
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 12 април 1991 
С к о п ј е 

Број 14 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 700 динари. Овој број чини 15 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

153. 
Врз основа на Заклучоците за привремено упла 

тување и насочување на дел од основниот данок на 
промет на производи и услуги во прометот и напла-
тените царини и други увозни давачки донесени од 
трите собори на Собранието на СР Македонија на 
одделни седници одржани на 13 и 14 декември 1990 
година и член 1 од Законот за мерките кои може да 
се преземат заради спречување и отстранување на 
нарушувањето во стопанството во СР Македонија 
(,.Службен весник на СРМ“, бр. 46/90), Владата на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРИВРЕМЕНО УПЛАТУВАЊЕ И НАСОЧУВА-
ЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 

И НАПЛАТЕНИТЕ ЦАРИНИ, ДРУГИ УВОЗНИ 
ДАВАЧКИ И ЛЕЖАРИНА 

1. Во Одлуката за привремено уплатување и на-
сочување на дел од основниот данок на промет на 
производи и услуги во прометот и наплатените ца-
рини, други увозни давачки и лежарина (,„Службен 
в е с н и к н а С Р М “ , бр. 42/90, 45/90, 2/91 и 9 ^ 1 ) , ВО 
член 2-, ставот 2 се менува со два нови става кои 
1ласат: 

.,Царината, другите “увозни давачки и лежарина-
та што се наплатуваат на територијата на СР Маке-
донија, обврзниците ги уплатуваат на собирна смет-
ка и тоа: 

— за филијала Скопје број 40110-845-196 
— за филијала Битола број 40300-845-16 
— за филијала Титов Велес број 41610-845-21 

- Средствата од став 2 на оваа точка Службата 
на општественото книговодство во СР Македонија 
дневно ги пренесува на сметката 40100-840-033-41063 
— Царини и други увозни давачки“. 

Во досегашниот став 3 кој станува став 4 зборо-
вите: „дневно ги пренесува“ се заменуваат со зборо-
вите: ,,ги евидентира“. 

2. Во точка 5 алинејата 11 се брише. 
3. Во точка 6 алинејата 7 се менува и гласи: 
„ — Службата на општественото книговодство за 

надоместување на средствата за регрес на дел од 
каматата во земјоделството“. 

4. По точка 6 се додава нова точка 6-а која 
гласи: 

„6-а Враќање на повеќе уплатените средства од 
основниот данок на промет, царини, други увозни 
давачки и лежарина го врши Службата на општестве-
ното книговодство во СР Македонија од сметките од 
гочка 2., став 1 и 2 на оваа одлука“. 

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

Бр. 23-653/1 
4 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Владата на СРМ, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

154. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за привре-

мено престанување на обврската за уплатување на 
средства од обврзниците што ја плаќаат спрема Фон-
дот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини во периодот од 1986 до 
1991 година, во 1990 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 45/90 и 8/91), министерот за финансии 
донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ 

1. Обврзниците што ја плаќаат обврската спрема 
Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, од пресметаните, а не-
платени средства за наплата во 1990 година уплату-
ваат 50% на собирните сметки во Службата на оп-
штественото книговодство кај која се води нивната 
жиро сметка, најдоцна до 5 април 1991. година. 

2. За спроведувањето на оваа наредба Исе се гри-
жи Службата на општественото книговодство. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот, на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 08-1332/1 
28 март 1991 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

м-р Методија Тошевски, с. р. 

155. 
Врз основа на член 165 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) 
и 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 и 29/90), Републичкиот 
педагошки совет, на XVI седница, одржана на 5 
март 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 
МАТЕМАТИКА СО ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА II ГОДИ-
НА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ, МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ 

УЧИЛИШТА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Мате-
матика со збирка задачи за II година за земјодел-
ски, медицински и други училишта од Илија Јанев, 
Иван Трајков Никола Петрески, Глигор Тренчески, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело“ '— Скопје, 1990 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело“ П архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 13-34/1 Републички педагошки совет„ 
в март 1991 година Претседател, 

Скопје Симеон Телевски, с. р. 
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156. 
Врз основа на член 165 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83, 291/89 и 15/90), Републичкиот пе-
дагошки совет, на XVI седница одржана на 5 март 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 
ЧИТАНКА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Читан-
ка за VI одделение на турски јазиќ од Низиметин 
Асим и м-р Томислав Василевски, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно де-
ло“, Скопје, 1991 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 13-31/1 
6 март 1991 година 

Скопје 
Републички педагошки совет, 

Претседател, 
Симеон Телевски, с. р. 

157. 
Врз основа на член 165 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) 
и член 158 од Законот за предучилишно и основно 
воспитание и образование /„Службен весник на СРМ“ 
бр, 19/83, 29/89 и 15/90), Републичкиот педагошки 
совет, на XVI седница, -одржана на 5 март 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 

РАБОТНИ ЛИСТОВИ ПО БИОЛОГИЈА ЗА VII 
ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Работ-
ни листови по биологија за VII одделение од Бранко 
Симоновски и Сократ Паноски, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело“ .— 
Скопје, 1991 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр 13-32/1 
б март 1991 година 

Скопје 
Републички педагошки совет, 

Претседател, 
Симеон Телевски, с. р. 

158. 
Врз основа на член 165 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 
7/88, 13/89, 29/8Ѕ, 10/90, 12/90 и 29/90), Републичкиот 
педагошки совет, на XVI седница, одржана на 5 
март 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 

ШПЕДИЦИЈА И ТРАНСПОРТ ЗА IV ГОДИНА 
СООБРАЌАЈНА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Шпедиција и транспорт 
за IV година сообраќајна струка од дипл. инж. Тина 
Бојчева, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно . дело“ — Скопје, 1991 година: 

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

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави по „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 13-37/1 
в март 1991 година 

Скопје 
Републички педагошки совет, 

Претседател, 
Симеон Телевски, с. р. 

159. 
Врз основа на член 165 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) 
и 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 и 29/90), Републичкиот педа-
гошки совет, на XVI седница, одржана на 5 март 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА IV ГОДИНА 

РУДАРСКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насоче-
но образование на учебникот Економика и органи-
зација за IV година рударска струка од дипл. инж. 
Стојмир Домазетовски, во издание на Работната 
организација за учебници „'Просветно дело“ — Скоп-
је, 1991 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки со-
рет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на ' 
СРМ“. 

Бр. 13-36/1 
6 март 1991 година 

Скопје 
Републички педагошки совет, 

Претседател, 
Симеон Телевски, с. р. 

160. 
Врз основа на член 165 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и 
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 и 29/90), Републичкиот пе-
дагошки совет, на XVI седница, одржана на 5 март 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 
ХИГИЕНА ЗА I ГОДИНА ЗА СИТЕ ЗАНИМАЊА 

ОД СТРУКАТА ЛИЧНА УСЛУГА 

1. Се одобрува употребата во средното насоче-
но образование на учебникот Хигиена за I година 
за сите занимања од струката лична услуга од д-р 
Благоја Димовски, во издание на Работната орга-
низација за учебници ,.Просветно дело“ — Скопје, 
1991 година. 

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

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а 1ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 13 35/1 
6 март 1991 година 

Скопје 
Републички педагошки совет, 

Претседател, 
Симеон Гелевски, с. р. 
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161. 
Врз основа на член 165 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и 
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 и 29/90), Републичкиот пе-
дагошки совет на XVI седница, одржана на 5 март 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 
ОПШТА МЕТАЛУРГИЈА ЗА И ГОДИНА МЕТАЛУРШ-

КА СТРУКА И ХЕМИСКО -ТЕХНИЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насоче-
но образование на учебникот Општа металургија за 
II година металуршка струка и хемиско-техничка стру-
ка од дипл. инж. Виолета Груевска, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно де-
ло“ — Скопје, 1991 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
д“ело" и архивата на Републичкиот педагошки совет 

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

Бр. 13-38/1 Републички педагошки совет, 
6 март 1991 година Претседател, 

Скопје Симеон Гелевски, с. р. 

162. 
Врз основа на член 165 од Законот за органите 

на, управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и 
член 123 од Законот за насоченото образование 

-(„Службен весник нз СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 
7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90 и 29/90), Републичкиот 
педагошки совет на XVI седница, одржана на 5 март 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА I ГОДИНА (ИЗМЕНЕТО И 

ДОПОЛНЕТО) 

1. Се одобрува употребата во, средното насочено 
образование на учебникот Англиски јазик за I го-
дина (изменето и дополнето) од Евица Конечни, 
Макс Манџили-Климпсон и Евка Топузовска, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело“ — Скопје, 1991 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело1\ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 13-33/1 Републички педагошки совет, 
6 март 1991 година Претседател, 

Скопје Симеон Гелевски, с. р. 

163. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за ,правното дејство 
на неговите“ одлуки, на седницата одржана на 13 март 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
-1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Одлуката за утврдување на основите за уче-

ство на работниците со сопствени средства при до-
бивањето на стан на користење в.о општествена соп-
ственост, донесена од Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на становањето во Радовиш на 
18 декември 1987 година и 

б) Член 21 од Општествениот договор за 'заед-
нички критериуми и мерила за решавање н а ' стан-
бените потреби на работниците во организациите на 
здружениот труд и работните заедници во Општина-
та Радовиш, склучен во јуни 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“, „Службен гласник на Општината Радовиш“ 

и во означената самоуправна интересна заедница на 
начин предвиден за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 193/90 од 21 ноември 1990 година, поведе постап-
ка за оценување законитоста на одлуката означена 
во точката 1 под а) од оваа одлука и на член 21 
од општествениот договор означен во точката 1 под 
б) од оваа одлука, затоа што се постави прашањето 
за нивната спротивност со Законот за станбени од-
носи. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорена-
та одлука е утврдена обврската за учество со соп-
ствени средства на работниците за добивање стан 
на користење во општествена сопственост, основите 
и мерилата за определување на учеството, како и 
начинот и роковите за враќање на здружените сред-
ства. Понатаму, Судот утврди дека со член 21 од 
Општествениот договор означен во точката 1 под б) 
од оваа одлука е предвидено овластување на Собра-
нието на самоуправната интересна заедница за ста-
новање во Општината Радовиш со одлука да ги утвр-
ди основите и мерилата за учество на работниците 
со сопствени средства при доделувањето општествен 
стан на користење, како и начинот и роковите за 
нивно враќање и да ги определи категориите ра-
ботници што ќе бидат ослободени од обврската за 
учество со сопствени средства. 

5. Според член 44 од Законот за станбени одно-
си („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86, 
21/89 и 1(/90) во општиот акт на давателот на ста-
нот на користење, со кој се утврдуваат условите и 
начинот на давање стан на користење, се утврдува 
и обврска за здружување на сопствени средства со 
општествените средства заради здобивање со ста-
нарско право на стан во општествена сопственост, 
основите и мерилата за здружување, како и роко-
вите и начинот на враќање на сопствените средства 
во согласност со заедничките основи и Мерила утвр-
дени со општествен договор. 

Од наведените законски одредби произлегува де-
ка постои обврска за здружување на сопствени сред-
ства со општествени средства заради здобивање ста-
нарско право на стан во општествена сопственост, 
при што основите и мерилата за здружување и осно-
вите и начинот на вра(ќање на здружените сопстве-
ни средства се утврдуваат со општ акт во организа-
циите на здружениот труд, со можност начинот на 
тоа уредување да се усогласува по пат на опште-
ствено договарање.' Поради тоа, Судот оцени дека 
давањето овластување прашањата кои се. однесуваат 
на сопственото учество заради здобивање станарско 
право на стан во општествена сопственост да ги 
уредува самоуправната интересна заедница на стано-
вањето односно уредувањето на тие прашања со 
одлука на самоуправната интересна заедница е во 
спротивност со законот. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека 
оспорената одлука и член 21 од означениот опште-
ствен договор се во спротивност со законот и одлу-
чи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 193/90 
13 март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

164. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
27 февруари 1991 година, донесе 

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

носта и законитоста на членовите 17 и 18 од Пра“-
вилникот за решавање на станбените потреби на' 
работниците на Секретаријатот за внатрешни работи 
во Радовиш, донесен со референдум на 18 декем-
ври 1987 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означениот Секретаријат на начин 
предвиден за објавување на општите акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја, поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на членовите 17 и 18 од правилникот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основот 
работен придонес се вреднувал само преку претпос-
тавениот труд, рдносно преку стручната подготовка, 
а не и според реализираниот придонес, што не било 
во согласност со Уставот, односно било во спротив-
ност со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 17 
од Правилникот, покрај другите критериуми за утвр-
дување редот “ на првенство за добивање стан на 
користење е предвиден и основот работен придонес. 
Во член 18 од истиот Правилник се утврдени мери-
ла по овој основ, во зависност од , сложеноста на 
работите и работните задачи, односно од стручната 
подготовка што е потребно за обавување на тие ра-
боти и работни задачи. 

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 
14/75, 27/86 и 1/90) давателот на станот на користење 
односно работниците во организацијата со општ 
акт ги утврдуваат условите и начинот на давање 
станови на користење, односно основите и мерилата 
за определување редот на првенство за -давање стан 
во општествена сопственост на користење. 

Согласно .точка 5 став 3 од Амандман XXV од 
Уставот на СР Македонија, работниците во здруже-

ниот труд за вкупна лична и заедничка потрошу-
вачка распоредуваат дел од доходот сразмерно со 
својот придонес во остварувањето на доходот. 

Според член 52 од Законот за основните права 
,од работниот однос (,,Службен лист на СФРЈ“ бр. 
60/89 и 42/90) работниците средствата за заедничка 
потрошувачка ги користат по основ на распредел-
бата според трудот и солидарноста според основите 
и мерилата утврдени со општиот акт, односно колек-
тивниот договор. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува обврска со општиот акт да се утврдат ос-
новите со кои се изразува трудот и солидарноста во 
користењето на средствата за заедничка потрошувач-
ка, а начинот на вреднувањето на тие основи се 
препушта да се уреди со општиот акт. 

Со оглед на тоа што со оспорените о,дредби од 
правилникот работниот придонес е предвиден како 
еден од основите за утврдување редот на првенство 
за добивање на стан, Судот оцени дека не ' може да 
се постави прашањето на нивната согласност односно 
спротивност со означените уставни и законски од-
редби. 

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

У. бр. 269/90 
27 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

К О Л Е К Т И В Н И 
68. 

Врз основа на член 85 од Законот за основните 
права од работниот однос (,,Службен лист на СФРЈ“ 
бр .60/89 и 42/90) и член 2 од Општиот колективен 
договор за стопанството на СР Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 30/90) Републичкиот одбор 
на Синдикатот на Работниците од угостителството, 
туризмот, комуналното стопанство и занаетчиството 
и Соборот за мало стопанство при Стопанската ко-
мора на Македонија го склучуваат следниот 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПРОИЗВОДНОТО, УСЛУЖНОТО ЗАНАЕТЧИСТВО 

И АВТОРЕМОНТНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Со овој колективен договор, во согласност со 

Општиот колективен договор за стопанството на СР 
Македонија, се уредуваат специфичните права, обвр-
ски и .одговорности на работниците вработени во 
претпријатијата, како и делови на тие претпријатија, 
правата и обврските на тие претпријатија и делови-
те на претпријатијата членови на Комората. 

Овој колективен договор важи и за учениците и 
студентите на практика .— приправници, како и за 
приправници кои вршат волонтерска работа. 

За работоводните органи и работниците со по-
себни овластувања и одговорности утврдени со ста-
тут и други акти на претпријатието не важи делот 
од колективниот договор со кој се регулира личниот 
доход и надоместоците, додека другите одредби од 
него важат ако тоа е утврдено со договорот за ра-
бота. 

Член 2 
Со Колективниот договор во согласност со оп-

штите акти на претпријатието односно со договорот 
за работа не може да се утврдат помали права и 
обврски од утврдените во Општиот колективен до-
говор за стопанството на СР Македонија и со овој 
колективен договор. 

Член 3 
Пред засновање работен однос претпријатието 

мора на работникот да му овозможи да се запознае 
со Општиот копективен договор за стопанството на 

Д О Г О В О Р И 

СР Македонија и овој колективен договор, колектив-
ниот договор на претпријатието односно со актите 
со кои се уредуваат правата, обврските и одговор-
ностите од работниот однос. 

Член 4 
Со овој колективен договор се уредуваат праша-

њата кои според одредбите на Општиот колективен 
договор за стопанството на СР Македонија треба да 
се разработат, како и л р а ш а њ а кои се специфични 
за производното, Услужното занаетчиство и авторе-
монтните дејности. 

Член 5 
Во Јсолективните договори на претпријатијата де-

тално се регулираат одделни прашања. 
Колективниот договор од претходниот став го 

потпишуваат: Управниот одбор или друг орган утвр-
ден со закон на претпријатието и .Синдикатот во 
претпријатието. 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Засновање на работен однос 
Член 6 

Условите и критериумите за избор на работни-
ците од редот на пријавените кандидати се утврду-
ваат со актот на претпријатието со кој се уредува 
работниот однос. 

Работникот заснова работен однос со склучување 
на договор за работа. 

Договорот за . работа го склучува надлежниот 
орган во претпријатието утврден со општ акт и ра-
ботникот. 

Договорот за работа содржи особено.- засновање 
на работниот однос на определено или неопределено 
време, работите на работното место кои работни-
кот ќе ги врши и местото на работа, траењето на 
пробната работа, начинот, следењето и оценувањето 
на приправникот, работното време, одморите и от-
суствата, личниот доход и останатите примања, на-
доместоци на личен доход, заштита при работа, отка-
зен рок, престанок на работен однос и сл. 

Член 7 
Посебните услови, при засновање на работниот 

однос можат да се предвидат само ако се потребни 
за извршување на работите на тоа работно место. 
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Член 8 
Постапката за утврдување на знаења и способ-

ност или кога работниците не ги остваруваат пред-
видените резултати ја спроведува работоводниот ор-
ган, или друг работник кој раководи со организа-
циониот дел на претпријатието овластен од работо-
водниот орган врз основа на документација за нај-
малку двомесечно следење на работата на работни-
кот. 

Во време на следење се смета само фактичкото 
присуство на работникот на работа. 

На работникот му се доставува известување, де-
ка е отпочната постапката за утврдување на него-
вите знаења и способности или за извршување на 
работите на работното место на кое е распореден. 

За почетокот на постапката се известува Син-
дикатот на претпријатието 

Работникот има право на увид во документација-
та врз основа на која е започната постапката. 

Член 9 
Во разговорите со органот што ја спроведува -

постапката од член 10, на кој има право да при-
суствува и претставник на Синдикатот, работникот 
се изјаснува за наводите во документацијата. 

За текот на разговорите се води записник. 
Органот што ја спроведува постапката не може 

да донесе одлука за престанок на работниот однос 
на работникот ако не му се обезбедат еднакви усло-
ви за извршување на работата или оспособувањето, 
како и на другите работници кои работат на исти 
или слични работни места. 

Одлуката за распоредувањето на друго работно 
место, кое одговара на знаењето и способностите на 
работникот и за престанок на работниот однос, кога 
нема такво работно место ја донесува органот што 
ја спроведува постапката. 

Одлуката од претходниот став се доставува до 
Синдикатот кој може да го застапува работников 
во натамошната постапка за заштита на неговите 
права. 

Член 10 ' 
По приговорот на работникот во претпријатијата 

во општествена сопственост одлучува работничкиот 
совет, односно комисијата. 

По приговорот на работникот во претпријатија-
та во други видови на сопственост одлучува органот 
утврден со колективен договор во претпријатието од-
носно со општ акт. 

Во -постапката по приговорот од став 1 и 2 од 
овој член има право да присуствува и претставник 
на Синдикатот на претпријатието^и општината на 
чија територија се наоѓа претпријатието. 

Право на работниците за чија работа престанала 
потребата поради технолошки, економски, организа-

циони и слични причини 
Член 11 

Одлука за престанување на потребата од рабо-
та на работникот поради технолошки, економски, 
организациони и слични причини, донесува работ-
ничкиот совет, односно друг орган во општественото 
претпријатие, управниот одбор, односно друг орган 
во Мешовитото претпријатие на предлог на работо-
водниот орган. 

Одлуката од став 1 на овој член ја донесува 
надлежниот орган по претходно прибавено мислење 
на Синдикатот за претпријатието, кој е задолжен да 
го достави во рок од 30 дена. 

Годишен одмор 
Член 12 

Претпријатието е должно да му обезбеди на ра-
ботникот користење на годишен одмор најмалку во 
траење од 18 работни дена. 

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

а) по основ на стручна подготовка,-
б) по основ на! работен стаж; 
в) по основ на социјално-здравствена - состојба. 
Должината на годишниот одмор претпријатието 

конечно ја утврдува во колективниот договор на 
претпријатието или со општ акт. 

Отсуства 
Член 13 

Работникот има право да отсуствува од работа 
со надомест на личен доход најмногу 7 дена во то-
кот на годината во следните случаи: 

— за склучување брак 3 дена 
ч—- за склучување на брак на деца 2 дена 
— за раѓање на дете 2 дена 
— за смрт на сопружник и дете 5 дена 
— за смрт на родител, брат, сестра 3 дена 
— за смрт на родител на сопружник 2 дена 
— за смрт на дедо и баба 1 ден 
— за селидба на семејство од едно во друго 

место 2 дена 
— за селидба на семејство во исто место 1 ден 
— за елементарни непогоди до 3 дена 

Во случаите од претходниот став отсуството од 
работа се обезбедува без оглед на барањата на про-
изводниот процес. 

Член 14 
Работникот има право на отсуство без надо-

мест на личен доход особено во следните случаи: 
— неодложни лични работи; 
— нега на член на семејство, која не е меди-

цински инфицирана,-
— за изградба или поправка на куќа, односно 

стан; 
— за лечење на, своја сметка; 
— за учество на културни и спортски приредби; 
— за учество на конгреси, конференции и сл.; 
— во други случаил на барање на работникот 

претпријатието конечно ќе ги утврди отсуствата од 
овој член со општ акт или колективен договор на 
претпријатието. 

Член 15 
Со овој колективен договор се утврдува најнис-

ката цена на работната сила за одделни степени н!а 
сложеност — основен личен доход, како производ 
на цена на работна сила за најнизок степен на сло-
женост и тоа: 

I група на сложеност на работи и работни за-
дачи ; 

II група на сложеност на работи и работни за-
дачи ; 

III група на сложеност на работи и работни за-
дачи; 

IV група на сложеност на работи и работни за-
дачи,-

V група на сложеност на работи и работни за-
дачи ; 

VI. група на сложеност на работи и работни за-
дачи,-

VII група на сложеност на работи и работни за-
дачи; 

VIII група на сложеност на работи и работни за-
дачи ; 

IX група на сложеност на работи и работни за-
дачи. 

Коефициентите на групите на сложеност на ра-
ботите ' и работните задачи од претходниот став на 
овој член ги утврдува претпријатието со општ акт. 

Член 16 
Основен месечен личен доход на работник сб 

зголемува кога работникот работи во услови потеш-
ки од нормалните за даденото работно место и тоа: 
за работа што се извршува под посебни услови чие 
неповолно дејство врз работната способност и здрав-
јето на работникот не може потполно да се отстра-
ни со заштитни мерки (работа на височина, во во-
да, под вода како и за работи и работни задачи 
утврдени со општ акт) има право на зголемен осно^-
вен личен доход најмалку за / о , а за работа со 
признаен бенифициран стаж за најмалку 10%. 

Член 17 
Цената на работната сила за најнизок степен 

на сложеност — најнизок личен доход за полно ра-
ботно време при нормални услови за работа и нор-
мален учинок изнесува 3.150,00 динари месечно. 
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Во претпријатието кај кое настанале тешкотии 
во работењето најнискиот личен доход може да се 
намали до 20% но не подолго од 6 месеци. 

По исклучок потписниците на овој Колективен 
договор можат рокот од став 2 на овој член да го 
продолжат. 

Член 18 
Работникот има право на теренски додаток во 

земјата, за работа на терен вон седиштето на прет-
пријатието и тоа 4% од просечниот личеа доход 
исплатен во СФРЈ, што конкретно ќе се утврди со 
општ акт на претпријатието, доколку се обезбедени 
услови за престој на работници на терен (сместува-
ње, исхрана и останато) во висина од — д о к о л к у 
истите не се обезбедени 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Важење на колективниот договор 

Член 19 
Овој колективен договор важи 3 години од де-

нот на склучувањето. 
Важноста на договорот може да се продолжи и 

во наредните три години, ако најдоцна од 3 месеци 
пред истекот на рокот на важење не се покрене 
барање за измена, односно не започне постапка за 
склучување на договор. 

Странките мо?ќаг во секое време спогодбено да 
го изменат овој колективен договор. 

Решавање на спорови 
Член 20 

За решавање на спорови помеѓу странките на 
овој колективен договор што не можат да се ре-
шат со меѓусебно спогодување се формира Коми-
сија за усогласување. 

За спор во смисла на претходниот став се смета 
правен или друг вид (ако се повредени интересите 
на странките) кој произлегува од. колективниот дого-
вор, како и спор кој (ќе настане како последица од 
неприфаќањето на предлогот за измени и допол-
ненија на Колективниот договор. 

Член 21 
Секој од странките именува по два члена во 

Комисијата за усогласување, а од својот состав из-
бираат претседател. 

Започување на постапка за усогласување 
Член 22 

Постапката за усогласување на случаите од член 
20 започнува на барање на една од странките. 

Член 23 
Усогласувањето е неуспешно ако една од стран-

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

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

Со донесените решенија се надополнува и изме-
нува овој колективен договор 

Измени и дополнувања на Колективниот договор 
Член 24 

Секоја од странките може било кога да предло-
жи измени и дополненија на овој колективен дого-
вор. 

Предлогот образложен во писмена форма се дос-
тавува до другата . странка, која е должна да се 
изјасни по предлогот во рок од 30 дена. 

Во случај спротивната странка да не го прифа.-
ти предлогот за промени или не се изјасни по пред-
логот во рок определен во^ претходниот став на овој 
член, странката-предлагач може да започне постапка 
пред арбитража. 

Постапка пред арбитража 
Член 25 

Ако постапката за усогласување е неуспешна, 
спорот ќе се реши пред арбитража. 

Бројот на арбитрите е непарен. 
Секоја од странките именува по 3 (три) арбитри. 

Претседателот на арбитражата го именуваа г 
странките спогодбено, од редот на угледни, научни 
и стручни работници. 

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови. 

Во постапката пред арбитражата се применуваат 
одредбите за избрани судови од Законот за процесна 
постапка. 

Одлуката на арбитражата е конечна. 

Спроведување и толкување на Колективниот договор 
Член 26 

Странките се должни да го спроведуваат и сле-
дат остварувањето на овој колективен договор, за 
што се формира Комисија. 

Секоја од странките на Колективниот договор 
именува по 3 члена во Комисијата која е овластени 
да дава толкување на одредбите на овој колективен 
договор. 

Регистрирање и објавување на Колективниот договор 
Член 27 

Колективниот договор (ќе се регистрира кај над-
лежниот републички орган на управата. 

Член 28 
Овој колективен договор влегува во сила по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Совет на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, 

Републички одбор на Синдикатот на 
работниците од угостителството, ту-

ризмот, комуналното стопанство и 
занаетчиството 

Претседател, 
Димитар Богатиновски, с. р. 

Стопанска комора на 
Македонија 

Собор за мало стопанство 
Претседател, 

Дане Јовановски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Општинскиот суд Скопје I — Скопје огласува 

дека согласно член 84 став 2 точка 5 од ЗПП им 
постави привремен застапник на тужените Фаредин 
Лиманов, Алинаџи Демиров, Ќ а з и м Лимановски, Миф-
тари Раим и Салиов Фета, сите од Скопје, ул. „Ри-
фат Бурџовшќ" бр. 101, а сега живеат во Турција 
со непозната адреса, по предметот XVI П. бр. 1736/89, 
по тужбата на тужителот Јахи Дестани од Скопје, 
за исполнување 'ца договор. Вредност на спорот 195 
динари. 

За привремен застапник е поставен адв. Мирко 
Кочевски од Скопје и истиот ќе ги застапува туже-
ните во постапката додека не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. 
бр. 1736/89. (56) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за измена на 

одлука за издршка, по тужбата на малолетниот ту-
жител Арсов Дејан, застапуван од зак. застапник мај-
ката Снежана Алексова од Скопје, со полномошник 
Колев Горан, адвокат од Скопје, против тужениот 
Арсов Стоје, на привремена работа во Франција. 

Се повикува тужениот Арсов Стоје во рок од 
30 дена, сметано од објавувањето на овој оглас, да 
се јави во судот и да ја достави својата точна адреса 
на живеење за да може судот благовремено да го 
повика на расправа, да спроведе доказна постапка 
и одлучи по барањето: 
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Доколку во дадениот рок не се јави и не постапи 
по ваквото задолжение, на истиот -ќе му биде поста-
вен привремен застапник преку Меѓуопштинскиот 
центар за социјална работа на град Скопје, кој ќе 
ги штити неговите права и интереси до окончување-
то на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II i— Скопје, П. 
бр. 685/91. (55) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се, 
води оставинска постапка за умрената Јашар Исмаил 
Демирка, пензионерка, родена 1920 година умрела 
на 21. VII. 19Ѕ:) година во Скопје, каде постојано 
живеела, на ул. „Анри Барбис“ бр. 49, државјанка 
на СФРЈ. 

Како законски наследници се јавуваат нејзините 
деца Јашар Бајрам и Јашар Алија, и внуците Кемал 
Јашар, Јашар Р.едат и Јашар Пемба. 

Се повикуваат сите овие лица да се јават во 
Општинскиот суд Скопје II — Скопје, веднаш, а нај-
доцна во рок од една година од денот на објавува-
њето на огласот или во тој рок да достават своја 
точна адреса или да му соопштат на судот име и 
презиме на полномошникот и негова адреса. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. 
бр. 575/90. (57) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 
Пред Општинскиот суд во Дебар се води оста-

винска постапка по оставината на лок. Шемовска 
Рамка, порано од с. Г. Папрадник, која умрела на 
19. XI. 1989 година. 

Се повикуваат законските наследници Шемовски 
Рахман од с. Г. Папрадник и Сабира Бајро, род. 
Шемовска од' с. Г. Папрадник, а сега со непозната 
адреса на живеење, да се јават во овој суд во рок 
од една година од денот на објавувањето на огласот. 
По тој рок, ако заинтересираните лица не се јават 
и не ја дадат потребната изјава, судот ќ е ја расправи 
оставината врз основа на изјавата на старателот 
што (ќе им се постави и податоците со кој распо-
лага. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 22/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 

за издршка по тужбата на тужителката Идризи род. 
Елемази Зејнепе од Тетово, ул. .,Питу Гули“ бр. 47, 
против тужениот Идризи Ефрем Абдулкадар од Те-
тово, ул. „И. Р. Лола“ бр. 301, сега со непозната 
адреса во Франција. Вредност на спорот 9.000,00 
динари. 

Се повикува тужениот Идризи Абдулкадар, да 
се јави пред овој суд во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот или во истиот рок да 
постави свој полномошник. Во спротивно овој суд 
ќе му постави привремен застапник кој (ќе се грижи 
за неговите интереси до правосилното окончување на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 400/91. 

Пред овој суд се води спор за отказ на 'договор 
за користење на стан по тужбата на тужителот СИЗ 
за становање, патишта и комунални дејности — Те-
тово, против тужената Сто,јановска Ленче од Тетово, 
ул. „Видое Смилевски-Бато" блок 70, бр. 15/11. 

Се повикува тужената Стојановска Ленче од Те-
тово, сега со непозната адреса во Швајцарија, да 
се јави пред судот во рок од 30 дена, сметано од 
денот на објавувањето на овој оглас. По истекот на 
овој рок, судот ќе и определи привремен застапник 
кој ќе ја застапува до правосилното окончување 
на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 50/91. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-

пријатие за трговија на големо и мало „Тиквеш-Екс-
порт" ц. о. увоз-извоз — Кавадарци“ се огласува за 

неважен. (670) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за градба и промет со стоки „Градител“ -
Тетово'- со ознака бр. 1, се огласува за неважен. 

Загубените тркалезен печат и штембил на при-
ватно претпријатие под назив: „Претпријатие за тр-
говија на големо и мало увоз-извоз „, Интернационал -
Комерц" — Скопје се огласуваат за неважни. (868) 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Претпријатие за производство и промет на го-
лемо и мало и занаетчиство „Апроз" — с. Мршевци 
— Скопје“ се огласуваат за неважни. (901) 

Загубениот штембил под назив: „С. Т. Д. ,„Мак 
Би-Ни" — Макрешанска Гордана — Скопје“ се огла-
сува за неважен. (906) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за производство, промет и услуги „Млаки 
комерц“ увоз-извоз — Гостивар“ се огласува за не-
важен. (907) 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Трговско услужно претпријатие ,„Енес-Комерц" 
ДОО експорт-импорт — с. Рашче ;— Скопје“ се огла-
суваат за неважни. (908) 

Загубениот штембил под назив: „Продавница за 
промет на стоки на мало .,Елена“ — Ристов Алексан-
дар, ул. „Козара“ бр. 68 — Скопје“ се огласува за 
неважен. (910) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Чековна картичка и чекови од бр. 34277611 до 

34277620 (десет чека), број на тековната сметка 
17439-17, издадена од Стопанска банка — Скопје, 
на име Љyпчo Боцевски, ул. „Козле III" бр. 28, 
Скопје. ^ .(839) 

Возачка дозвола на име Реметула Џемаили, с. 
Боговиње, Тетово. (675) 

Решение Уп. бр. 12-10650 од 5. I. 1990 година^ 
на име Љупчо Болиновски, Скопје. (676) 

Решение бр. 11-5494 од 18.. XII. 1989 година, на' 
име Џенгис Зејадини, Скопје. (682) 

Чековна картичка бр. 11547-5 и чекови од бр. 
131231 до 131240, издадени од Југобанка — Скопје, 
на име Мино Кузмановски, Скопје. (683) 

Работна книшка на име Драге Стефановски, Ку-
маново. (685) 

Работна книшка на име Валентина Андреева, Ти-
тов Велес (686) 

Работна книшка на име Тони Арсов, Кочани. 
Тековна книшка бр. 3189/41 и . чекови од А 

15733665 до 15733667 на име Маре Маркоска, ул. 
„Ј. Сандански“ бр. 13, Струга. (696) 

Одобрение УП. бр. 15-936 од 4. ,Ill. 1982 година, 
на име Милунка Сасовска, Скопје. (698) 

Решение УП. бр. 12-7490 од 19. VII. 1989 година, 
на име Бајрам Куртај, Скопје. (701) 

Решение ;бр. 11-1582 од 20. III. 1990 година, 
на име Фатмир Адеми, Скопје. (702) 

Одобрение за такси возач бр. 4111-201, на име 
Џеват Алили, Тетово. (711) 

Одобрение за бутик за текстилна конфекција на̂  
име Назиф Беќири, Гостивар. (727) 

Решение УП. бр. 14-2861 од 24. IV. 1990 година, 
на име Адем Абази, Скопје. (738) 

Возачка дозвола бр. 818339 ,издадена во Полска, 
на име Чаил Таири, Полска. (739) 

Работна книшка на име Адем Сулејмани, Тетово. 
Работна книшка на име Драги Стоименов, Ви-

ница. (749) 
Решение УП. бр. 12-7278 од 10. VII. 1989 година, 

на име Даме Миовски, Скопје. (752) 
Воена книшка на име Демировски Селман, ул. 

„Живкова Карпа“ бб, Куманово (753) 
Работна книшка на име Синиша Јованоски, Ку-

маново. (754) 
Работна книшка на име Марјан Ѓорѓиевски, Ку-

маново. (755) 
Работна книшка на име Јакуп Оџоски, с. Октиси, 

Струга. (756) 
Одобрение за слаткар на име Неџади Амиди, с. 

Чегране, Тетово. (762) 
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Возачка дозвола на име Изнет Алими, с. Бро-
дец, Тетово. (763) 

Решение УП. бр. 12-8503 од 11. IX. 1989 година, 
на име Колчо Димовски, Скопје. (767) 

Работна книшка на име Исак Мустафи, Ѓорче 
Петров. (770) 

Работна книшка на име Томислав Крстевски, Ку-
маново. (771) 

Работна книшка на име Гафур Селимоски,с. 
Велешта, Струга. (772) 

Работна книшка на име Цветан Гаврилов, Про-
биштип. (773) 

Одобрение бр. 15-7690-227 на име Арун Илази, 
Тетово. “ (774) 

Воена книшка на име Џемаледин Азири, с. Шип-
ковица, Тетово. (775) 

Сообраќајна дозвола на име Љубомир Димовски, 
с. Џепчиште, Тетово (776) 

Одобрение бр. 11-1880 од 28. IV. 1986 година заѓ 
промет на мало за овошје и зеленчук на тезги, 
на име Рифет Салихи, с. Арачиново, Скопје. (789) 

Решение УП. бр. 15-2537 од 1. VI. 1979 година; 
на име Јонус Сејфулаи, Скопје. (798) 

Работна книшка на име Рамески Абдураим, с. 
Пласница, Македонски Брод. (809) 

Работна книшка на име Рецеп Лимани, с. Се-
нокос, Гостивар. . (810) 

Работна книшка на име Љубиша Лилиќ, Кума-
ново. - (819) 

. Одобрение за билјард на име Акиф Абази, Го-
стивар. (820) 

Чековна картичка бр. 36958/33 и чекови од бр.-
2315961 до 2315980, издадени од Комерцијална бан-
ка АД — Скопје, на име Боби Алексовски, Скопје. 

Работна книшка на име Вера Алексовска, Крива 
Паланка. (830) 

Работна книшка на име Јоне Шапкароски, Охрид. 
Работна книшка на име Убавка Милосова, Про-

биштип. (832) 
Чекови од бр. 299915 до 299924 на име Орданчо 

Спанџов, Кавадарци. - (833) 
Решение УП. бр. 1.4-1945 од 2. X. 1981 година, 

на име Лида Павловска, Скопје. (834) 
Одобрение за угостителска дејност, за бифе „Меј-

кап" на име 'Гоце Зеленковски, Скопје. (838) 
Работна книшка на име Гордана Бошковска, 

Скопје. (840) 
Решение УП. бр. 980 од 8. И. 1990 година, на 

име Рози Ивановска, Скопје. 4 (843) 
Работна книшка на име Агим Узаири, Тетово. 
Работна книшка на име Луан Рашити, Куманово. 
Работна книшка на име Зоран Јовановски, Кри-

ва Паланка. . (847) 
Воена книшка 'на име Селвер Зимбери, с. Черке-

зи, Куманово. (848) 
Работна книшка на име Рафет Билали, Куманово, 
Воена книшка на име Вангел Неделковски, ул. 

„Источка“ бр. 5, Тетово. (879) 
Работна книшка на име Санде Андов, Кочани. 
Динарска штедна книшка бр. 4000-01-07156-2 и 

девизна штедна книшка бр. 4000-03,03175-4, издадени 
од Инвестбанка — Претставништво — Скопје, на 
име Ацо Ацевски, Прилеп. 

Решение У. бр. 14-4758 од 24. VII. 1990 година, 
на име Салко Салковиќ, Скопје. (899) 

Штедна книшка бр. 322443/51, издадена од Сто-
панска банка — Берово, на име Мезимка Јашарова, 
с. Црник, Берово. (904) 

Барирани два чека под број г Б 4173503 и В 
4173509 од чековна книшка, издадена, од ППЕПП 
„Интерелектроиик" — Скопје. (669) 

Кочан со акцептни налози, ' бланко потпишан 
како. и досегашен печат на претпријатието „Југо-
макс" — Скопје и два барирани чека бр. 4298429 и 
4298430. (668) 

Барирани бланко чекови од бр. 4299301 до 
4299325 на Трговско-услужно претпријатие „Енес-Ко-
мерц" ДОО експорт-импорт, с, Рашче — Скопје. 

Врз основа на член 27 од Законот за судовите 
за прекршоци („Слзокбен весник на СРМ“ бр. 6/85, 
13/86, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91) Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на: 

— претседател на Општинскиот суд за прекршо-
ци — Крушево 

— претседател на Општинскиот суд за прекршо-
ци — Радовиш 

— еден судија на Општинскиот суд за прекршоци 
— Берово 

— еден судија на Општинскиот суд за прекршоци 
— Ресен 

— еден судија на Општинскиот суд за прекршо-
ци — Битола 

— еден судија на Општинскиот суд за прекршо-
ци — Скопје 

— еден судија на Општинскиот суд за прекршо-
ци — Прилеп 

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 
ги исполнуваат условите од член 25 од Законот за 
судовите за прекршоци, пријави со биографски по-
датоци за движењето во работата да поднесат до 
Собранието на СРМ — Комисија за прашања на из-
борите и именувањата, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето. 

Комисија за 
Бр. 10-1252/1 прашања на изборите 

8 април 1991 година и именувањата на 
Скопје Собранието на СРМ 

СОДРЖИНА “ 
153. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за привремено уплатување и 
насочување на дел од основниот данок 
на промет на производи и услуги во 
прометот и наплатените царини, други 
увозни давачки и лежарина — — — 173 

154. Наредба за уплатување на дел од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и 
автономни покраини — — — — — 173 

155. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Математика со збирка задачи за 
II година за земјоделски медицински и 
други училишта — — — — — — — 173 

156. Решение за одобрување употребата на 
учебникот Читанка за VI одделение на тур-
ски јазик ,— — - — — — — — 174 

157. Решение за одобрување употребата на 
учебникот Работни листови по биологија 

за VII одделение — — — — — — — 174 
1'58. Решение за одобрување употребата на 

. учебникот Шпедиција и транспорт за IV 
година сообраќајна струка — -г- — - 174 

159. Решение за одобрување употребата на 
учебникот Економика и организација за 
IV година рударска струка — — — — 174 

160. Решение за одобрување употребата на 
учебникот Хигиена за I година за сите за-
нимања од струката лична услуга — — 174 

161. Решение за одобрување употребата на 
учебникот Општа металургија за II го-
дина металуршка струка и хемиско-тех-
ничка струка — — — — — — — 175 

162. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Англиски јазик за I година (изме-
нето и дополнето) — — — — — — 175 

163. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 193/90 од 13 март 1991 година - 175 

164. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 269/90 од 27 февруари 1991 година 175 

Колективни договори 
68. Колективен договор за производното, Ус-

лужното занаетчиство и авторемонтните 
дејности — — — — - — — — 176 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „Васил 
Ѓоргов“ бб. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефон 228-204. Пошт. фах 51. Жиро 

сметка 40100-603-12498. Печат: Графичко-издавачко претпријатие „Гоце Делчев“ — Скопје 


