд, на рочиште за вештачење или 
за увид на лице место, наградата се определува 
според Тарифен број 11 ст. 1—8 и Тарифен број 12 
ст. 1—2. 

Доколку адвокатот застапува две или повеќе 
странки, наградата што солидарно ја плаќаат се 
зголемува по 30% за втората и за секоја натамош-
на странка. 

Доколку, пак, во постапката има две или пове-
ќе спротивни странки, наградата што странката од-
носно странките кои ги застапува адвокатот соли-
дарно му ја плаќаат, се зголемува за 10% за се-
која втора или натамошна спротивна странка. 

Тарифен број 15 

За состав на правни лекови, редовни или вон-
редни, вклучувајќи и барање за вонредно преиспи-
тување на правосилна одлука, против пресуда или 
против решение за попречување или нарушување 
на владение, наградата изнесува 30°/о повеќе од 
предвидената во Тарифен број 11 ст. 1—8 и Тари-
фен број 12 ст̂  1—2 доколку адвокатот учествувал 
во постапката пред првостепениот суд, а 100% по-
веќе доколку не учествувал во постапката пред пр-
востепениот суд. 

За состав на одговор на правен лек наградата 
изнесува 50°/о од предвидената во претходниот став 
на овој тарифен број. 
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Наградата за состав на жалба против други 
решенија изнесува 50°/о од предвидената во ст. 1 
од овој тарифен број. 

Одредбите од Тарифен број 11 ст. 9 и 10 се 
применуваат и на правните лекови и одговорите на 
правните лекови. 

5. Во вонпарнична постапка 

Тарифен број 16 

Наградата за писмен состав со кој се покре-
нува некој вид на вонпарнична постапка, а со про-
ценлива вредност на предметот, е иста како и 
наградата од Тарифен број 11 ст. 1, а во случаите 
кога вредноста на предметот е непроценлива, наг-
радата изнесува од 370—620 динари. 

Наградата за протестирање или нотификација 
на меница или чек е иста како и наградата за сос-
тав на мандатна тужба, предвидена во Тарифен 
број 11 ст. 2. 

Одредбите од Тарифен број 11 ст. 9 и 10 со-
гласно се применуваат на писмени состави со кои 
се покренува ванпарнична постапка. 

Тарифен број 17 

Наградата за застапување е иста како предви-
дената во Тарифен број 16 ст. 1. 

Одредбите од Тарифен број 14 ст. 2 и 3, соглас-
но се применуваат и при застапување во вонпар-
еична постапка. 

Тарифен број 18 

Наградата за состав на правен лек изнесува 
30% повеќе од таа предвидена во Тарифен број 
16 ст. 1 доколку адвокатот учествувал во постап-
ката пред првостепениот суд, а 100°/о повеќе до-
колку не учествувал во постапката пред првосте-
пениот суд. 

Наградата за состав на одговор на правен лек 
изнесува, 50% од таа предвидена во претходниот 
став на овој тарифен број. 

Одредбите од Тарифен број 11 ст. 9 и 10 со-
гласно се применуваат и при состав на правен лек 
и одговор на правен лек во вонпарнична постапка. 

6. Во извршна постапка 

Тарифен број 19 

Наградата за состав на предлог за дозвола на 
присилно извршување, предлог за издавање на 
привремена наредба, предлог за продолжување на 
извршување, приговор на дозволеното извршување и 
за состави со кои се дава противење на присилното 
извршување и привремените наредби и образло-
жени подавки изнесува 50% од таа предвидена во 
Тарифен број 11 ст. 1, а во случаите кога вред-
носта е непроценлива, таа изнесува 370 динари. 

Наградата за состав на други подавки изне-
сува 80 динари. 

Наградата за застапување на расправи и за 
учество во други извршни дејствија е иста како 
таа предвидена во ст. 1 од овој тарифен број. 

Наградата за состав на правен лек изнесува 
50% повеќе од таа предвидена во ст. 1 од овој та-
рифен број доколку адвокатот учествувал во пос-
тапката пред првостепениот извршен суд, а 100% 
повеќе доколку не учествувал во постапката пред 
првостепениот извршен суд. 

Одредбите од Тарифен број 11 ст. 9 и 10 и 
Тарифен број 14 ст. 2 и 3 согласно се применуваат 
и при писмени состави, застапување и правни ле-
кови во извршна постапка. 

7. Во постапка по таписко-интабулациони работи 

Тарифен број 20 

За состав на предлог врз основа на кој се ре-
шава за упис или бришење, во проценливи рабо-
ти, наградата изнесува 50% од таа предвидена во 
Тарифен број 11 ст. 1, а пак во непроценливи ра-
боти наградата изнесува од 370—620 динари. 

За состав на други подавки, наградата изне-
сува 120 динари. 

8. Во постапка за присилна спогодба или стечај 

Тарифен број 21 

За состав на предлог за покренување на по-
стапка за присилна спогодба или стечај, за состав 
на правен лек и за застапување во таа постапка, 
наградата е иста како и наградата предвидена во 
Тарифен број 11 ст. 1, при што вкупните долгу-
вани ја сочинуваат основицата на која се пресме-
тува наградата. 

За состав на пријава за побарување или одго-
вор на правен лек, наградата изнесува 50% од таа 
предвидена во Тарифен број 11 ст. 1. 

За состав на други подавки наградата изне-
сува 120 динари. 

9. Во постапка за регистрација на организации 
на здружен труд 

Тарифен број 22 

Наградата за писмен состав (врз основа на кој 
се врши пренотација или упис во судскиот регис-
тар на новооснованата организација на здружен 
труд или ООЗТ изнесува 1250 динари. За писмен 
состав на основа на кој се врши промена на ре-
гистрација, како и за состав на правни лекови 
против одлуки донесени од регистарски суд, од 
370—620 динари. 

10. Во постапка поради повреда на работни 
обврски во здружен труд 

Тарифен број 23 

За одбрана на работник против кој е пове-
дена постапка поради повреда на работна долж-
ност, за состав на правен лек против одлука до-
несена во таа постапка и за состав на образложе-
на подавка, наградата изнесува 370 динари. 

Доколку адвокатот застапува повеќе работници 
или пак во нивни интерес составува правен лек 
или образложена подавка, наградата што работни-
ците се должни солидарно да му ја платат, се зго-
лемува по 30% за првиот и секој натамошен ра-
ботник. 

11. Во постапка по управен или управно-
сметковен спор 

Тарифен број 24 

За состав на тужба, одговор на тужба, образ-
ложена подавка и правен лек во проценливи ра-
боти, наградата е иста како и наградата предвиде-
на во Тарифниот број *11 ст. 1, а пак за непроцен-
ливи работи, од 370—620 динари. 

12. Во постапка пред уставен суд 

Тарифен број 25 

За писмен состав со кој се бара или предла-
га покренување на постапка и со кој се дава из-
јаснување, како и за застапување на расправи, на-
градата изнесува 2000 динари. 
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13. Во управна постапка 

Тарифен број 26 
За писмен состав со кој се бара или предлага 

покренување на некој вид управна постапка, до-
колку во оваа тарифа не е нешто друго предви-
дело, за писмен состав со кој се бара одговор, во 
случаите кога има странки со спротивен интерес, 
за состав на образложена подавка, правен лек, од-
говор на правен лек или застапување на расправи, 
наградата изнесува, во проценливи работи, како 
што е одредено во Тарифен број 11 ст. 1, а во не-
проценливи работи, од 370—620 динари. 

За работите наведени во претходниот став кога 
се преземаат во управна постапка по привремена 
мерка спрема работна организација, наградата из-
несува 620 динари. 

14. Во прекршочна постапка 

Тарифен број 27 

За состав на прекршочна пријава, образложена 
подарка, правен лек, одговор на правен лек, одбра-
на или застапување на оштетен, наградата (изнесу-
ва од 120—250 динари. 

Доколку работите од претходниот став на овој 
тарифен број се преземаат за повеќе лица, награ-
дата се определува според Тарифен број 11 ст. 
9 и 10. 

15. Работа по правни дела и исправи 

Тарифен број 28 
За состав на договор или изјава на последна 

волја со која се врши располагање во случај на 
смрт, како и за застапување при склучување и за-
верка на правни дела, наградата изнесува: 

1. за проценливи работи, како што е таа пред-
видена во Тарифен број 11 ст. 1; 

2. за непроценлива 620 динари. 
За состав на понуда до имателот на првен-

ствено право на купување, полномошно, отказ на 
полномошно или попис на трошоци на странка што 
не ја застапувал адвокат во случај за кој се од-
несуваат, за состав на даночна пријава, претставка, 
поплака, изнесување или молба, доколку не е оп-
фатена со ниеден тарифен број, наградата изне-
сува 120 динари. 

16. Заеднички тарифни одредби 

Тарифен број 29 
За устен правен совет или мислење дадени 

врз основа на усно запознавање на »странката, на-
градата изнесува 120 динари. 

За устен правен совет или мислење дадено врз 
основа на проучување на предаден пишуван мате-
ријал од странката, наградата изнесува 250 ди-
нари. 

За писмен правен совет или мислење дадено 
врз основа на усно запознавање на странката, про-
учување на предаден пишуван материјал од стран-
ката или материјал кој се чува вон адвокатската 
канцеларија, наградата изнесува 370 динари. 

Тарифен број 30 
Доколку по барање на странката адвокатот 

учествува — присуствува на конференции, седници, 
состаноци или советувања на кои се расправа за 
правни факти или прашања вон постапките пред-
видени во претходните тарифни броеви, наградата 
изнесува 190 динари за секој започнат час. 

Тарифен број 31 
За учество и присуство на рочиште, увид на 

лице место или вештачење во било која постап-
ка, при застапување на правни дела пред судски, 
управни или органи на здружен труд, на состано-

ци и при контакти со странката по нејзино барање, 
следува посебна награда — часовнина во износ од 
120 динари за секој започнат час. 

Истата награда следува и при приватен увид 
по барање на странката. 

Наградата во ист износ како таа од претход-
ните ставови на овој тарифен број следува и за 
секој започнат час при разгледувањето на списите 
вон адвокатската канцеларија кога тоа е преземе-
но во било која постапка и во врска со поверените 
работи на странката. 

Кога ангажираноста на адвокатот е по покана 
од органот што ја вода постапката, траењето на 
присуството се пресметува од назначениот почеток 
до завршетокот. 

Тарифен број 32 
За утврдување на правосилноста на одлуки, на-

градата изнесува 60 динари. 
За прибавување на уверенија или изводи или 

состав на опомена наградата изнесува 120 динари. 
За умножување на прилози наградата — тро-

шоците изнесуваат 13 динари од започната стра-
ница. — 

Тарифен број 33 
За сите споредни работи преземени за стран-

ката од која е ангажиран адвокатот, како што се: 
состав и пишување на полномошно, известување 
за откажување на полномошно, состав и пресме-
тување на попис на трошоци, состав на писмен до-
говор за зголемен износ на наградата, известување, 
преписка, поднесување на подавки, (губење на вре-
ме во разговори со странката кога е повикана од 
адвокатот, како и за сите споредни дејствија кои 
не се (посебно тарифирани, странката е должна на 
адвокатот да му плати паушал во износ од 20°/о од 
вкупната награда предвидена во Тарифен број 
1—32 од оваа тарифа. 

III 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 
Толкување на оваа тарифа дава Претседател-

ството на Комората. 
Член 13 

Оваа тарифа влегува во сила со денот на да-
вањето согласност од страна на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, а ќе се приме-
нува од 1 септември 1979 година. 

Бр. 7 
10 јануари 1980 година 

Скопје 
АДВОКАТСКА КОМОРА 

НА МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

адв. Бранко Јосифовски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 43 од 31. 1. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 33 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Самоуп-
равната интересна заедница за вработување на оп-
штината Битола и Демир Хисар — Битола, со след-
ните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница за вработување на општината 
Битола и Демир Хисар, со седиште во Битола, со 
ц . о . 
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Основна дејност: го следи и проучува движе-
њето на вработеноста и вработувањето, дејството 
на стопанските и другите мерки врз вработеноста 
и вработувањето, потребите од кадри, професио-
налната структура на населението, промените во 
занимањето и за таа цел соработува во насочува-
њето на системот на образованието; учествува во 
утврдувањето и спроведувањето на политиката на 
вработувањето и предлага односно презема мерки 
за решавање на проблемите во областа на вработе-
носта и вработувањето; на организациите и заед-
ниците им дава помош во обезбедувањето на нив-
ните потреби од кадри; организира и врши посре-
дување при вработувањето на работниците и врши 
работи кои со сојузен закон и се ставени во над-
лежност во врска со вработувањето и враќањето 
на работниците од привремена работа во стран-
ство; го утврдува придонесот на вработувањето во 
согласност со Соборот на здружен труд на Собра-
нието на општината Битола и Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на општината Демир Хи-
сар; на работниците им ги обезбедува правата за 
време на привремена невработеност утврдени со 
закон, Самоуправната спогодба за основање и Ста-
тутот; обезбедува средства за солидарност и сред-
ства за финансирање на Републичката заедница 
за вработување; организира и спроведува профе-
сионална ориентација на привремено невработе-
ните во согласност со тековните и перспективните 
потреби за вработување и со други организации, 
заедници и органи; учествува во спроведувањето 
на професионалната ориентација на младината; ор-
ганизира и спроведува подготвување на невработе-
ните за вработување преку стручно оспособување, 
преквалификација и на друг начин; води евиден-
ција во областа на трудот утврдена со закон; на 
лицата ило бараат вработување им дава стручна 
и друга помош во врска со вработувањето и из-
борот на занимањата; врз основа на плановите за 
развој и работа на ООЗТ, утврдува план за вра-
ботување и развој во кој се предвидуваат заед-
ничките цели и задачи на вработувањето, мерките 
и начинот на нивното остварување; учествува во 
приготвувањето и склучувањето општествени дого-
вори и самоуправни спогодби од областа на врабо-
теноста и вработувањето со други учесници во овие 
договори и спогодби, го следи нивното спроведува-
ње и предлага соодветни мерки; соработува со за-
едницата за образование, училиштата и другите 
образовни институции со цел за усогласување сис-
темот на образованието со потребите на стопанство-
то врши објавување на пријавите за прием нови 
работници и соработува во врска со посредувањето 
со другите заедници за вработување во Републи-
ката. 

Одговорност во правниот промет: целосна одго-
ворност. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 43/79. (435) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 46 од 26. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 46 го запиша во судскиот реги-
стар основањето и конституирањето на СИЗ за 
старосно осигурување на земјоделците — Охрид, 
со следните податоци: Основање и конституирање 
на Самоуправната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците — Охрид, со ц.о. 

Основна дејност: 140238 — СИЗ за старосне 
пензиско и инвалидско осигурување на земјодел-
ците. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, Самоуправната интересна заедница за 
старосне осигурување на земјоделците — Охрид 
одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување Горѓи 
Наумовски, секретар на Заедницата, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 59/79. (437) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 60 од 25. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 47 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на СИЗ на здрав-
ството и здравственото осигурување — Охрид, со 
следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Охрид со ц.о. 

Основна дејност: 140237 — самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото 
осигурување. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, Самоуправната интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Охрид 
одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување. 
Ѓорѓи Наумовски, секретар на Заедницата, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 60/79. (438) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 61 од 31. I. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 48 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на СИЗ на 
станувањето — Охрид, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на станувањето — Охрид, со 
ц.о. 

Основна дејност: 140221 — СИЗ на станува-
њето. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: На-
умовски Горѓи, секретар на Самоуправната инте-
ресна заедница на станувањето — Охрид, со не-
ограничени овластувања, односно овластувања по 
чл. 39-42 од Статутот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. 
бр- 61/79. ' (439) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 48 од 31 I. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 41 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Самоуп-
равната интересна заедница на физичката култура 
на општината Прилеп, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на физичката култура — При-
леп, со ц.о. 

Основна дејност: 140234 — СИЗ на физичката 
култура на општината Прилеп. 

Дејноста на Заедницата опфаќа: 
— планирање и програмирање на развојот на 

физичката култура во сообразност со плановите 
за развој на општината; 

— обезбедување средства за финансирање на 
физичката култура и проширување на материјал-
ната основа за развој на физичката култура; 

— донесување на програми и утврдување на 
критериуми за финансирање на физичката кул-
тура; 

— усогласување на програмите за активностите 
во областа на физичката култура и давање мис-
лења и предлози во решавањето на прашањата 
што се од значење за развојот на физичката 
култура; 

— давање иницијатива за општествено догова-
рање и програмирање на активностите на физич-
ката култура, учество во донесувањето на тие 
програми и грижи за нивното спроведување; 

— грижа за документацијата од областа на фи-
зичката култура; 

— вршење на други работи што се утврдени 
со закон, самоуправната спогодба и статутот. Деј-
носта на Заедницата е од посебен општествен 
интерес. 
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За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Самоуправната интересна заедница на 
физичката култура на општината Прилеп одговара 
со сите свои средства. 

Име на лицата овластени за застапување: 
Наумовски ѓорѓија, секретар, без ограничување, а 
во согласност со овластувањата предвидени со 
Статутот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 48/79. (440) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 52 од 13. III. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 42 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската СИЗ за образование и воспитание — Прилеп, 
со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за воспитание и 
образование — Прилеп, со ц.о. 

Основна дејност: СИЗ за воспитание и обра-
зование во областа на: задолжителното основно об-
разование (редовно, специјално, основно образо-
вание на возрасните, основно образование на де-
цата на работниците вработени во странство и 
опоменување), ученичкиот стандард во основното 
образование (ученички домови, превоз, дневен пре-
стој, обезбедување на учебници и други помагала), 
стимулирање на талентираноста и успехот на мла-
дите, основното музичко и балетско образование, 
претшколското воспитание и образование (редовно 
и специјално), марксистичко образование, перма-
нентно стручно и педагошко образование на ка-
дарот во основното образование, унапредување на 
предучилишното воспитание и образование и други 
форми и дејности кои овозможуваат остварување 
на основното образование, инвестиции и учество во 
програмирањето и развојот и унапредување на на-
соченото образование и другите видови на воспи-
тание и образование на подрачјето на општината. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: 
Омугреоки Александар, секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 52/79. (441) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 56 од 7. IX. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 44 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на СИЗ за 
старосно осигурување на земјоделците на општи-
ната Прилеп, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на старосното осигурување на 
земјоделците на општината Прилеп, со ц.о. 

Основна дејност: 
— го спроведува старосното осигурување и ги 

врши работите за остварување правата на осигу-
рениците; 

— го планира и програмира развојот на ста-
росног осигурување на земјоделците; 

— го следи и проучува спроведувањето на ста-
росног осигурување; 

— одлучува за правата на осигурениците од 
старосното осигурување, 

— остварува соработка со собранието на оп-
штествено-политичката заедница, - самоуправните 
интересни заедници, општествено-политичките ор-
ганизации, организациите на здружен труд, здру-
женијата и другите облици на организираност на 
индивидуалните земјоделски производители и дру-
гите самоуправни организации и заедници за пра-
шања од значење за старосното осигурување; 

— врши и други работи. 
За обврските во правниот промет со трети ли-

ца СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Или-
ја Адамоски, в.д. секретар, со ограничување а во 
склад со Спогодбата за основање на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 56/79. (443) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 53 од 9. V. 1979 година, на регистарска 
влошка бр 43 го запиша во судскиот регистар ос-
новањето и конституирањето на ОЗЗЗО — Прилеп, 
Основна заедница — Прилеп; ОСИЗ — Крушево и 
ОСИЗ — Македонски Брод, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп со основни 
заедници. 

Основна дејност: 
— ги утврдува правата и обврските од здрав-

ственото осигурување над оние што се утврдени со 
Закон за целото подрачје на Заедницата; 

— обезбедува надоместок на личен доход за вре-
ме на привремена спреченост од работа во траење 
од 30 дена; 

— обезбедува надоместок на л.д. за време на 
отсуство поради бременост и породување, како и 
сразмерниот дел на надоместокот на личен доход за 
време на работа со скратено работно време на 
мајка со дете до определена возраст утврдена со 
закон; 

— утврдува програма за здравствена заштита 
на подрачјето на Општинската заедница и програ-
ма за развој и унапредување на здравствената 
дејност; 

— Ја утврдува висината на надоместоците за 
здравственото осигурување, заради обезбедување 
средства за Општинската заеднина и основните 
заедници со претходно прибавено мислење од ос-
новните заедници; 

— го спроведува здравственото осигурување 
утврдено со меѓународни конвенции и договори од 
својата надлежност; 

— обезбедува солидарност во покривањето на 
трошоците за спроведување на здравствената за-
штита, освен задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението на основните заед-
ници; 

— ја утврдува цената на здравствената заш-
тита, правата што ги утврдува Општинската заед-
ница за целото подрачје на Заедницата; 

— основна стручна служба за вршење на 
стручните, административните и финансиските ра-
боти на Општинската заедница, која може да ги 
врши истите работи и за основните заедници; 

— врши и други работи утврдени со Закон и 
Статутот на Општинската заедница. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: 
Илија Адамоски, секретар, без ограничување, а во 
склад со Спогодбата за основање на СИЗ. 

Во составот на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување се: 

1. Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Прилеп; 

2. Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Крушево; 

3. Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Македонски Брод. 

Основање и конституирање на Основната заед-
ница на здравството и здравственото осигурување ~ 
— Прилеп, во состав на Општинската самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, со ц.о. 

Основна дејност: 
— обезбедува здравствена заштита на осигу-

рениците утврдени со закон, Статутот и другите 
самоуправни општи акти на Општинската заед-
ница; 
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— обезбедува други права од здравственото 
осигурување, освен оние што непосредно ги обез-
бедува Општинската заедница; 

— утврдува програма за здравствена заштита 
на подрајчето на основната заедница; 

— обезбедува вршење на стручните, админи-
стративните и финансиските работи на основната 
заедница; 

— врши и други работи утврдени со Закон и 
Статутот на Општинската заедница и основните 
заедници. 

Обврски во правниот промет: целосна одговор-
ност. 

Име на лицето овластено за застапување: Или-
ја Адамоски, секретар, без ограничување, а во 
склад со Спогодбата за основање на Заедницата. 

Основање и конституирање на Основната заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Крушево, во состав на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Прилеп. 

Основна дејност: 
— обезбедување здравствена заштита на осигу-

рениците утврдени со закон, Статутот и другите 
самоуправни општи акти на Општинската заед-
ница; 

— обезбедува други права од здравственото 
осигурување освен оние што непосредно ги обез-
бедува Општинската заедница; 

— утврдува програма за здравствената зашти-
та на подрачјето на Основната заедница; 

— обезбедува вршење на стручните, админи-
стративните и финансиските работи на Основната 
заедница; 

— врши и други работи утврдени со Закон и 
Статутот на Општинската заедница и основните 
заедници. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Или-
ја Адамоски, секретар, без ограничување, а во склад 
со Спогодбата за основање на Заедницата. 

Основање и конституирање на Основната заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Македонски Брод, во состав на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп со ц.о. 

Основна дејност: 
— обезбедува здравствена заштита на осигу-

рениците утврдена со закон, Статутот и другите 
самоуправни општи акти на Општинската заед-
ница ; 

— обезбедува други права од здравственото 
осигурување, освен оние што непосредно ги обез-
бедува Општинската заедница; 

— утврдува програма за здравствена заштита 
на подрачјето на Основната заедница; 

— обезбедува вршење на стручните, админи-
стративните и финансиските работи на Основната 
заедница; 

— врши и други работи утврдени со закон и 
Статутот на Општинската заедница и основните 
заедници. 

За обврските во правниот промет со трети ли-
ца СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Или-
ја Адамоски, секретар, без ограничување, а во 
склад со Спогодбата за основање на СИЗ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 52/79. (442) 

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 

Врз основа на член 40 од Општествениот до-
говор за заеднички основи и мерила во усогласу-
вањето на самоуправното уредувале на односите 
во распоредувањето на доходот и чистиот доход 

и распределба на средствата за лични доходи во 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 41/77), Ре-
публичкиот завод за статистика го утврдува и 
објавува следниот податок: 

Просечниот месечен чист личен доход исплатен 
во стопанството на Републиката за 1979 година 
изнесува 4.894 динари. 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на ОЗТ за производство на 

филтери „Југовитропан" — Делчево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на следните раководни 
работни места: 
1. Индивидуален работоводен орган — дирек-

тор, 
2. Технички директор, 
3. Финансиски директор и 
4. Секретар. 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ни исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

За работното место под реден број 1: 
— да има висока школска подготовка завршен 

економски, технолошки или машински факултет; 
— да има 6 години работно искуство во стру-

ката; 
— да бил на раководно работно место; 
— да поседува морално-политички квалитети. 
За работното место под реден број 2: 
— да има висока стручна подготовка — ма-

шински или технолошки факултет; 
— да има најмалку 5 години работно искуство 

во струката или 4 години на раководно работао 
место во индустријата; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
За работното место под реден број 3: 
— висока стручна подготовка — економски фа-

култет и 4 години работно искуство; 
— виша стручна подготовка — I степен еко-

номски факултет со 5 години работно искуство; 
— средно економско училиште со 6 години 

работно искуство. 
За работното место под реден број 4: 
— да има висока стручна подготовка — дипло-

миран правник; 
— работно искуство (со истечен приправнички 

стаж); 
— да поседува морално-политички квалитети и 

да се истакнал како поборник на самоуправниот 
социјализам. 

Заедно со пријавите по конкурсот, кандидати-
те се должни да достават: 

— доказ за стручната подготовка, 
— доказ за работното искуство и 
— доказ дека не се осудувани по член 511 од 

ЗЗТ. 
Пријавите со потребните документи да се дос-

тавуваат до ОЗТ за производство на филтери „Ју-
говитропан" — Делчево, ул. „Индустриска" бб. 

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

Некомплетните и ненавремено пристигнатите 
документи нема да бидат земени предвид при раз-
гледувањето. (108) 
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Работничкиот совет на ГРО „Пелагонија" ООЗТ 
Индустрија за градежни материјали „Слога" — Ре-
сен 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган — директор 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните посебни услови: 

— да има високо, више или средно образо-
вание; 

— да има работно искуство од 2 до 5 години 
во работни организации од областа на градеж-
ништвото ; 

— да ги исполнува општите услови во поглед 
на здравствената состојба; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да ги исполнува услсвите според член 511 

од ЗЗТ; 
— да не е утврдена негова одговорност во пос-

тапката за санација на ОЗТ каде бил вработен 
пред конкурсот. 

Пријавите со комплет документи за исполну-
вање на конкуренте услови се доставуваат до 
ООЗТ „Слога" — Ресен. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
(109) 

СОДРЖИНА 
Страна 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

79. Анекс кон Општествениот договор за за-
едничките основи и мерила во усогласу-
вањето на самоуправното уредување на 
односите во распоредувањето на доходот 
и чистиот доход и распределбата на сред-
ствата за лични доходи во Социј алистич-

„ ка Република Македонија — — — — 65 
80. Општествен договор за изведување на 

младински работни акции во Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 67 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

БИТОЛА 
81. Одлука за стапките на придонесите за 

здравствено осигурување и стапките на по-
себниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за 1980 го-
дина — — — — — — — — — — 71 

КУМАНОВО 
82. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите на Општинската СИЗ на физич-
ката култура и за здружување на сред-
ства во Републичката СИЗ на физичката 
култура во 1980 година — — — — — 72 

Општи акти на самоуправните организации 

83. Тарифа за наградата и надоместокот на 
трошоците за работата на адвокатите на 
Адвокатската комора на Македонија — 72 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
ви ги препорачува следните изданија: 

ЗБИРКА 
УСТАВ НА СФРЈ и 
УСТАВ НА СРМ во една книга 
— Второ издание — 

Цена 50 динари. 
ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 
со експозе 
— Второ издание — Цена 60 динари. 
ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Цена 62 динари. 
НОВА ЗБИРКА 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

— со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — 

Цена 95 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДА-
НОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања — 

Цена 85 динари. 
НОВА ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА 

Цена 43 динари. 
НОВА ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ 

Цена 46 динари. 
ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
со објаснувања Цена 120 динари. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

Цена 30 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— Второ дополнето издание — 

Цена 65 динари. 
ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ 
И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Цена 200 динари. 
УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

Цена 90 динари. 
ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година 
— со основни пропорции за развојот на СР Маке-
донија од 1976 до 1980 година 

Цена 45 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ 
на Врховниот суд на Македонија 

Цена 150 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА 
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје. 
По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-
12498 книгата веднаш се доставува заедно со 
сметка. 

Издавач: Работна организација Службен весник наСРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


