
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 1 јуни 1989 
С к о п ј е 

Број 22 Год. XLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесува 
130.000 динари. Овој број чини 2.000 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

377. 
Врз основа на член 86 од Законот за општона-

родна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 17/88 
— Пречистен текст) и член 67 од Деловникот на 
Претседателството на СР Македонија, Претседател-
ството на СР Македонија, на седницата одржана на 
18 Мај 1989 година, донесе 

О Д Л У К А -
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА 
НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НИВНОТО ИМЕНУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на бројот на члено-

вите на Советот за народна одбрана на Претседател-
ството на СР Македонија и за нивното именување 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 19/86, 30/86, 41/87, 
16/88 и 12/89), во членот з, став 2, точката 3 се ме-
нува и гласи: 

„3. Д-р Тито Беличанец, потпретседател на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија“. 

Бр. 08-542 
23 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, с. р. 

378. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за 

заштита на семејството чиј хранител е на задолжи-
телна воена служба („Службен весник на СРМ“ бр. 
44/76), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ИМОТНИТЕ 
УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИ-
ТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА НЕМААТ СРЕД-
СТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПОРАСТОТ 

НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ 

Член 1 
Висината на имотните услови од член 2 на За-

конот за заштита на семејството чиј хранител е на 
задолжителна воена служба се усогласува со дви-
жењето на порастот на трошоците за живот и се 
смета дека членовите на семејството на хранителот 
немаат сопствени средства доволни за издржување 
за 1989, година, ако: 

1. Личниот доход .од земјоделска дејност не 
изнесува повеќе од 13.725 динари месечно по член 
на семејството. 

2. Личниот доход од работен однос и други ре-
довни приходи не изнесуваат повеќе од 43.097 ди-
нари месечно по член на семејството. 

3. Збирот на месечниот износ од точка 1 и 2 
не изнесува повеќе од 43.097 динари ,месечно по 
член на семејството. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 
1989 година. 

Бр. 23-1162/1 
25 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

379. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 и 20/88), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во' Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија се назначува Стојан Ата-
насов, досегашен советник на републичкиот секретар 
за народна одбрана. 

2. Ова решение влегува во сила со денот ра 
донесувањето, а ќе се Објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-1113/2 
11 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

380. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весн,ик на СРМ“ број 
45/80 и 2b/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА 

ОДБРАНА 

1. Стојан Атанасов се разрешува од должноста 
советник на републичкиот секретар за народна од-
брана. 

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

Бр. 17-114//1 
11 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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381. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. Се разрешува од должноста помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи Алексан-
дар Арсовски, поради исполнување на условите за 
пензија, заклучно со 30 јуни 1989 година, кога му 
престанува работниот однос. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-1189/1 
18 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

382. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. Се разрешува од должноста помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи Крсте 
Јовчевски, поради исполнување на условите за пен-
зија, заклучно со 30 јуни 1989 година, кога му пре-
станува работниот однос. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-1190/1 
18 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

383. 
Врз основа на член з а став 3 од Законот за 

боречки додаток на учесниците во Народноослобо-
дителното движење од Егејскиот дел на Македонија 
(„Службен весник на СРМ“, бр.- 23/75, 27/77 и 18/83), 
претседателот на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика донесува ч 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД 

ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 
ВО 1989 ГОДИНА 

1. Основата за определување на боречкиот дода-
ток на учесниците во Народноослободителното дви-
жење од Егејскиот дел на Македонија од 1 јануари 
1989 година се утврдува во износ од 489.455 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето, во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 08-441/2 
25 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

384. 
Врз основа на член 176 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 29/86, 7/88), Републичкиот комитет за обра-
зование, култура и физичка култура на седницата 
одржана на 22 март 1989 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МАТИЧНАТА КНИГА И ЗА ЧУВАЊЕТО НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА НА НОСТРИФИЦИРАНИТЕ ДИ-

ПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА ИЗДАДЕНИ ВО 
СТРАНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се уредува матичната книга 

и чувањето на документацијата на нострифицираните 
дипломи и свидетелства стекнати во странство, од 
страна на републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на образованието, организациите за ви-
соко образование и организациите за научно-истражу-
вачка дејност. 

Член 2 
Евиденцијата во матичната книга за нострифи-

цираните дипломи и свидетелства стекнати во стран-
ство содржи. 

— име, татково име и презиме, дата и место на 
раѓање и државјанство на подносителот на барањето,-

— дата на приемот на барањето за н о т и ф и -
кација; 

— назив на странската држава и назив на орга-
низацијата која ја издава дипломата односно свиде-
телството ; 

— назив на дипломата односно свидетелството; 
број и дата на издавањето; 

— назив на програмата со која дипломата од-
носно свидетелството е изедначено со н о т и ф и к а -
цијата; 

— положени нострификациски ИСПИТИ; 
— број и дата на решението за нотификаци ја , -
— состав на комисијата за нострификација. 
Евиденцијата од став 1 на овој член се води на 

посебен образец со форма А4, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Обрасците за извршените нострификации во те-
кот на една година се поврзуваат во матична книга 
во која се впишува вкупниот број на обрасците од-
носно нострификациите. 
) 

Член 3 
- Организациите ''за високо образование и органи-

зациите за научно-истражувачка дејност евиденција-
та на образецот од член 2 ја водат во два примерка, 

Со едниот примерок на образецот од член 2 став 
2 од овој правилник се формира матичната книга 
на нострифицирани дипломи и свидетелства стекна-
ти во странство, а другиот примерок се доставува 
до републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на образованието. 

Член 4 
Документацијата за н о т и ф и к а ц и ј а на дипломи 

и свидетелства стекнати во странство има трајна 
вредност и се чува одвоено од другата документа-
ција. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 09-1417/1 
22 март 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Саво Климовски, с. р. 

v 
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385. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за 

премер, катастар и запишувањето на правата на нед-
вижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86) до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-
рат на недвижностите за катастарска општина Ги-
новци, Собрание на општина Крива Паланка, со вкуп-
на површина од 441 ха, 42 ари, 52 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се 
применува од 1. I. 1990 година. 

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

Бр. 13-523/1 
10 мај 1989 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска управа, 
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р. 

386. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за пре-

мер, катастар и запишувањето на правата на недвиж-
ностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86) доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-
рат на недвижностите за катастарска општина Мож-
дивњак, Собрание на општина Крива Паланка, со 
вкупна површина од 1239 ха, 36 ари, 49 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се 
применува од 1. I. 1990 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот 
операт на недвижностите се става вон сила досегаш-
ниот катастарски операт на земјиштето за оваа ка-
тастарска општина. 

Бр. 13-523/1 
10 ма ј 1989 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска управа, 
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р. 

387. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за пре-

мер, катастар и запишувањето на правата на недвиж^ 
поетите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86) доне-
сувам 

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

рат на недвижностите за катастарска општина Одре-
но, Собрание на општина Крива Паланка, со вкупна 
површина од 1141 ха, 88 ари. 21 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се 
применува од 1. I. 1990 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот 
операт на недвижностите се става вон сила досегаш-
ниот катастарски операт на земјиштето за оваа ка- -
тастарска општина. 

Бр. 13-523/1 
10 мај 1989 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска управа, 
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р. 

388. 
Врз основа на член 80 став 4- од Законот за пре-

мер, катастар и запишувањето на правата на недвиж-
ностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86) доне-
сувам 

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

рат на недвижностите за катастарска општина Вету-
ница, Собрание на општина Крива Паланка, со вкуп-
на површина од 591 ха, 22 ари, 72 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се 
применува од 1. I. 1990 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот 
операт на недвижностите се става вон сила досегаш-
ниот катастарски операт на земјиштето за оваа ка-
тастарска општина. 

Бр. 13-523/1 
10 ма ј 1989 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска' управа, 
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р. 

389. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за пре-

мер, катастар и запишувањето на правата на нед-
вижностите („Службен веоник на СРМ“ бр. 27/86) до-
несувам 

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

рат на (недвижностите за катастарска општина Љу-
бинци, Собрание на општина Крива Паланка, со вкуп-
на површина од 333 ха, 04 ари, 49 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се 
применува од Т. I. 1990 година-. 

Од денот на применувањето на катастарскиот 
операт на недвижностите се става вон сила досегаш-
ниот катастарски операт на земјиштето за оваа ка-
тастарска општина. 

Бр. 13-523/1 
10 ма ј 1989 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска управа, 
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р. 
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390. 
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 29 
март 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

. 1. СЕ УКИНУВААТ членовите. 43, 44, 46 и 50 
од Правилникот за станбени однбси, донесен од ра-
ботниците во Основната организација н.а здружениот 
труд „Декор-Ткаенини“ во Крива Паланка, во состав 
на Текстилната работна организација „Карпош“ во 
Крива Паланка, со референдум одржан на 23 март 
1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената основна организација на 
начин "Предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со, предлог поднесен до Уставниот суд на Мак.едонија, 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на оспорените членови од, правилникот озна-
чен во точка 1 од оваа Одлука, затоа што со вред- 4 

нувањето на основите ,работен придонес и работен 
стаж тие имаат доминантно влијание во однос на 
другите основи за распределба на станови, што не 
било во согласност со уставното начело на заемност 
и солидарност. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспоре-
ните членови од Правилникот како основи за опре-
делување редот на првенството за добивање на стан 
се утврдени работниот придонес 'и работниот стаж, 
кои основи имаат доминантно влијание во однос на 
основите што ја изразуваат станбената состојба. 

Согласно член. 42 став 2 и член 43 /став 1 од 
Законот за станбените „односи — пречистен текст 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 48/88), самоуправно^ 
право е на работниците да ги утврдат основите и 
мерилата за определување редот на првенство за до-
бивање, на стан, при што, според мислењето на Судот, 
се должни да го почитуваат уставното начело на 
заемност и солидарност утврдено во Оддел И став 
3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР, 
Македонија, кое начело во станбената-област се-из-
разува; во .обезбедување доминантно влијание на стан- / 
бената состојба во однос на другите основи за. рас-
пределба на станови. у 

Со оглед на тоа што во оспорените членови од 
означениот правилник основите работен стаж- и ра-
ботен придонес имаат доминантно влијание врз утвр : 
дувањето редот на првенството за добивање на стан 
во општествена сопственост во . однос на станбената 
состојба, Судот утврди дека овие членови не се во 
согласност со уставното начело на заемност и соли-
дарност. 

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

У. бр. 30/89 
29 март 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

391. 
Уставниот- суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите--одлуки, на седни-
цата одржана на 22 март 19894 година, донесе 

О Д Л УК А 
1. СЕ УТВРДУВА дека членовите 11, 12 и 13 

од Правилникот за станбени односи на Основната 
организација на здружен труд „Автобуска станица“ 
во Скопје., во состав на АТРО „Пролетер“ во Скопје, 1 

- донесен со референдум на 29 февруари 1984 година, 
во времето на нивното важење, не биле во соглас-
ност- со Уставот и биле во спротивност со Законот 
за-здружениот труд. 

2. Оваа, одлука има правно дејство ,на одлука со 
која се укинува општ акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во. „Службен весник 
на СРМ“ и во Работната организација „Мактранс" во 

- Скопје на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
со предлог поднесен пред Уставниот суд на Маке-
донија на 11 јануари 1989 година поведе постапка, 
за оценување уставноста ,и законитоста на. одредбите 
од Правилникот означен во точката 1 од оваа од--
лука, затоа што не биле во согласност со уставните 
начела на еднаквост, на распределба според трудот 
и резултатите од трудот и на заемност и солидарност. 

5. На седницата Судот утврди дека Основната 
организација на здружен труд „Автобуска станица“ 
во . Скопје престанала да постои со здружувањето во 
Работната организација „Мактранс" на 30 јули 1987 
година .и дека оспорениот правилник престанал да 
важи на 25 јуни 1988 година, кога е донесен нов 

, Правилник за станбени односи во работната орга-
низација. Со оглед на тоа што предлогот за оцену-
вање' на уставноста и законитоста на оспорените' 
одредби е поднесен пред истекот на рокот од една 
година по престанувањето на важењето на Пра-
вилникот, Судот утврди дека согласно член 419 од 
Уставот на СР Македонија, постојат процесни прет-
поставки за оценување уставноста и законитоста во 
времето на важењето.. 

6. Судот исто така, утврди дека во член 11 од 
Правилникот, како еден од основите за утврдување 
ред на првенство за добивање стан, е предвидена 
одговорноста на - работните задачи што/ ги обавува 
работникот, што е вреднувано со 20 до 80 бодови, 
во зависност од степенот на стручната подготовка 
што се бара за соодветните работи и работни за-
дачи, додека во член 13 како самостоен основ за 
доделување станови, е предвидена стручната подго-
товка, вредувана со 35 до 80 бодови во зависност 
од степенот на стручната подготовка. 

: Според член 42 став 2 и член 43 став 1 од 
Законот за станбените односи — пречистен текст 
(„Службен весник. на СРМ" бр. 48/88) давателот 
,на станот на користење односно работниците во 
основната организација со самоуправен општ акт 
ги утврдуваатv условите и начинот на давање ста-
нови на користење; односно основите и мерилата 
за определување редот на првенството за добивање 
на користење стан во општествена сопственост. 

Според тоа самоуправно право е на работниците 
да ги утврдат основите и мерилата за определување 
редот на првенството за добивање на стан при што, 
според мислењето на Судот, се должни да го почи-
туваат уставното начело на заемност и ,солидарност, 
утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија, кое се изра-
зува во обезбедување доминантно влијание на ос-
новите кои ја изразуваат станбената состојба во од-
нос на другите основи за распределба на станови. 

Тргнувајќи од 'начелото утврдено во член 13 од 
Уставот на СР Македонија, според кое трудот и ре-
зултатите . од трудот ја определуваат материјалната 
и општествената положба на човекот, како и од 
наведените законски одредби, Судот смета дека во 
рамките на самоуправното право да ги утврдуваат 
основите и мерилата за доделување станови на ко-
ристење, работниците можат да утврдат и такви 
основи што - го изразуваат придонесот во работата,, 
меѓу кои и основот стручна подготовка, како еден 
од елементите на сложеноста на работите и работни-
те задачи, под улсов да не биде единствен елемент 
за изразување на работниот придонес и да не. биде 
истовремено утврдена' како самостоен основ за опре-
делување на редот на првенство за добивање станови, 
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Со оглед на тоа што в о ' оспорената ,одредба од 
Правилникот стручната подготовка самостојно и пре-
ку основот одговорност е предвидена како единствен 
основ преку / кој се изразува работниот придонес 
на работникот, како и, со оглед на тоа што овој 
основ се вреднува' со поголем број бодови од вкуп-
ниот број на бодови по сите основи кои ја изразу- , 
ваат социјално-економската положба на работниците, 
Судот оцени дека со тоа се доведува во прашање 
остварувањето на уставното начело според кое трудот 
и резултатите од трудот ја определуваат материјал-
ната и општествената положба на човекот како и 
уставното начело на заемност и солидарност. 

Поради тоа Судот оцени дека член 11 и 13 од 
Правилникот, во времето на нивното важење, не биле 
во согласност со наведените уставни начела. 

7. Судот исто така утврди дека, во член 12 е 
,утврден основот работен сѓаж, при што за секоја 
година навртен стаж во Основната организација се 
предвидени по 3 бода, а за работниот стаж стекнат 
надвор од Основната организација по 2 бода. Спо-
ред член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд 
правото на работа со општествени средства што го 
стекнува секој работник во здружениот труд е ос-
нова на остварување на неговите права, обврски и 
одговорности во здружениот труд. Работејќи во здру-
жениот труд со општествени средства, според член 
48 став 1 од Законот, работниците создаваат доход 
кој;има општествен карактер, чбез оглед дали е стек-
нат во една или повеќе организации на здружениот 
труд Согласно член 90 став 1, пак, од овој закон 
дел од- создадениот доход работниците во основната 
организација издвојуваат во фондот за заедничка 
потрошувачка, кој, покрај другото, се користи, и за 
обезбедување станови и станбени кредити за работ-
ниците. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од 
Правилникот работниот стаж на работникот се вред-
нува различно во зависност од тоа дали е стекнат 
во или вон организацијата, Судот смета дека со 
тоа неосновано се доведуваат во поповолна положба 
работниците кои работниот стаж го стекнале во ор-, 
ганизацијата во која работат. Поради тоа Судот утвр-
ди дека член 12 од Правилникот, во времето на ва-
жењето, не бил во согласност со уставното начело 
на еднаквост, утврдено во Оддел II став 3 точка 9 
од Уставот на СР Македонија и во спротивност со 
наведените одредби од Законот за здружениот труд.-

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

У. бр. 8/89 
22 март 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

392. ----------------------
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 22 
февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член , 12 точка III од Пра-
вилникот за станбени односи на Основната органи-
зација на здружениот труд „Патнички сообраќај“ во 
Скопје, во состав на АТРО ,,Пролетер“ во Скопје --— 
сега Работна организација .,Мак-Транс" во Скопје, 
донесен со референдум на 6 и 7 март 1985 година, 
во времето на неговото важење, не бил во. соглас-
ност со Уставот и законот. 

2. СЕ ,ОДБИВА- предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на член 12 точка II од правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до' Уставниот суд на Македони-
ја, поведе'постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на член 12 точка II и III од правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
работниот стаж стекнат во и вон организацијата 
различно се вреднувал и што - основот одговорност 
се вреднувал преку стручната подготовка,- без да с?е 
утврдат објективизирани мерела, со што неоправдано 
ДВОЈНО се вреднувала стручната подготовка. 

5. На седницата Судот утврди дека основната, 
организација, чии правилник е - спорен, престанала 
да постои со спојување' во Работна организација 
„Мак-Транс" во Скопје и дека на ниво на оваа Ра-
ботна организација е донесен нов Правилник на 
23, 24 и 25 јули 1988 година. Меѓутоа, со оглед на 
тоа што од престанувањето на важењето на оспоре-
ниот правилник до поведувањето на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија не поминало повеќе од 
една година, согласно член .419 став 2 од Уставот 
на СР Македонија, постојат процесни претпоставки 
за оценување уставноста и законитоста во времето на 
неговото важење. 

Исто така-, Судот утврди дека во член 12 точка 
II од Правилникот работниот стаж се вреднува раз-
лично во зависност од тоа дали е стекнат во и вон 
организацијата. 

Според член 2 алинеја 3 од Законот, за здруже-
ниот труд правото на работа со општествени сред-; 
ства, што го стекнува секој работник во здружениот 
труд, е основа за остварување на неговите права, 
обврски и одговорности во здружениот труд. Согласно-
член, 48 став 1 од овој закон работејќи во здруже-
ниот труд со општествени средства работникот соз-
дава доход што има општествен карактер. Затоа, спо,-
ред мислењето на Судот, за остварувањето на права-
та, обврските и одговорностите на работниците во 
здружениот труд врз основа на работниот стаж, без 
значење е дали тој е остварен во основната-орга-
низација во која тој работи или во други органи-
зации на здружениот труд. 

Со оглед на тоа што со член 12 точка III од 
Правилникот различно се вреднува работниот стаж 
стекнат „ во и вон работната организација, со што 
се создава нееднаквост меѓу работниците,, Судот ут-
прди дека тој во време на неговото важење не бил 
во согласност со начелото на еднаквоста утврдено 
во Оддел' II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР 
Македонија односно бил во спротивност со означе-
ните одредби од Законот за здружениот труд. 

6. Понатамз', Судот утврди дека во член 12 точка 
III од Правилникот основот“ одговорност за работ-
ните задачи што ги обавува работникот е вреднуван 
преку подосновит^ најсложени и креативни работи, 
многу .сложени работи со посебна спретност и ини-
цијатива, сложени и напорни работи, малку сло-
жени и едноставни работи, и за секој од овие под-
основи се утврдени определени мерила. 

Судот, исто така, утврди дека во, член .26 од 
Правилникот за распределба на средствата за лични 
доходи односно-во продолжени,е на член 18 од Ме-
тодологијата ^ за заедничките основи и мерила за 
вреднување на работните задачи во основните орга-
низации на здружениот труд, која е составен делv 

- на Правилникот, се утврдени 9 степени на работите 
и работните задачи според интензитетот на нивната 
сложеност, така“ што на објективен начин може да 
се утврди степенот на сложеноста на секоја работа и 
работна-задача. / 

Судот, исто така,, утврди дека во член 12 точка 
IV како еден' од основите при распределба на сред-
ствата за станови и станбени кредити е предвиден 
основот стручна подготовка, -која е степенувана по 
повеќе степени и по секој од нив се утврдени опреде-
лени мерила, 
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Од изнесеното, според мислењето на Судот, про-
излегува дека преку со утврдувањето на основот од-
говорност за работите и работните задачи што ги 
обавува работникот, всушност е вреднуван работниот 
придонес на работникот како основ за учество во 
распределбата на станови и станбени кредити, кој се 
изразува преку сложеноста, напорите и условите за 
работа, односно основот одговорност не се изразува 
само преку степенот на стручната подготовка, пора-
ди што и нема двојно вреднување на стручната 
подготовка. 

Според член 42 став 2 и член 43 став 1 од 
Законот за станбени односи — пречистен текст 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 48/89) работниците во 
основната организација на здружениот труд ги утвр-
дуваат основите и мерилата за определување редот 
на првенство за добивање на стан на користење, а 
согласно член 92 став 2 од Законот за здружениот 
труд, покрај начелото на распределба според трудот 
и резултатите од трудот,^ работниците во основната 
организација го применуваат и начелото на заемност 
и солидарност, првенствено во користењето на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, меѓу другото, и 
за решавање на станбените прашања на работниците. 

Тргнувајќи од член 13 од Уставот на СР Маке-
донија, според кој трудот и резултатите од трудот 
ја определуваат материјалната и општествената по-
ложба на човекот; како и од наведените законски 
одредби, Судот смета дека во рамките на самоуп-
равното право да ги утврдуваат основите и мерила-
та за доделување станови на користење, работни-
ците можат да утврдуваат и такви основи што го из-
разуваат придонесот во работата, како и да го утвр-
дат начинот на неговото вреднување. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од 
Правилникот како еден од основите за распределба 
на станови и станбени кредити е предвиден основот 
одговорност односно придонесот во работата, за кој 
се предвидени објективни мерила за негово вредну-
вање по предвидените работи и работни задачи во 
Правилникот за лични доходи, Судот утврди дека ос-
порениот член, во времето на неговото важење, не 
бил во несогласност односно во спротивност со озна-
чените уставни и законски одредби. . 

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

У. бр. 11/89 
22 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

393. 
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 
5 април 1989 година, донесе ' 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и допол-
нување на Одлуката за одобрување на средства за 
работа на село на просветните работници и дирек-
торите на централните училишта, донесена од Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница за 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата од Титов Велес, на седницата одр-
жана на 24 октомври 1988 година.. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената самоуправна интересна 
заедница на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 168/88 од 8 февруари 1989 година, поведе по-

^ стапка за оценување уставноста и законитоста на 
одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што со неа се предвидува да се одобруваат 

посебни средства за работа на село и за трошоци 
за превоз само на просветните работници кои вршат 
воспитно-образовна работа во селата во општина 
Титов Велес и живеат на подрачјето на таа општина, 
а не и за просветните работници кои работат на 
село, а живеат во други општини во Републиката 

4. На седницата Судот утврди дека во член 1 
од оспорената одлука е предвидено дека се одобру-
ваат средства за работа на село на просветните работ-
ници кои изведуваат воспитно-образовна работа на 
село, а постојано или привремено живеат на подрач-
јето на општината Титов Велес. 

Од означената одредба, според мислењето на Су-
дот, произлегува дека се исклучуваат од правото 
на посебен надоместок за работа на село просветните 
работници кои изведуваат воспитно-образовна рабо-
та во селата на општината Титов Велес, а живеат 
во други општини во Републиката. 

Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија неприкосновен 
ната основа на положбата и улогата на човекот, по-
крај другото, ја сочинуваат и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со уставноста и законитоста. 

Со оглед на тоа што во член 1 од Одлуката е 
предвидено надоместок за работа на село да доби-
ваат само просветните работници кои живеат во оп-
штината Титов Велес, а се исклучуваат од ова право 

.просветните работници кои, исто така, изведуваат 
воспитно-образовна работа на село, но живеат во 
други општини во Републиката, Судот утврди дека 
овој член од одлуката не е во согласност со означе-
ното уставно начело. 

5. Во член 2 од Одлуката е предвидено дека на 
вработените просветни работници од подрачјето на 
општината Титов Велес кои патуваат од град на село 
и обратно им се признаваат патни трошоци каде 
има организиран јавен превоз во висина на возниот 
билет на железничкиот односно автобускиот сообра-, 
кај. 

Од означенава одредба, според мислењето на 
Судот, произлегува дека просветните работници кои 
живеат во други општини во Републикава, а вршат 
воспитно-образовна работа во селата на подрачјето 
на општината Титов Велес, немаат право на надо-
месток за патните трошоци како и другите вработе-
ни. Судот смета дека е право на самоуправната 
интересна заедница, во зависност од материјалните 
можности да одлучи дали и во која висина ќе обез-
бедува средства за надоместок на патните трошоци 
на работниците кои вршат воспитно-образовна рабо-
та во училиштата во селата. Притоа, согласно устав-
ното начело на еднаквост, треба таков надоместок 
да се обезбеди за сите работници кои се наоѓаат во 
еднакви услови ,односно за сите работници кои имаат 
трошоци за доаѓање и враќање од работа, па и на 
работниците кои живеат на подрачјето на други оп-
штини, а работат на село и тоа најмалку во износ 
кој се обезбедува за работниците кои живеат на 
подрачјето на општината Титов Велес. 

Со оглед на тоа што со член 2 од Одлуката 
просветните работници кои живеат во други општи-
ни, а вршат воспитно-образовна дејност во училиш-
тата на село од подрачјето на општината Титов Ве-
лес, се исклучуваат од правото на надоместок за пат-
ни трошоци за доаѓање и враќање од работа на 
село, Судот утврди дека и оваа одредба не е во 
согласност со означеното уставно начело на една-
квост. 

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

У. бр. 168/88 
5 април (1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 
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394. 
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 12 
април 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за дополнување на 
Правилникот за основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка на Работната организација „Медицински цен-
тар“ во Штип, донесена со референдум на 4 фев-
руари 1988 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означениот Медицински центар на 
начин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 70/88 од 18 јануари 1989 родина, поведе постапка 
за оценување законитоста на одлуката означена во 
точката 1 од ова решение, затоа што се постави пра-
шањето за нејзината спротивност со Законот за 
здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната одлука е извршено дополнување на Прегледот 
на рабови и работни за,дачи по групи со коефициен-
ти и бодови за сложеност, одговорност и условите 
за работа, што е составен дел на Правилникот за 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка. Судот, 
исто така, утврди дека не е спроведена претходна 
расправа од работниците пред донесувањето на Од-
луката. 

Според член 437 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд за сите прашања за кои се донесуваат 
одлуки со лично изјаснување на работниците мора 
да се обезбеди претходно расправање за тие пра-
шања на начин определен со статутот. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука е доне-
сена без претходна расправа на работниците во Ме-
дицинскиот центар, Судот утврди дека таа е во спро-
тивност со означената рдредба од Законот. 

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

У. бр. 70/88 
12 април 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

178. 
Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од За-

конот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 
15/80, 26/80, 28/82, 13/86, 28/88), и член 18 од Стату-
тот на Републичката самоуправна интересна заедница 
за патишта, Собранието на Републичката СИЗ за 
патишта, на седницата одржана на 25 мај 1989 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И 
ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТ ЗА УПО-
ТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД АВТОПАТОТ КУМА-

НОВО - ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛАТА 
РЕГИСТРИРАНИ ВО СФРЈ 

Член 1 
Во Одлуката за воведување и висината на по-

себниот надомест за употреба на делниците од Авто-
патот Куманово — Титов Велес за возилата регис-
трирани во СФРЈ (,,Службен весник на СРМ“ број 
36/88 и 7/89). во членот 2, одредбите од 1, 2, з и 4 
се менуваат и гласат: 

.,1. За моторни возила со две осовини и висина 
до 1,3 м. (кај предната осовина на возилото) за 
правците: 

Куманово — Титов Велес ' 6.000 динари 
Куманово — Миладиновци 2.500 динари 
Петровец — Титов Велес 3.500 динари 

2. За моторни возила со повеќе од две осовини 
и висина до 1,3 м. (кај предната осовина на вози-
лото) за правците-

Куманово — Титов Велес 9.000 динари 
Куманово — Миладиновци 4.000 динари 
Петровец — Титов Велес 5.000 динари 

3. За моторни возила со две и три осовини и 
висина поголема од 1,3 м (кај предната осовина на 
влечното возило) за правците: 

Куманово — Титов Велес 
Куманово — Миладиновци 
Петровец - Титов Велес 

4. За моторни возила со повеќе од три осовини 
и висина поголема од 1,3 м (кај предната осовина 
на возилото) за правците-

Куманово — Титов Велес 36.000 динари 
Куманово — Миладиновци 15.000 динари 
Петровец — Титов Велес 21.000 динари 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08/5-1026/1 
25 мај 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Танески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

179. 
Врз основа на член 114 од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), и член 142 став 1 точка 
2, а во врска со член 211 став 3 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија (.,Службен 
весник на СРМ“ бр. 3'84 и 33/86), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македбнија, на седни-
цата одржана на 28 февруари 1989 година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-

ЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Статутот на Самоуправната интересна заед-

ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 
33/86) во член 1 по зборот „работниците“ се става 
запирка и се додаваат зборовите „индивидуалните 
земјоделци“,, 

18.000 динари 
7.500 динари 

10.500 динари 
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Член 2 
Во член 2 ред шести, по зборот „работници“ 

и заградата со точка и запирка се додаваат зборо-
вите: .,индивидуалните земјоделци — обврзници за 
плаќање данок од личен доход од вршење на зем-
јоделска дејност на кои земјоделската дејност им е 
единствено занимање (во натамошниот текст: инди-
видуални земјоделци)" и се става точка и запирка, 
а пред зборовите „и другите работни луѓе“ се става 
запирка и се додаваат зборовите „индивидуалните 
земјоделци“. 

Член 3 
Член 12 .се брише. 

Член 4 
Во глава „II. Права од пензиското и инвалид-

ското осигурување“ точката 6 „Највисока пензија“ 
се' брише, а точките 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 
6, 7, 8, 9 и 10. 

Член 5 
Во член 16 став 1 по зборот „според“ се бришат 

зборовите: „нивото на личните доходи од годината 
која претходи на“, а место нив се додаваат зборо-
вите: „просекот на личните доходи во“. 

Во истиот член став 2 се менува и гласи: 
.,Ако основата на надоместокот место личен до-

ход за време на привремена спреченост од работа 
е определена од личниот доход остварен во претход-
на и тековна година, валоризација се врши само 
на делот на основата определена од личниот доход 
остварен во претходната година со валоризациони 
коефициенти со кои се валоризира личниот доход 
за таа година“. 

/ ч ' Член 6 
Член 19 се менува и гласи: ч 
„Инвалид на трудот со преостаната работна спо-

собност кој во Заедницата или самоуправна органи-
зација и заедница се здобил со право на професио-
нална рехабилитација односно преквалификација или 
доквалификација, право на распоредување на други 
соодветни работи и работни задачи или право на 
соодветно ^ вработување, се здобива со право на ин-
валидска пензија кога ќе ги исполни условите од 
член 46 и кога ќе ги наврши годините на живот 
од член 47 од Законот, ако до тие години не е рас-
пореден односно не е упатен на преквалификација 
или доквалификација или соодветно вработување“. 

Член 7 
Во член 24 став 1 во точките 3 и 4 зборовите: 

„30 отсто од загарантираниот личен доход по член 
на семејството остварен во Републиката во претход-
ната година“, се заменуваат со зборовите: „25 насто 
од просечниот личен доход остварен во Републиката 
во претходната година“. 

Член 8 
Во член 28 по зборот „доход“ се става точка, 

а зборовите до крајот на ставот се бришат. 

Член 9 
Во член 29 став 2 се менува и гласи: 
„Со општ акт на Заедницата се определува кога 

корисникот на пензија и членовите на неговото до-
ма!ќинство немаат други приходи доволни за издр-
жување во смисла на став 1 од овој член“. 

Член 10 
По член 29 се додава нов член 29-а, кој гласи-. 
„Како приходи на домаќинството на корисни-

кот на пензија се сметаат приходите остварени во 
годината што претходи на годината во која е под-
несено барањето, и тоа: 

1) приходи остварени врз основа на работен од-
нос (лични доходи, надоместоци, пензии); 

2) катастарски приход од вршење на земјодел-
ска дејност,-

3) приходи од вршење на самостојна или профе-
сионална дејност или од интелектуални услуги, како 
и приходи од имотни права што подлежат на данок“. 

Член 11 
Членот 34 се менува и гласи-
„Како корисници кои немаат други приходи до-

волни за издржување во смисла на член 29 од овој 
статут се сметаат и корисниците на пензија кај кои 
од промената во материјалната состојба во поглед 
на приходите од земјоделска дејност и имот и имот-
ни права што подлежат на данок (отуѓување на имот 
или откажување од наследство) над цензусот на при-
ходите утврден со општ акт на Заедницата, поми-
нале најмалку 5 години. 

Ако промената во поглед на приходите од зем-
јоделска дејност настапила со отстапување на имотот 
на општествената заедница рокот од став 1 на овој 
член не се применува“. 

Член 12 
По член 37 се додава член 37-а, кој гласи: 
„Корисникот на додаток на пензија е должен 

најдоцна до 30 март секоја година да доставува до-
кази според кои ќе се утврди дали и понатаму се 
исполнети условите за користење на ова право“. 

' Член, 13 
Член 38 се брише. 

Член 14 
Во член 41 став 1, алинеите 1 и 2 се менуваат 

и гласат: 
— 18 насто од загарантираниот личен доход кога 

телесното оштетување е предизвикано со повреда 
на работа или професионална болест; 

— 13 насто од загарантираниот личен доход кога 
телесното оштетување е предизвикано со болест или 
повреда надвор од работата. 

Член 15 
Член 49 се менува и гласи: 
„Висината на паричниот надоместок за помош 

и нега се определува во проценти од загарантира-
ниот личен доход и тоа: 

— 4-5 насто за осигурениците во. работен однос 
и за корисниците на старосна или инвалидска пен-
зија со право на додаток на пензијата; 

— 35 насто за корисниците на старосна или ин-
валидска пензија кои не се корисници на правото 
на додаток на пензијата 

Висината на паричниот надоместок за помош и 
нега за корисниците на семејна пензија изнесува 
70 насто од износот на соодветната група од став 
1 на овој член“. 

Член 16 
, Член 50 се менува и гласи-
„За корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега на кои е обезбедена помош и нега од 
специјал,изирана општествена организација, Заедни-
цата може да учествува со поголем износ од парич-
ниот надоместок од член 49 на овој статут на 
начин и во висина определени со самоуправен општ 
акт на Заедницата“. 

Член 17 
Во член 53 се додава став 2, кој гласи: 
„Инвалид на трудот од член 38 став 2 од За-

конот кај кого инвалидноста е причинета со болест 
или повреда надвор од работата ги остварува пра-
вата од став 1 на овој член под истите услови за 
остварување право на инвалидска пензија, во по-
глед на пензискиот стаж“. 

Член 18 
Член 54 се брише. 

Член 19 
По член 60 се додава нов член 60-а, кој гласи: 
„Паричниот надоместок за работа пократка од 

полното работно време од член 37 став 2 од Законот! 
се пресметува и исплатува врз основа на чистиот личен 
доход што го остварил осигуреникот со работа по-
кратка од полното работно време, месечно, во вид 
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на аконтација, а конечно се пресметува и исплатува 
по завршната сметка на организацијата во која оси-
гуреникот е Бработен 

Ако осигуреникот работи подолго работно “време 
од работното време кое е утврдено според неговата 
работна способност, надоместокот се определува спо-
ред личниот доход за работното време со кое ра-
боти, до полното работно време. 

За времето на привремена спреченост од работа 
за кој на осигуреникот од став 1 и 2 на ,овој член 
му припаѓа надомесгоќ место чист личен доход по 
прописите за здравствена заштита, -надоместокот за 
работа пократка од полното работно време се испла-
тува во процент во кој е определен надоместокот 
место чист личен доход по прописите за здравствена 
заштита“. 

Член 20 
По член 61 се додава нов член 61-а, кој гласи: 
„Осигуреник со право на работа пократка од пол-

ното работно време на други работи и работни 
задачи, покрај надоместокот за работа со скратено 
работно време има право на надоместок поради по-
мал личен доход во случај кога износот на оства-
рениот чист личен доход и надоместокот по основа 
на работа пократка од полното работно време е по-
мал од чистиот личен доход што би го остварил 
осигуреникот на работните задачи на кои работел 
непосредно пред настапувањето на инвалидноста“. 

Член 21 
Во член 62 став 1 зборовите „работејќи со нор-

мален работен учинок“ се бришат место нив се до-
даваат зборовите: „за работа со нормален работен 
учинок на работи и работни задачи, пред и по на-
стапувањето на инвалидноста“. ' 

Во став 3 од истиот член по точката се дода-
ваат зборовите: 

„Аконтацијата на надоместокот се усогласува спо-
ред порастот на личните доходи во основната орга-
низација на здружен труд за шестте месеци од те-
ковната година“. 

Член 22 
По член 63 се додаваат два нови члена 63-а и 

63-6 кои гласат: 
„Член 63-а 

Надоместокот поради помал личен доход од 
член 62 на овој статут и чистиот личен доход што 
го остварува инвалидот на трудот на други работи 
и. работни задачи може да изнесуваат најмногу до 
висината на просечниот чист личен доход што го 
остваруваат другите работници за нормален работен 
учинок на исти или соодветни работи и работни 
задачи во истата организација на кои инвалидот ра-
ботел пред настапувањето на инвалидноста/ 

Ако инвалидот на трудот се вработи во друга 
основна организација на здружен труд во истата ра-
ботна организација или во друга работна организа-
ција, надоместокот поради помал ли-чен доход и чи-
стиот пичен доход што го остварува инвалидот на 
трудот на други работи и работни задачи може да 
изнесуваат .најмногу до висината на просечниот чист 
личен доход што го остваруваат другите работници 
работејќи со нормален работен учинок на исти или 
соодветни работи и работни задачи со иста или 
соодветна стручна подготовка. 

Член 63-6 
Паричните надоместоци од член 39 став 1 од 

Законот што ги исплатува самоуправната организа-
ција и заедница се надоместуваат од средствата на 
Заедницата врз основа на решенија за остварените 
права по основ на преостанатата работна способност 
и паричните надоместоци во врска со тие права. 

Надоместувањето на средствата за исплатените 
парични надоместоци од став 1 на овој член се врши 
по истекот на секое тримесечје во тековната година. 

Поблиските услови за начинот на надоместување 
на паричните надоместоци ќе се утврдат со само-
управен општ акт на Заедницата“. 

Член 23 
По член 72 се додава нова глава П-а со три 

нови члена, кои гласат: 

„П-А ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 72-а 
Со доброволно пензиско и инвалидско осигуру-

вање осигурениците од член 9-а од Законот обез-
бедуваат право од пензиското и инвалидското оси-
гурување во ист обем, под исти услови и на начин 
како и индивидуалните земјоделци. 

Член 72-6 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

нес за пензиско и инвалидско осигурување за осигу-
рениците од член 9-а од Законот претставува нај-
ниската основица на осигурување определен според 
висината на катастарскиот приход од вршење на зем-
јоделска дејност определена за индивидуалните земјо-
делци. 

Осигуреникот, по негово барање, може да биде 
распореден во непосредно повисока основица на оси-
гурување. 

Член 72-в 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

за осигурениците опфатени со доброволно осигуру-
вање го врши Заедницата. 

Поблиските услови за прием во осигурување, за 
опредепување основици на осигурување и за начинот 
на пресметување и наплата на придонесот ќе се уре-
дат со самоуправен општ акт на Заедницата“. 

Член 24 
Во член 76 зборот „четири“ се заменува со збо-

рот „шест“ по зборот „како“ се додава бројката 
„13" и зборот „односно“, а по бројката „16" по 
запирката се додава зборот „односно“ и- бројката 
„17" и се става запирка. 

Член 25 
Во член 84 став 1 точката „3" се брише а точки-

те „4 и 5" стануваат точки ity и 4". 

Член 26 
Во главата V зборовите „Остварување на правата“ 

се заменуваат со зборовите „Утврдување својство ма 
осигуреник“. 

Точката 1 „Утврдување својство на осигуреник“ 
се брише 

Член 27 . 
Пред точка 2 .,Надлежност на решавање на пра-

вата“ се додава нова глава V-A која гласи: 

„V-А ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА“ 

Точките „3, 4, 5 и 6" стануваат точки „1/2, 3, 4 
и 5". 

Член 28 
Член 92 се менува и гласи: 
„Решение за право од пензиското и инвалидско-

то осигурување во прв степен донесува секретарот 
на Собранието на Заедницата 

,Решение за право од пензиското и инвалидско-
то осигурување во прв степен може.ло овластување 
на секретарот на Собранието на Заедницата да до-
несува овластен работник на стручната служба на са-
моуправната интересна заедница на која и е дове-
рено вршењето на работите од пензиското и инвалид-
ското осигурување“. 

Член 29 
Во член 94 зборовите „основните заедници“ се 

заменуваат со зборовите: ,.Стручната служба на Са-
моуправната интересна заедница на која и е довере-
но вршењето на работите од пензиското и инвалид-
ското осигурување“. 

Член 30 
Во член 95 став 2 по зборовите „година на оси-

гурување“ и запирката, се додаваат зборовите „ре-
шение за престанок на работниот однос“ и се става 
запирка. 
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Член 31 
Член 101 се брише. 

Член 32 
Во членот 103 се додаваат 2 нови става кои 

гласат -
,.Органот надлежен за решавање на правата од 

пензиското и инвалидското осигурување при постое-
ње на загубена работна способност должен е прет-
ходно да донесе решение за постоење на загубена 
работна способност. 

Решение за утврдена загубена работна способ-
ност од став 2 на овој член се доставува на органи-
зацијата во која осигуреникот е вработен, по пра-
восилноста на решението“. 

Член 33 
Во глава VI во називот пред зборот „користење“ 

се додава зборот „остварување“ и се става запирка. 

Член 34 
Во член НО став 1 зборовите „исплатува“ се за-

менуваат со зборот „остварува“, во став 2 зборот 
,,исплатувањето“ се заменува со зборот „правото“, а 
зборовите „се запира“ се заменуваат со зборот „пре-
станува“ и во став 3 зборот користење“ се заменува 
со зборот „остварување'' а зборот „исплатува“ се 'за-
менува со зборот „остварување“. 

Член 35 
По член 112 се додава нова глава ,,Vi-a Инва-

лидска заштита“ со три нови члена 112-а, 112-6 и 
112-в, кои гласат: 

„Член 112-а 
Заради превентива од настапување на инвалид-

ност, , распоредување на инвалиди на трудот и вра-
ботување на инвалидни лица, Заедницата ја поттик-
нува, развива и унапредува инвалидската заштита 

Унапредувањето и развојот на инвалидската заш-
тита според овој статут се остварува преку учество 
на Заедницата во: 

1) преземање на превентивни мерки во врска со 
заштита при работа, заштита на работната средина 
во организациите на здружен труд во кои карактерот 
на работата и условите за работа создаваат инвали-
ди на трудот со обезбедување на технички, средства 
со кои може трајно да се отстранат или намалат 
штетните влијанија врз работната способност на ра-
ботниците ; 

2) помагање на научно-истражувачката дејност 
во областа на превенцијата на инвалидноста во орга-
низациите на здружен труд во областа на стопан-
ството, ако тоа го бара организацијата на здружен 
труд и ако таа дејност. непосредно е поврзана со 
условите на работа и потребите на организацијата 
на здружениот труд,-

3) учество во развојот и унапредувањето на деј-
носта на диспанзерите по медицина на трудот За 
следење на здравствената состојба и работната спо-
собност на работниците кои работат на работи и ра-
ботни задачи штетни по здравјето и работната спо-
собност како и за откривање на причините кои пре-
дизвикуваат професионални заболувања, за нивно 
ефикасно и благовремено отстранување; 

4) учество во создавањето на материјални усло-
ви во организации од областа на здравството кале 
постојат организирани облици на превентивна заш-
тита на работниците-

5) создавање на материјални услови за распоре-
дување на инвалиди на трудот со преостаната работ-
на способност на други соодветни работи и работни 
задачи преку отварање на нови или адаптација на 
постојните работни места; 

6) создавање на материјални услови за вработу-
вање на инвалиди на трудот со преостаната работна 
СПОСОбнОСТ; 

7) создавање на материјални УСЛОВИ за вработу-
вање на деца со пречки во психичкиот и Физичкиот 
развој (леца на осигуреници) со здружување на сред-
ства со други самоуправни интересни заедници во ви-
сина, на начин и под услови определени со самоуп-
равен општ акт и самоуправна спогодба. 

Член 112-6 
За Ј^напредување и остварување на целите на ин-

валидската заштита од член 112-а, Заедницата уче-
ствува со неповратни средства според утврдените 
програми за преземање на мерки од областа на ин-
валидската заштита и врз основа на самоуправни 
спогодби за заедничко финансирање на тие програ-
ми во кои се утврдуваат правата и обврските на 
учесниците и висината на средствата. 

Условите, мерилата и критериумите за обезбе-
дување на средства наменети за инвалидска заштита 
како и начинот, постапката за нивно одобрување и 
нивното наменско користење се определуваат со са-
моуправен општ акт на Заедницата. 

Член 112-в 
Заради создавање на материјални услови за ост-

варување на инвалидска заштита од член 112-а точ-
ка 1, 3, 4 и 5 од Статутот на Заедницата може да 
обезбеди и средства со обврска на враќање на ко-
рисниците на општествени средства. 

Поблиските услови, мерила и критериуми за 
одобрување на средствата од став 1 на овој член се 
определуваат со самоуправен општ акт на Заедни-
цата“. 

Член 36 
Во член 113 став 2 по зборот „одморот“ запир-

ката и зборот „закрепнување^ се бришат, а по збо-
рот „пензија“ се става точка и зборовите до крајот 
на ставот се бришат. 

По став 2 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

.,Обемот, условите, видовите и начинот на оства-
рувањето на општествениот стандард на корисниците 
на пензија од став 2 на овој член поблиску се опре-
делуваат со самоуправен општ акт на Заедницата“. 

За корисниците на минимална старосна или се-
мејна пензија остварена според Законот за скроено-
то осигурување на земјоделците и за корисниците - -
индивидуални земјоделци кои пензијата ќе ја оства-
рат според Законот, во Заедницата не Св создаваат 
услови за подигање на општествениот стандард“. 

Член 37 
Членовите 114 и 115 се бришат. 

Член 38 
Член 116 се менува и гласи: 
„Осигурениците и корисниците на пензија упра-

вуваат со работите на Заедницата со изјаснување на 
референдум, собири на осигурениците и други фор-
ми на лично изјаснување, преку делегатите во Собра-
нието на Заедницата кои ги избираат од своите де-
легации. со самоуправно спогодување и општествено 
договарање како и со насочување и контрола на ра-
ботата на органите на Заедницата и стручната служ-
ба на Заедницата“. 

Член 39 
Во член 117 стат? 1. зборовите ,.по инцијатива 

на најмалку половина од основните заедници“ се 
бришат. 

Член 40 
Во член 121 точка ?., зборовите „и во основните 

заедници“ се бришат 
Во точка з зборовите .,и собранијата на основни-

те заедници“ се бришат 
Во точка в зборовите „Предлог-статутот" се за-

менуваат со зборовите . Нацрт на статутот“, а збо-
ровите „и основните заедници“ се бришат. 

Член 41 
Во член 122 став 2 точка 2 после запирката и 

зборовите „нацртот на“ се додаваат зборовите „сред-
норочните и годишните планови и програми“ а збо-
ровите „плановите л програмите“ се бришат. 

Член 42 
Во член 130 став 1, по зборовите „здружените 

земјоделци“ се става запирка и се додаваат зборо-
вите „индивидуалните земјоделци“. 
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Член 43 
Во член 142 точка 10 се менува и гласи: 
,ДО) одлучува за доверување на вршењето на 

стручните, управните, финансиските и техничките ра-
боти на Заедницата на стручната служба на друга 
самоуправна интересна заедница или самоуправна 
организација“. 

Во истиот член точка, 11 се менува и гласи: 
„11) одлучува за основање на работна органи-

зација или заедница за вршење на работи сврзани 
со функцијата и дејноста на Заедницата“. 

Во истиот член точките „17 и 18" се бришат. 
Во истиот член точката 22 се менува и гласи: 

„го избира секретарот на Собранието на Заедницата“.. 
Точките „19, 20, 21 22 и 23" стануваат точки 

„17, 18, 19, 20 И 21". 
Член 44 

Во член 144 зборовите „една година“ се замену-
ваат со зборовите „две години“. 

Член 45 
Во член 148 по точка 6 се додаваат четири нови 

точки, кои гласат: 
„7) ги врши работите од делокругот на Собра-

нието на Заедницата во војна, во непосредна воена 
опасност и во други вонредни околности, ДОКОЛКУ 
Собранието не може да се состанува; 

8) ја утврдува организацијата на работата на 
Стручната служба на Заедницата во војна, во непо-
средна воена опасност и во други воени околности,-

9) го утврдува развојот на општонародната од-
брана и општествената самозаштита и врши усогласу-
вање на заедничките интереси во остварувањето на 
општонародната одбрана во областа за која е осно-
вана Заедницата“. 

Точката „7" станува точка „10" по која се до-
даваат две нови точки, кои гласат: 

„11) донесува одлуки за.- усогласување на пен-
зиите и другите парични надоместоци, валоризацио-

ни коефициенти за пресметување на пензиската ос-
нова, најнизок износ на пензија, граничен износ на 
најниско пензиско примање и определување надо-
месток на трошоците за сместување и исхрана на 
деца со пречки во физичкиот и психичкиот разбој. 

12) склучува спогодба за меѓусебните права, об-
врски и одговорности помеѓу Заедницата и струч-
ните служби на самоуправната интересна заедница 
или самоуправната организација на која и е довере-
но вршењето на работите од пензиското и инвалид-
ското осигурување“. 

Точките б, 9 и 10 стануваат точки „13, 14 и 15" 
по кои се додава нова точка 16 која гласи: 

„16) во рамките на средствата предвидени со го-
дишните програми и средствата утврдени со финан-
сиските планови на Заедницата донесува одлуки за 
одобрување на средства наменети за унапредување 
на инвалидската заштита“. 

Точката 11 станува точка 17 но со изменет текст, 
која гласи-. 

„17) одлучува за непосредно извршување на фи-
нансискиот план на Заедницата врз основа на општ 
акт на Собранието на Заедницата“. 

По новата точка 17 се додава нова точка 18 ко-
ја гласи: 

„18) дава мислење за изборот на работниците со 
посебни овластувања и одговорности во Стручната 
служба на Заедницата“. 

Точките „12" и „13" стануваат точки „19 и 20". 
Член 46 

Во член 150 се додава нов став'2, кој гласи: 
„За донесените одлуки од член 148 од овој ста-

тут Извршниот одбор го известува Собранието на 
Заедницата на првата наредна седница“. 

Член 47 
Во член 152 став 1, точката 1 се брише, точката 

2 станува точка 1 и се додаваат три нови точки, кои 
гласат -

„2) Комисија за остварување и унапредување на 
инвалидската заштита,-

з) Комисија за општествен стандард на корисни-
ците на пензија; 

4) Комисија за прашања на остварувањето на 
правата и обврските на индивидуалните земјоделци“. 

Точките „3, 4, 5 и 6" стануваат „5, 6 и 7". 

Член 48 
Во член 158 став 1, по точката 4 се додава нова 

точка 5, која гласи: 
„5) дава појаснувања за применувањето на про-

писите од пензиското и инвалидското осигурување“. 
Точка 6 се менува и гласи: 
„6) донесува решенија за правата од пензиското 

и инвалидското осигурување“. 
^ Точките 5, 6, 7 и 8" стануваат точки „6, 7, 8 и 9". 

Точка 9 станува точка 10 и се менува и гласи: 
„10) одлучува за набавка на средства за работа 

на Заедницата врз основа на финансискиот план на 
Заедницата и на општ акт на Собранието на Заедни-
цата“. 

Точка' „10" се брише а точка „11" станува точ-
ка „10". 

Во с?тав 2 по зборот „одговорности“ се става 
точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат. 

Член 49 
Членот 160 се брише. 

Член 50 
Во член 161 став 2, зборовите „Собранието на 

основната заедница“ се бришат. 
Член 51 

Насловот „Основната заедница“ со членовите 174, 
175, 176, 177, 178 И 179 се бришат. 

Член 52 
Во член 180 став 2 зборовите: „работна заедни-

ца“ се бришат а место нив се додаваат зборовите 
„во, една или повеќе работни заедници“. 

Во истиот член став 5 се менува и гласи: 
„Работите од став 1 на овој член Заедницата мо-

же да ги довери на стручна служба на друга само-
управна интересна заедница или самоуправната ор-
ганизација“. 

Член 53 
Во член 182 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Со самоуправна спогодба се уредуваат и меѓу-

себните права, обврски и одговорности помеѓу За-
едницата и стручната служба на Самоуправната инте-
ресна заедница или самоуправната организација на 
која и се доверени работите од пензиското и инва-
лидското осигурување“. 

Во став 2, кој. станува став з, по бројката „11" 
се додаваат зборовите „и 2". 

Став 3 станува став 4. 

Член 54 
Член 185 се менува и гласи: 
„Во рамките на Заедницата осигурениците и ко-

рисниците на пензија го планираат развојот на пен-
зиското и инвалидското осигурување во согласност 
со општествено-економскиот развој во Републиката. 

Во планирањето на развојот на пензиското и ин-
валидското осигурување осигурениците и корисници-
те на пензија ги утврдуваат и усогласуваат заеднич-
ките интереси и цели од областа на пензиското и 
инвалидското осигурување врз начелата на самоуп-
равно спогодување и договарање“. 

Член 55 
Член 186 се менува и гласи: 
,.Основа за планирање на целите и задачите на 

развојот на пензиското и инвалидското осигурување 
од член 185 од Статутот се насоките утврдени во 
планот за срецнорочниот општествено-економски раз-
вој на Републиката во согласност со обврските и 
правата што произлегуваат од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување, овој статут, опште-
ствените договори и самоуправните спогодби“. 

Член 56 
Член 187 се брише. 
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Член 57 
Во член 188 став 1 зборовите: „врз основа на Са-

моуправанта спогодба за основите на планот“ се бри-
шат, а место нив се додаваат зборовите „и годишна 
програма за негово остварување“. 

Во истиот член по став 1 се додава нов став, 
кој гласи: 

„Среднорочниот план е основен план за развој 
на пензиското и инвалидското осигурување и се до-
несува за период од пет години“. 

Ставот 2 станува став 3 и по алинеја 7 се додава 
алинеја 8 која гласи,-

— „извршување на обврските на Заедницата во 
областа на стажот на осигурување што се смета со 
зголемено траење“. 

Член 58 
Член 189 се менува и гласи: 
„Со годишната програма за работа и развој на 

Заедницата за остварување на среднорочниот план 
за развој на пензиското и инвалидското осигурување 
се утврдува динамиката на остварувањето на целите 
и задачите предвидени со среднорочниот план, се 
определуваат мерките и активностите и, врз таа осно-
ва, се утврдуваат носителите на обврските во оства-
рувањето на планот во таа година“. 

Член 59 
Член 190 се брише. 

Член 60 
Во член 191 по зборот „Законот“ зборовите: „Са-

моуправната спогодба за основите на планот за раз-
војот на Заедницата“ се бришат, а по зборот „Ста-
тут“ се додава запирка и зборовите: „годишна про-
грама за остварување на развојот на Заедницата“. 

Член 61 
Во член 192 по зборовите „општ акт“-, зборовите 

до крајот на ставот се бришат, а место нив се до-
даваат зборовите: „во согласност со целите, задачи-
те, зае,дничките потреби и интереси во пензиското 
и инвалидското осигурување утврдени со годишната 
програма за остварување на развојот на Заедницата“. 

Член 62 
По член 192 се додава нов член 192-а, кој гласи: 
„За правилно и навремено остварување на сред-

ствата наменети за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување Заедницата врши увид за 
начинот на пресметувањето и наплатувањето на при-
донесите на обврзниците утврдени во Законот“. 

Член 63 
Членовите 194, 195, 196 и 198 се бришат. 

Член 64 
Во член 199 точка 3 се брише. 

Член 65 
/ Во член 201 став 1 зборот „двомесечна" се за-

менува со зборот ,,едномесечна“.. 
Член бб 

Во главата „X Народна одбрана и општествена 
самозаштита“ поднасловот „Народна одбрана“ се 
брише и членот 206 се заменува и гласи,-

„Во рамките на подготовките за одбрана во слу-
чај на воена опасност, во' војна и други вонредни 
околности, Заедницата организира и спроведува про-
пишани мерки во согласност со концепцијата за оп-
штонародна одбрана и општествена самозаштита. 

Носители на одбранбените подготовки во Заед-
ницата се Собранието на Заедницата, Извршниот од-
бор на Собранието на Заедницата, секретарот на 
Собранието на Заедницата и Стручната служба на 
Заедницата“. 

Член 67 
Член 207 се менува и гласи. 
„Заедницата во согласност со единствените осно-

ви на плановите и подготвителните мерки за одбра-
на на земјата и со основите на подготовките на оп-
штествените дејности за функционирање во војна, 

-подготвува и донесува со мир план за одбрана. 

Со планот за одбрана од став 1 на овој член 
Заедницата ги утврдува задачите, организацијата, си-
лите, средствата, мерките и постапките за одбрана 
и за својата работа и другите одбранбени активно-
сти во војна и непосредна воена опасност. 

Заедницата донесува и посебен план за други 
вонредни околности со кој се утврдуваат задачите, 
организацијата, силите, средствата, мерките и пос-
тапките во случај ако со вооружена или друга актив-
ност на непријателот во мир, непосредно би била за-
грозена безбедноста на земјата или нејзини одделни 
делови и општественото уредување утврдено со 
уставот“. 

Член 68 
По член 208 поднасловот „Општествена самозаш-

тита“ и членовите 209 и 210 се бришат, а се додава 
нов член 209, кој гласи: 

„Областа на општонародна одбрана и општествен 
на самозаштита како и надлежностите и задачите на 
носителите на одбранбените подготовки во Заедница-
та поблиску се уредуваат со самоуправен општ акт 
на Заедницата“. 

Член 69 
Во член 211 став 1, пред зборот „комисиите“ се 

брише запирката и се додава зборот „и“, а по збо-
рот „собранието“ се додаваат зборовите „на Заедни-
цата“ и се става точка а зборовите до крајот на ста-
вот се бришат. 

Член 70 
Член 222 се менува и гласи: 
„На корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го оствариле според про-
писите кои се. применуваат до 1 јули 1983 година, 
висината на паричниот надоместок се определува 
и тоа: 

,— за корисниците во прва група, според член 
49 став 1 алинеја 1 на овој статут, 

— за корисниците во втора група, според член 
49 став 1 алинеја 2 на овој статут; 

— за корисниците на семејна пензија со право 
на помош и нега висината на паричниот надоместок 
се определува според член 49 став 2 на овој статут“. 

Член 71 
Член 224 се менува и гласи: 
„До устројувањето на матичната евиденција на 

осигурениците и корисниците на пензија податоците 
за чистиот личен доход кој се засметува во пензис-
ката основа и за утврдувањето на стажот на осигу-
рување ќе се прибавуваат од организациите, доколку 
ќе се евидентирани во матичната евиденција“. 

Член 72 
После член 225 се додаваат 6 нови членови: 225-а, 

225-6, 225-B, 225-Г, 225-Д и 225-Ѓ КОИ гласат : 
„Член 225-а 

Корисниците кои правата врз основа на преоста-
натата работна способност и паричните надоместоци 
во врска со тие права ги оствариле во Заедницата 
до влегувањето во сила на озаа Статутарна одлука се 
здобиваат со право на инвалидска пензија кога ќе ги 
навршат годините на живот од член 47 од Законот, 
ако до тие години не се распоредени односно не се 
упатени на преквалификација или доквалификација 
“или соодветно вработување 

Член 225-6 
На корисниците на надоместок поради помал 

личен доход на друга работа, кои тоа право го ост-
вариле според прописите кои важеле пред влегува-
њето во сила на оваа статутарна одлука, паричниот 
надоместок сс усогласува според член 62 став 3 од 
овој статут. 

Член 225-в 
Одредбите на член 37-а од овој статут ќе се 

применуваат и на корисниците кои правото на до-
даток на пензијата го оствариле пред влегувањето 
во сила на оваа статутарна одлука. 

Член 225-г 
На корисниците на паричен надоместок за те-

лесно оштетување и паричен надоместок за помош и 
нега, кои тоа право го оствариле според прописите 
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кои важеле пред влегувањето во сила на оваа ста-
тутарна одлука, паричниот надоместок се определу-
ва според членовите 41 и 49 од овој статут. 

Член 225-д 
Функциите на самоуправните органи на основ-

ните заедници, ќе престанат најдоцна до истекот на 
три месеци од влегувањето во сила на оваа стату-
тарна одлука 

Член 225-Ѓ 
До доверувањето на работите од член 180 став 

3 од овој статут, управните, финансиските, админи-
стративните и техничките работи ќе ги вршат овлас-
тените стручни служби., најдоцна во рок од три ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на оваа ста-
тутарна одлука“. 

Член 73 
Извршниот одбор на Собранието на Заедницата 

ќе подготви пречистен текст на Статутот на Заед-
ницата. 

Член 74 
Оваа статутарна одлука ќе се објави во „Служ-

бен весник на СРМ“ по нејзино потврдување од 
Собранието на СР Македонија. 

Оваа статутарна одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на , објавувањето. 

Бр. 02-610/1 
28 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р 

180. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), а во врска со 
член 39 и член 43 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 
18/83, 4/87 и 4/89), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското оси-
турување на Македонија, на седницата одржана на 
25 април 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА САМО-
УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ЗА 
ИСПЛАТЕНИТЕ ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ НА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ СО ПРЕОСТАНАТА РАБОТНА 

СПОСОБНОСТ 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се утврдуваат услови-

те и начинот на надоместувањето на средствата на 
самоуправните организации и заедници за исплате-
ните парични надоместоци остварени по основа на 
преостаната работна способност, опасност од наста-
пување на инвалидност или изменета работна способ-
ност што паѓаат на товар на средствата на Заед-
ницата. 

Член 2 
Од средствата на Заедницата се врши надоместу-

вање на средствата на самоуправни организации и 
заедници за исплатените парични надоместоци оства-
рени врз основа на преостаната работна опасност од 
настапување на инвалидност или изменета работна 
способност и тоа: 

1) за паричниот надоместок за работа со скра-
тено работно време; 

2) за надоместок поради помал личен доход за 
осигуреници распоредени на друти работи и работни 
задачи на кои остваруваат помал личен доход од 
личниот доход што го оствариле на работите и ра-
ботните задачи на кои работеле пред настапувањето 
на инвалидноста. 

Член 3 
Надоместувањето на средствата од член 2 на 

оваа одлука се врши врз основа на решенија за ост-
варените права по основа на преостанатата работна 
способност и паричните надоместоци во врска со тие 
права. 

Надоместувањето на средствата за исплатените 
аконтативни износи на' паричните надоместоци се 
врши по истекот на секое тримесечје во тековната 
година. 

Член 4 
По истекот на годината по донесувањето на ко-

нечните решенија за правото на надоместок поради 
помал личен доход за претходната година на само-
управните организации и заедници им се надоместу-
ваат средствата исплатени по конечните решенија за 
целата претходна година. 

Ако при надоместувањето на средствата од став 
1 на овој член се утврди претплата на исплатените 
аконтативни износи на паричниот надоместок за 
претходната година, тие средства се враќаат на За-
едницата. 

Член 5 
За .надоместување на исплатените парични надо-

местоци од член 2 на оваа одлука самоуправната ор-
ганизација и заедница поднесува барање до струч-
ната служба на пензиското и инвалидското осигуру-
вање надлежна за решавање на правата во прв сте-
пен на подрачјето каде осигуреникот е вработен. 

Кон барањето за надоместување на средствата за 
соодветното тримесечје од с.тав 1 на обој член орга-
низацијата доставува: 

— решенија за остварените права врз основа на 
преостанатата работна способност и паричните на-
доместоци; 

— пресметка за извршената исплата за измина-
тото тримесечје; 

— потврда за часовите ефективно поминати на 
работа; 

— потврда за часовите поминати на боледување 
до 30 дена, по месеци, 

— потврда за порастот на личните доходи во 
организацијата по шестмесечна пресметка. 

По донесувањето на конечни решенија за виси-
ната на надоместокот поради помал личен доход за 
претходната година организацијата со барањето до-
ставува : 

— решенија за конечен износ на надоместокот 
поради помал личен доход за претходната година., 

— пресметка за извршената исплата по конечни-
те решенија,-

— потврда за остварениот личен доход од го-
дината што претходи на годината во која настапила 
инвалидноста за работа со полно работно време при 
првото надоместување на конечен износ на надомес-
токот поради помал личен доход,-

— потврда за остварениот личен доход по за-
вршна сметка на другите работи и работни задачи 
на кои осигуреникот е распореден по настапувањето 
на инвалидноста и податок за порастот на личните 
доходи во организацијата по завршна сметка. 

Член е 
Врз основа на доставената документација од член 

5 став 2 и 3 на оваа одлука, Стручната служба на 
пензиското и инвалидското осигурување врши увид 
и контрола-на извршената исплата. 

По исклучок од став 1 на овој член увид и кон-
трола на исплатените парични надоместоци може да 
се врши и во самоуправната организација и заед-
ница. 

Член 7 
Ако при увидот и контролата од член 6 на оваа 

одлука се констатира неправилна исплата на парич-
ните надоместоци стручната служба ќе ја запознае 
организацијата, а надоместувањето на средствата ќе 
го изврши во висина на надоместоците што му при-
паѓаат на осигуреникот согласно прописите од пен-
зиското и инвалидското осигурување.. 

Стручната служба на пензиското и инвалидското 
осигурување е должна надоместувањето на средствата 
на организацијата да го изврши најдоцна по исте-
кот на 15 дена по доставувањето на барањето за на-
доместување на средствата. 

За извршеното надоместување на средствата 
Стручната служба води евиденција, регистрира по-
датоци кои при натамошното надоместување органи-
зацијата не е должна да ги доставува. 
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Член 8 
Ако за време на користењето на правата врз 

основа на преостаната работна способност настанат 
промени кои се од влијание за користењето на па-
ричните надоместоци, организацијата е должна да 
донесе решение во рок од 8 дена по настаната про-
мена и да го достави до Стручната служба при ре-
фундирањето на средствата во наредното тримесечје. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а 
ќе се применува од 11 февруари 1989 година. 

Бр. 15-1229/1 
25 април 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р. 

181. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 25 април 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ 
НА КОРИСНИКОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ 
НА НЕГОВОТО ДОМАЌИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ 

ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА 

Член 1 
При остварувањето на правото на додаток на 

пензијата се смета дека ниту корисникот на пензија 
ниту членовите на неговото домаќинство немаат дру-
ги приходи доволни за издржување ако: 

1) приходите остварени врз основа на работен од-
нос (лични доходи, надоместоци, пензии) не изнесу-
ваат повеќе од 96.347 динари месечно по член на до-
маќинството; 

2) катастарскиот приход од вршење на земјодел-
ска дејност не изнесува повеќе од 48.174 динари го-
дишно по член на домаќинството; 

3) приходите од вршење на самостојна или про-
фесионална дејност, или од интелектуални услуги 
како и приходи од имотни права што подлежат на 
данок не изнесуваат повеќе од 48.174 динари месеч-
но по член на домаќинството. 

При утврдувањето висината на приходите на до-
маќинството на корисникот на пензија од став 1 на 
овој член се сметаат приходите остварени за годи-
ната што претходи на годината во која е поднесено 
барањето за остварување право на додаток на пен-
зијата. 

Член 2 
Ако корисникот на пензија и членовите на него-

вото домаќинство немаат остварено приходи во прет-
ходната година, а такви приходи оствариле во теков-
ната година во која се остварува правото на дода-
ток на пензијата, за утврдување на приходите по 
член на семејството се земаат просечните приходи 
остварени во таа година, освен чистиот личен доход 
на корисникот на пензијата остварен во месеците 
пред пензионирањето во тековната година. 

Член 3 
Ако корисникот на пензија и членовите на него-

вото домаќинство имаат остварено приходи во прет-
ходната година, а таквите приходи се смалени во го-
дината во која се остварува правото на додаток на 
пензијата, за утврдување на приходите по член на 
семејството се земаат приходите остварени во годи-
ната во која се остварува правото на додаток на 
пензијата 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ 

а ќе се применува од денот на влегувањето во сила 
на Статутарната одлука за изменување и дополнува-
ње на Статутот на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија. 

Бр. 15-1232/1 
25 април 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиновска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КИЧЕВО 

182. 
Врз основа на член 180 став 1 точка 9 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна заедин- -
ца за здравствена заштита — Кичево, Извршниот од-
бор на Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Кичево, 
на седницата одржана на 19 мај 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на стапката на' придо-

несот за здравствена заштита на работниците за 
1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/89) во 
член 1 стапката „8,5%" се заменува со стапката 
„9,8%", во алинејата 1 стапката „4,о%" се заменува 
со стапката „4,6% и во алинејата 2 стапката „4,5%" 
се заменува со стапката „5,2%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 годи-
на и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-1964 
19 мај 1989 година 

. Кичево 
Претседател, 

Стојмир Соколески, с, р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - РЕСЕН 

183. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“. бр. 10/83) и 
член 181 став 1 точка 1 и 8 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, („Служ-
бен гласник на општината Ресен“ бр. 9/84), Изврш-
ниот одбор на Општинската СИЗ за здравствена и 
социјална заштита - - Ресен, на седницата одржана 
на И мај 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА КОРИСНИЦИТЕ РАБОТНИЦИ ВО 

ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за стапките на придонесот за здрав-

ствена заштита и стапката на посебниот придонес за 
користење здравствена заштита во странство на ко-
рисниците работници во општината ,Ресен за 1989 го-
дина се вршат следните измени: 

Во членот 1 став 3 по алинеја два се додава и: 
„— Центар за средно насочено образование „Јо-

сип Броз Тито“ — Ресен,-
— Здружение на Тутуно-производители — Ресен." 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 го-
дина. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 02-154/1 
11 мај 1989 година 

Ресен 
Претседател, 

д-р Никола Николовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ШТИП 

184. 
Врз основа на член 105 од Законот за здравстве-

на заштита и член 136 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Штип, на седницата одржана на 26 април 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 

Во Одлуката за здружување на средства за здрава 
ствена заштита бр. 06-25/2 од 11 јануари 1989 годи-
на, во членот 1 по став 2 се додава став 3 кој гласи: 

„Средства за здравствена заштита од 4% од бру-
то личниот доход и другите примања здружуваат: 

— организациите на здружен труд од текстилна-
та индустрија МК „Астибо" со следните ООЗТ: ООЗТ 
„Солидарност“, ООЗТ „Елпида Караманди“, ООЗТ 
„Женски програм“, ООЗТ „Васил Доганџиски", ООЗТ 
„Пинки", ООЗТ „Технотекс", ООЗТ „Општествена 
исхрана“, „Работна заедница“ и ООЗТ Детска гра-
динка „Астибо", Текстилен комбинат „Македонка“ и 
„Политекст"; 

— организациите на здружен труд од градеж-
ништвото: ООЗТ „Педагошка“ XII градилиште 
Штип, РО „Базалт" и ООЗТ „Бетон"." 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 мај 1989 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 06-14/4 „ 
26 мај 1989 година 

Штип 
Претседател, 

Иван Хаци Стојанов, с. р 

К О Н К У Р С И 
ООЗТ Ф-ка за шеќер „4-ти Ноември“, која делу-

ва во состав на РО ЗИК „ПЕЛАГОНИЈА" - Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на подобен изведувач (понудувач) и 
прибирање понуди за изведување на архитектон-
ско градежни работи за -изградба на нов котел 
за проширување на енерганата 

Деталните спецификации на работите, како и 
условите за извршување на работите, се наоѓаат во 
тендерската документација која може да се подигне 
од просториите на РО „МАКМЕТАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ" 
— Скопје, градилиште РЕК „БИТОЛА“ — Битола, со 

овластување од својата РО и со приложување на пот-
врда за уплатени l.ooo.ooo динари на жиро-сметка 
40300-762-9123 при СОК — Битола, за фабрика за ше-
ќер „4-ти Ноември“ — Битола. 

Сите потребни информации можат да се добијат 
на телефон 097-22-345 и 32-355 или телекс бр. 53234 
при РО „МАКМЕТАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ" - Скопје, Гра-
дилиште РЕК „БИТОЛА“ - Битола. 

Секој понудувач може да понуди комплетно из-
ведување на вкупната работа или по поедини групи 
на работа од оваа област. Предност ќе имаат оние 
понудувачи кои ќе понудат комплетност на изведу-
вање на работите. 

Учесниците на конкурсот треба да достават: 
А — За подобност. 
— извод од судскиот регистар за дејноста која 

ја врши,-
— завршна сметка за претходниот пресметковен 

период; 
— референц листа; 
— изјава дека ги прифаќа условите од тендер-

ската документација. 
Б — За изведување на работите: 
— детална спецификација со цени по поедини 

позиции, а во се според тендерската документација; 
— техничко технолошки опис со потребна доку-

ментација; 
— рок за изведување на работите за секоја фа-

за посебно (термин план); 
— услови за плаќање со можност на кредити-

рање. 
2. Работите — предмет на овој конкурс 'ќе се 

изведуваат во кругот на фабриката за шеќер. 
3. Ориентационата (пресметковна) вредност на 

работите е 7.000.000 динари. 
4. Рок на изведување на работите е до 30. 09. 

1990 година. 
5. Конкурсот ќе трае 15 (петнаесет) дена од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник на 
СРМ“. 

6. Инвеститорот ќе ги извести изведувачите за 
извршениот избор за подобност во рок , од 10 дена 
од денот на завршувањето на конкурсот, а во рок 
од 25 дена за извршениот избор на најповолен пону-
дувач по изборот на подобност. 

7. Предност за избор, на најповолен понудувач 
ќе има онаа РО која ќе понуди, освен поволни цени 
и рокови за градба, и поповолни финансиски услови 
(услови на плаќање и кредитирање). 

Врз основа на член 79 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр. 15/83) и член 23 и 2,4 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 
22/84), ООЗТ РЕК „Битола“ - Суводол - Битола 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за подобност и отстапување 

I. Предмет: 

Изведување на градежни работи, набавка на 
опрема и електромашинска монтажа и пуштање во 
работа на објектот „Третман на отпадни води на 
објектот на ТЕ „Битола“, во се според- тендер доку-
ментацијата од инвеститорот. 

II. Место: 

РО РЕК „Битола“, село Суводол. 

III. Услови 

Извршувањето на работите ќе се отстапи на по-
добен и најповолен понудувач 
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Понудувачите можат да понудат комплетна из-
ведба на објектот или поединечно за градежен дел: 
за набавка на опрема и за електро-машинска мон-
тажа. 

IV. Цена 
Понудите треба да содржат поединечни цени по 

позиции и вкупна цена, а според предмер-пресметки-
те од тендер документацијата, како и да приложи 
формула на клизна скала. 

V. Рокови 
Рокот за завршување на објектот е 6 месеци од 

склучувањето на договорот. 
Рокот за поднесување на пријави за подобност и 

понуди е 15 дена од објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ“. 

VI. Останато 
Пријавата за подобност треба да содржи: 
— назив и точна адреса; 
— доказ за регистрација на дејноста,-
— референтна листа на наведени исти или слич-

ни работи; 
— извод од завршни сметки за 1987 година и 

периодична пресметка за последниот пресметковен 
период, 

— расположливите капацитети на работна снага 
и механизација; 

— начин на пресметка на дополнителни и непред-
видени работи (норма саат на работна рака и меха-
низација). 

— изјава дека ги прифаќа условите на инвести-
торот од тендерската документација. 

Тендерската документација секој понудувач мо-
“же да ја разгледа, во просториите на инвеститорот 
РЗ — Капитална градба, секој работен ден од 8—15 
часот. 

Пријавите за подобност и понудите се поднесу-
ваат до инвеститорот во одвоени обвивки со наз-
нака: „Пријава за подобност“ и „Понуда“ и со наз-
нака на објектот и конкурсот. 

Отворањето на пријавите за подобност ќе се из-
врши КОМИСИСКИ во рок од 10 дена од истекот на 
конкурсот во просториите на инвеститорот, а за де-
нот и часот на отворањето ,на ^пријавите за подоб-
ност, ' како и за денот и часот на отворањето на по-
нудите, понудувачите ќе бидат дополнително из-
вестени. 

Одлуката за подобност на понудувачите ќе ја 
донесе Комисијата во рок од 15 дена од завршува-
њето на. конкурсот, а во понатамошен рок од 10 
дена Комисијата ќе даде предлог за избор на најпо-
волен понудувач. 

Подетални информации можат да се добијат на 
телефон 22-777 и телекс 53-148. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 20-а од Законот за данокот 

од доходот на организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/80, 38/83, 22/85, 
42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88 51./88 и 18/89), Репуб-
личкиот завод за статистика го утврдува и го обја-
вува 
ПРОЦЕНТОТ НА КУМУЛАТИВНИОТ ПОРАСТ НА 
ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ -

МАЈ 1989 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во 

Републиката во периодот јануари — мај 1989 го-
дина во однос на просечните цени на мало во 1988 
година изнесува 221,7% 

Директор 
на Републичкиот завод за 

статистика, 
Светлана Антоновска, с. р. 
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