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Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1989 ГОДИНА 

Се прогласуваат измените и дополнувањата на 
Републичкиот буџет за 1989 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Опш гествено-политичкиот собор одржани на 13 јули 
1989 година. 

Бр. 08-2608/1 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

И З М Е Н И И ДОПОЛНУВАЊА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1989 година („Служ-. 

бен весник на СРМ'' број 50/88) во член 1 дел I. 
Вкупни приходи .износот „723 619.896.000" се заменува 
со износот „1.700 406.430.000", во алинеја 1 изно-
сот „499.774.161.000" се заменува со износот 
„1.173.530.430.000" и- ВО алинеја 2 износот „223.845.735. 

000“ се заменува со износот „526.876.000.000". 
Во дел II. Вкупни расходи износот „723.619.896. 

000“ се заменува со износот „1.700.406.430.000", во 
алинеја 1 износот „709.087.896.000" се заменува со 
износот „1.233.364.430.000", во алинеја 2 износот 
„5.ооо.ооо.ооо" се заменува со износот „12.ooo.ooo. , 

000“ и во алинеја 3 износот „7.824.000.000" се заме-
нува со износот „455.042 000.000". 

Член 2 ' 
Во член 2 Биланс на приходите и расходите на 

Републичкиот буџет за 1989 година, во оддел I. При-
ходи, во точка 1, Непосредни изворни приходи, во 
групата 71 — Приходи од даноци од доход на ОЗТ, 
во контото 710 — Данок од доход на ОЗТ, на двете 
места и во ставката Се група 71, износот „36.588. 
OOO.OOO" се заменува со износот „161.100.000.000", во 
групата 72 — Приходи од даноци од личните дохо-
ди, во контото 720 — Данок од личен доход на ра-
ботниците, на двете места и во ставката Се група 72, 
износот „66.624.178 ООО“ се заменува со износот „168. 
ооо. 000 .ооо“; во групата 73 — Приходи од даноци на 
промет на производи и услуги и од даноци на про-
мет на недвижности и. права, во контото 730 — 
Основен данок на промет износот на контото „157. 
500.000.000" се заменува со износот „380.592.000.000"; 
во контото 73i — Посебен републички данок на 

промет на производи, износот на контото „227.161. 
983.000" се заменува со износот „436.985.430.000", из-
носот на групата „384.661.983.ооо“ се заменува со из-
носот „813.485.430.000", и во ставката Се група 73 
износот „384.661.983.ООО“ се заменува со износот 
„813.485.430.000"; во групата 75 — Приходи од так-
си, во контото 752 - ^ Судски такси, на двете места 
и во ставката Се група 75, износот „4.700.000.000" 
се заменува со износот „12.ооо.ооо.ооо"; во групата 
77 — Приходи по посебни прописи; приходи од 
органи и организации на 0113, приходи по основ на 
инвестиции во стопанство и други приходи, во кон-
тото 778 — Други приходи, износот на контото 
„1.250.000.000" се заменува со износот „8.903.000.000", 
износот на'групата „7.200.000.000" се заменува со из-

.носот „14.853.000.000" и во ставката Се група 77, 
износот „7.200.ооо.ооо" се заменува со износот „14. 
853.000.000", во ставката Вкупно непосредни изворни 
приходи, износот „499.774.161.000" се заменува со 
износот „1.172.430.430.000". Bp точката 2, Трансферни 
средства, група 78 — Приходи од други ОПЗ, во 
контото 782 — Дополнителни средства од Буџетот 
на Федерацијата, на двете места, во ставката Се 
група 78 и во ставката Вкупно трансферни средства 
износот „223.845.735.000" се заменува со износот „526. 
876.000.000". Во ставката Вкупно приходи (71—78) 
износот „723.619.896.000" се заменува со износот 
„1.699.306.430.000". 

Во дел II Расходи (Распоред на^ приходите) гру-
пата 40 - Средства за работа на органите на упра-
1ата, во контото 400 — Средства за доход на работ-
ните заедници, износот „174.176.689.000" се заменува 
со износот „174.532.189.000"; ВО КОНТОТО 400/1 — 
Средства за заедничка потрошувачка износот „2.176. 
460.000" се заменува со износот „2.176.994.000"; во 
контото 401 — Средства за материјални трошоци, из-
носот ,Д 1.986.207.000" се заменува со износот „17.616. 
707.000"; износот. на групата „206.200.126.000" се за-
менува со износот „212.186.660.000" и во ставката Се 
група 40 износот „206.200.126.000" се заменува со 
износот „212.186.660.000"; во групата 41 — Средства 
за посебни намени и други намени за работа на 
органите на Управата, во контото 415 — Средства за 
инвестиции за основни средства, износот „23.547.000. 
ооо“ се заменува со износот „53.553.000.000" и во кон-
тото 416 — Средства за инвестиции во објекти и 
опрема на општествениот стандард, износот на кон-
тото „5.200.ООО.ООО“ се заме,нува“ со износот „8.980. 
ООО.ООО“; во контото 418 '— Средства за други пот-
реби за работа на органите на управата, износот 
„19.373.375.000" се заменува со износот „40.322.375. 
ООО“, износот на групата „78.097.141.ООО“ и во став-
ката Се група 41, износот „78.097.141.000" се заме-
нува со износот „132.832.141.000", во групата 42 — 
Средства за народна одбрана и општествена само-
заштита во контото 420 — Средства за потребите на' 
народната одбрана, на двете места во ставката СЅ 
група 42 износот „36.584.000.000" се заменува со 
износот „37.084.ООО.ООО"; во групата 43 — Средства за 
поттикнување на развојот за инвестиции во стопан-
ството и поттикнување на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените подрачја, во контото 
431 — Компензации, регреси и надоместоци, - изно-
сот „9.зоо.ооо.ооо“ се заменува со износот „14.400. 
ООО.ООО", во контото 433 — Други потреби и интер-
венции во стопанството, износот „135.790.000.00б" се 
заменува со износот „167.159.000.000", износот на гру-
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пата „ 145.843.000.000" и во ставката Се група 43, изно-
сот,„ 145.843.000.000 се заменува со износот „181.212. 
000.000"; во групата 44 - Пренесени средства на 
други ОПЗ и СИЗ, во контото 440 — Придонес за 
Буџетот на Федерацијата, износот „243.700.000.000" 
се заменува со износот „630.490.000.000", во контото 
445 — Дополнителни средства на Буџетот на општи-
ните, износот „9.132.229.000" се заменува со износот 
„16.664,229.000", износот на групата „222.832.229.000" 
и во ставката Се групата 44, износот „222.832.229.000" 
се заменува со износот „647.154.229.000"; во групата 
45 — средства за општествени дејности, во контото 
452 — средства за култура, износот „842.000.000" се 
Заменува СО ИЗНОСОТ „2.042.000.000"; во контото 459 — 
средства за други општествени дејности, износот „75. 
оии.ооо" се заменува со износот „275.000.000", изно-
сот на групата „18.949.400.000" и во ставката Се гру-
па 45, износот „18.949.400.000" се. заменува со изно-
сот „20.Ј4У.и00.0и0"; во групата 46 — Средства за 
други општи општествени потреби, во контото 461 
— Средства за општествено-политичките и опште-
ствените организации, на двете места и во ставката 
Се група 46, износот „2.090.000.000" се заменува со 
износот „2.346.000.000"; во групата 47 — Издвојување 
на средства за резервите, во ,контото 4 470 — 
Издвојување во постојаната буџетска резерва, на две-
те места и во ставката Се група 47, износот „5.000. 
ооо.ооо" се заменува со износот „12.ооо.ооо.ооо"; во 
групата 48 — Други расходи, во контото 488 — Дру-
ги расходи на ОПЗ, износот „7.824.000.000" се заме-
нува со износот „455.042 ооо.ооо", износот на групата 
и во ставката Се група 48 износот „8.024.000.000" се 
заменува со износот „455.242.ООО.ООО". Во ставката 
Вкупно расходи (од 10 до 36) износот „723.619.896. 
ООО“ се заменува со износот „1.700.406.430.000". 

Член 3 
Во член 3, износот „723.619.896.000" се заменува 

СО ИЗНОСОТ „1.700.406.430 000". 
X. Во Раздел. 1 — Претседателство на Социјалис-

тичка Република Македонија, позиција 3 конто 401 
- Материјални трошоци, износот „47.500.000" се за-

менува со износот „67.500.000", износот на основната 
намена „431.260.000" се заменува со износот ,„451.260. 
ООО“ и во ставката Вкупно Раздел 1 (позиции од 1 
до 8) износот „1.520.304.000" се заменува со износот 
„1.540.304.000"; Во ставката Рекапитулација: За функ-
цијата на органот износот „1.196.304.000" се замену-
ва со̂  износот „1.216.304.000" и во ставката Вкупно 
износот „1.520.304.000" се заменува со износот „1.540. 
304. ОО.О“. 

2. Во Раздел 2 — Собрание на Социјалистичка 
Република Македонија, позиција 11 конто 401 — 
Материјални трошоци, износот „650.000.000" се заме-
нува со износот „1.050.000.000", износот на основната 
намена „3.474.620.000" се заменува со износот „3.874: 
620.000" и во ставката Вкупно Раздел 2 (позиции од 
9 до 24), износот „6.675.275.000" се заменува со изно-
сот „7.075.275.000"; во ставката Рекапитулација: За 
функцијата на органот износот „4.339.835.000" се за-
менува со износот „4.739.835.000" и во ставката вкуп-
но износот „6.675.275.000" се заменува со износот 
„7.075.275.000". 

3. Во Раздел 3 — Совет на Републиката, пози-
ција 26 конто 401 — Материјални трошоци, износот 
„4.500.000" се заменува со износот „7.500.000", изно-
сот на основната намена „6.316.000" се заменува со 
износот „9.316.000", во ставката Вкупно Раздел 3 
(позиции од 25 до 30), износот „48.332.000" се заме-
нува со. износот „51.332.000". Во ставката Рекалиту-
лација: За функцијата на органот износот. „42.016. 
ООО“ се заменува со износот „45.016.000" и во ставка-
та Вкупно износот „48.332.000" се заменува со изно-
сот „51.332.000". 

4. Во Раздел 5 — Извршен совет на Собранието 
на СР Македонија, позиција 42 конто 401 — Мате-
ријални трошоци износот „140.000.000" се заменува 
со износот „200 ООО.ООО", износот на основната наме-
на „1.354.472.000" се заменува со износот „1.414.472. 
ООО“, во ставката Вкупно Раздел 5 (позиции од 40 
до 50) износот „2.229.034 ооо“ се заменува со износот 
„2.289.034.000". Во ставката Рекапитулација: За функ-

цијата на органот износот „1.166.362.000" се замену-
ва со износот „1.226.362.000" и во ставката Вкупно 
износот „2.229.034.000" се заменува со износот „2.289. 
034.000." 

5. Во Раздел 6 — Управа за заеднички работи 
во Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, позиција 53 конто 401 — Материјални трошо-
ци, износот „373.105.000" се заменува со износот „773. 
105.000", износот на основната намена „9.602.217.000" 
се заменува со износот „10.002.217.000"; позиција 57 
конто 415 — Трошоци за одржување на објектите за 
потребите на Републиката, износот „3.507.000.000" се 
заменува со износот „3.719.000.000"; позиција 59 кон-
то 415 — Набавка на противпожарни апарати и ин-
сталации износот „500.000.000" се заменува со изно-
сот „738.000.000"; позиција 63 конто 418 — Трошоци 
на авио-службата, износот ,,l.ooo.ooo.ooo" се замену-
ва со износот „2.431.000.000"; износот на основната 
намена „7.347.877.000" се заменува со износот ,„9.228. 
877.000", во ставката Вкупно Раздел 6 (позиции од 51 
до 63) износот „16.950.094.000" се заменува со изно-
сот „19.231.094.000", во ставката Рекапитулаџија: За 
функцијата на органот износот „19.819.262.000" се за-
менува со износот „12.100.262.ооо“ и во ставката 
Вкупно износот „16.950.094.000" се заменува со изно-
сот „19.231.094.000". 

6. Во Раздел 8 — Секретаријат за информации, 
позиција 72 конто 401 — Материјални трошоци, изно-
сот „16.250.000" се заменува со износот „26.250.000", 
износот на основната намена „185.884.000" се заме-
нува со износот „195.884.000", во ставката Вкупно Раз-
дел 8 (позиции од 70 до 80), износот „480.008.ооо“ се 
заменува со износот „490.008.000", во ставката Река-
питулација: За функцијата на органот износот „327. 
848.000" се заменува со износот „337.848.000" и во 
ставката Вкупно, износот „480 008.000" се заменува со 
износот „490.008.ООО“. 

7. Во Раздел и — Републички секретаријат за 
народна одбрана, позиција 96 конто 401 — Матери-
јални трошоци, износот „164.000.000V, се заменува со 
изно,сот „364 ооо.ооо", износот на основната намена 
„1.873.542.000" се заменува со износот „2.073.542.000"; 
позиција 101 Конто 420 — Посебни намени на двете 
места износот „500.000.000" се заменува со износот 
,,l.OOO.OOO.OOO". Во ставката Вкупно Раздел 11 (пози-
ции од 94 до 101) износот „3.297.324.000" се заменува 
со износот „3.997.324ООО“; во ставката Рекапитулаци-
ja: За функцијата на органот, износот „1.738.284.000" 
се заменува со износот „2.438.284.000". Во ставката 
Вкупно износот „3.297.324.000", се заменува со изно-
сот „3.997.324.000". 

8. Во Раздел 12 — Републички секретаријат за 
внатрешни работи, позиција 105 конто 401 — Мате-
ријални трошоци, износот „2.025.ООО.ООО" се заменува 
со износот „5.025.ООО.ооо“, износот на основната на-
мена „147.438.308.000" се заменува со износот „150. 
438.308.000"; позиција 108 конто 415.— Обврски за 
реализација на програмата за модернизација на 
Службата за безбедност за периодот 1987—1990 го-
дина, износот „4.500.000.ооо“ се заменува со износот 
„6.500.000.000"; позиција 110 конто 415 — Државни 
врски, износот „500.000.000" се заменува со износот 
„ 1 .ООО.ООО.ООО“; позиција 112 конто 418 — За лосебни 
намени, износот „6.500.000.000" се заменува со изно-
сот „11.348.000.000", износот на, основната намена 
„14.213.029.000" се заменува со износот „21.561.029. 
ООО“ и во ставката Вкупно Раздел 12 (позиции од 
102 до 112) износот „161.651.337.000" се заменува со 
износот „171.999.337.000". Во ставката Рекапитулација: 
За функцијата на органот, износог „16.718.029.000" 
се заменува со износот „27.066.029.000" и ѓо ставката 
Вкупно, износот „161.651.337.000" се заменува со из-
носот „171.999.337.000". 

9. Во Раздел 13 — Републички секретаријат за 
правосудство и управа, позиција 115, конто 401 -
Материјални трошоци износот „35.000.000", се заме-
нува со износот „75.000.000", износот на основната 
намена „517.760.000" се заменува со износот „557.760. 
ООО“, во ставката Вкупно Раздел 13 (позиции од 113 
до 124), износот „2.674.630.000" се заменува со изно-
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сот „2.714.630.000", во ставката Рекапитулација: За 
функцијата на органот износот „2.230.630.000-' се за-
менува со износот „2.270.630.000" и во ставката Вкуп-
но износот „2.674.630.000" се заменува со износот 
„2.714.630.000". 

10. Во Раздел 14 — Републички секретаријат за 
финансии, позиција 127 конто 401 — Материјални 
трошоци, износот „90.500.ООО“ се заменува со изно-
сот „180.500.С00", износот на основната намена „1.023. 
100.ооо“ се заменува со износот „1.113.100.000", во 
ставката Вкупно Раздел 14 (позиции од 125 до 131) 
износот „1.544.671.000" се заменува со износот ,„1.634. 
671.000". Во ставката Рекапитулација: За 'функцијата 
на органот износот „695.431.ооо“ се заменува со изно-
сот „785.431.000" и во ставката Вкупно, износот 
„1.544.671.000" се заменува со износот „1.634.671.000". 

11. Во Раздел 16 — Дирекција за републички 
стоковни резерви, позиција 147 конто 433 — Учество 
на Републиката во реализирањето на Програмата за 
стоковни резерви, на двете места износот „2.500.000. 
ООО“ се заменува со износот „5.954.000.000". Во став-
ката Вкупно Раздел 16 (позиции од 141 до 147) изно-
сот „2.813.572.000" се заменува со износот „6.267.572. 
ООО“. Во ставката Рекапитулација: За функцијата на 
органот износот „2.689.732.ооо'- се заменува со изно-
сот „6.143.732.000" и во ставката Вкупно, износот 
„2.813.572.000" се заменува со износот „6.267.572.000". 

12. Во раздел 21 — Републички комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, позиција 194 
конто 418 — Надоместок за уништување на штет-
ниот дивеч, износот „3.500.000" се заменува со изно-
сот „26.000.000", износот на основната намена „584. 
688.000" се заменува со износот „607.188.000", во став-
ката Вкупно Раздел 21 (позиции од 188 до 195) изно-
сот „1.356.580.000" се заменува со износот 1.389. 
080.000", во ставката Рекапитулација: За функција на 
органот, износот „805.828.000" се заменува со изно-
сот „828.328.000" и во ставката Вкупно, износот „1.356. 
580.000" се заменува со износот „1.389.080.000". 

13. Во Раздел 24 — ,Републичка комисија за кул-
турни врски со странство, позиција 232 конто 452 — 
Средства за одделни активности, на двете места из-
носот „240.000.000" се заменува со износот „1.440. 
ООО.ООО". Во ставката Вкупно Раздел 24 (позиции од 
226 до 232) износот „650.415.000" се заменува со из-: 
носот „1.850.415.000", во ставката Рекапитулација: За 
функцијата на органот износот „405.855.000" се заме-
нува со износот „1.605.855.000" и во ставката Вкупно, 
износот „650.415.000" се заменува со износот „1.850. 
415.000". 

14. Во Раздел 28 — Републичка комисија за од-
носи со верските заедници, позиција 264. конто 459 
— Помош на верските заедници, на двете места из-
носот „75.000.000" се заменува со износот „275.000. 
ООО“, во ставката Вкупно Раздел 28 (позиции од 258 
до 264) износот „205.914.000" се заменува со изно-
сот „405.914.0004, во ставката Рекапитулација: За 
функцијата на органот износот „132.714.ооо“ се заме-
нува со износот „332.714.000" и во ставката Вкупно, 
износот „205.914.000" се заменува со износот „405. 
914.000". 

15. Во Раздел 29 — Републичка геодетска упра-
ва, позиција 272 конто 418 — Трошоци за извршу-
вање на премерот, износот „3.050.000.000" се замену-
ва со износот ,„6.050.000.000", износот на основната на-
мена „3.367.222.000" се заменува со износот „6.367. 
222.000", во ставката Вкупно Раздел 29 (позиции од 
265 до 272) износот „4.295.522.000" се заменува со 
износот „7.295.522.000", во ставката Рекапитулација: 
За функцијата на органот, износот „3.647.522.000" се 
заменува со износот „6.647.522.000" и во ставката 
Вкупно износ „4.295.522.000" се заменува со износот 
„7.295.522.000". 

16. Во Раздел 31 — Републички хидрометеоро-
лошки завод, позиција 288 конто 400 — Средства за 
дежурства и работа во државните празници, изно-
сот „20.ooo.ooo" се заменува со износот „зоо.ооо.ооо"; 
позиција 290 конто 401 — Материјални трошоци, 
износот „75.ooo.ooo" се заменува со износот „375.000. 
ооо“, износот на основната намена „2.878.656.000" се 
заменува со износот „3.458.656.000"; позиција 294 

конто 418 — Надоместок за метеоролошки набљу-" 
дувања, износот „95.000.000" се заменува со износот 
„195.000.000"; позиција 295 конто 418 — Хидролошки 
и метеоролошки мерења, износот „10.000.000" се за-
менува со износот „80.000.000'; позиција 296 конто 
418 — одржување на хидролошките станици и објек-
тот „Солунска глава“, износот ,зо.ооо.ооо" се заме-
нува со износот „130.000.000"; позиција 297 конто 
418 — Трошоци за испитување на квалитетот на во-
дите и за аерозагадувањето,. износот „12.500.000" се 
заменува со износот „82.500.000"; позиција 298 кон-
то 418 — Радиосондажните мерења, износот „150.000. 
ооо“ се заменува со износот „ззо.ооо.ооо",- износот на 
основната намена „420.560.000" се .заменува со изно-
сот „940.560.000". Во ставката Вкупно Раздел 31 (по-
зиции од 287 до 299) износот „3.299.216.000" се за-
менува со износот „4.399.216.000", во ставката Ре-
капитулација: За Работната заедница износот „2.436. 
416.000", се заменува со износот „2.716.416.000", за функ-
цијата на органот износот „862.800.000" се заменува 
со износот „1.682.800.000" и во ставката Вкупно, из-
носот „3.299.216.000" се заменува со износот „4.399. 
216.000". 

17. Во Раздел 35 — Македонска академија на 
науките и уметностите, позиција 316 конто 401 — 
Материјални трошоци, износот „165.000.000" се заме-
нува со износот „205.000.'000“, износот на основната 
намена „1.664.160.000" се заменува со износот „1.704. 
160.000", во ставката Вкупно Раздел 35 (позиции од 
234 до 332) износот „2.070.222.000" се заменува со -
износот „2.110.222.000", во ставката Рекапитулација: 
За функцијата на органот, износот „843.582.000" се 
заменува со износот „883.582.ооо“ и во ставката Вкуп-
но, износот „2.070.222.000" се заменува со износот 
„2.110.222.000". 

18. Во Раздел 36 — Матица на иселениците на 
М,акедонија, позиција 335 конто 401 — Материјални 
трошоци, износот „24.000.000" се заменува со изно-

^ сот „34.ооо .000“, износот на основната намена „266. 
714.000" се заменува со износот „276.714.ooo''; пози-
ција 339 конто 418 — Финансирање на одделни ак-
тивности, износот „120.000.000" се заменува со изно-
сот „2l8.ooo.ooo", износот на основната намена „26^. 
700.000" се заменува со износот „367.700.000", пози-
ција 341 конто 461 — Издавачка дејност, на двете 
места износот 270.000.000" се заменува со износот 
„526.000.000", во ставката Вкупно Раздел 36 (пози-
ции од 333 до 341) износот „806.414.000" се заве-
нува со износот „1.170.414.000"; во ставката Рекапи-
тулација: За функцијата на органот износот „587. 
294.000" се заменува со износот „951.294.000" и во 
ставката Вкупно износот „806.414.000" се заменува со 
износот „1.170.414.000". 

19. Во Раздел 37 - Врховен суд на Македонија, 
позиција 344 конто 401 — Материјални трошоци, из-
носот „30.000.000" се заменува со износот „40.000. 
ООО“, износот на основната намена „770.960.000" се 
заменува со износот „780.960.000"; во ставката Вкуп-
но Раздел 37 (позиции од 342 до 349) износот „1.613. 
864.000" се заменува со износот „1.623.864.000"; во-
ставката Рекапитулација За функцијата на органот 
износот „946.424.000" се заменува со износот „956,424. 
ООО“ и во ставката Вкупно, износот „1.613.864.000" се 
заменува.со износот „1.623.864.000". 

20. Во Раздел 41 — Јавно правобранителство на 
Македонија, позиција 372 конто 401 - Материјални 
трошоци, износот „ll.000.000" се заменува со изно-
сот „22.000.000", износот на основната намена „219. 
960.000" се заменува со износот „230.960.000", во став-
ката Вкупно Раздел 41 (позиции од 370 до 375), из-
носот .,415.837.000" се заменува со износот „426.837. 
ооо“; во ставката Рекапитулација: За функцијата на 
органот, износот „222.397.000" се заменува со износот 
„233.397.000", и во ставката Вкупно, износот „415, 837. 
ооо“ се заменува со износот „426.837.000". 

21. Во Раздел 42 — Републички суд за прекршо-
ци, позиција 379 конто 401 — Материјални трошоци, 
износот „14.000.000" се заменува со износот „64.000. 
ООО“, износот на основната намена ^„353.384.000" се 
заменува со износот ^,403.384.000", во ставката Вкуп-
но Раздел 42 (позиции од 376 до 382), износот „770. 



Стр. 496 ,-- Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 18 јули 1989 

489.000", се заменува со износот „826.489.000", во 
ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, 
износот „468.209.000" се заменува со износот „518. 
209.000" и во ставката Вкупно, износот „770.489.000" 
се заменува со износот „820.489.000". 

22. Во Раздел 43 — Окружен суд — Битола, 
позиција 385 конто 401 — Материјални трошоци, 
износот „45.000 ооо“ се заменува со износот „75.000. 
ООО“, износот на основната намена „815.560.000" се за-
менува со износот „845.560.000" во ставката Вкупно 
Раздел 43 (позиции од 383 до 391) износот „1.496. 
160.000" се заменува со износот „1.526.160.000", во 
ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, 
износот „795.360.000" се заменува со износот „825. 
360.000" и во ставката Вкупно, износот „1.496.160.000" 
се заменува со износот „1.526.160.000". 

23. Во Раздел 44 — Окружен суд — Скопје, пози-
ција 394 конто 401 — Материјални трошоци, изно-
сот „80.000.000" се заменува со износот „160.000.000", 
износот на основната намена „1.554.000.000"' се заме-
нува со износот „1.634.400.000'", во ставката Вкупно 
Раздел 44 (позиции од 392 до 399) износот „2.985. 
276.000" се заменува со износот „3.065.276.000", во 
ставката Рекапитулација- За функцијата на органот, 
износот „1.606.476.000" се заменува со износот „1.686. 
476.000" и во ставката Вкупно, износот „2.989.276.000" 
се заменува со износот „3.065.276.000". 

24. Во Раздел 45 - Окружен суд — Штип, по-
зиција 407 конто 401 — Материјални трошоци изно-
сот „30.ооо.оро“ се заменува со износот „50.000.000", 
износот на основната намена „503.000.000" се заме-
нува со износот „523.000.000", во ставката Вкупно Раз-
дел 45 (позиции од 405 до 413) ИЗНОСОТ „981.099.000" 
се заменува со износот „1.001.099.000", во ставката Ре-
капитулација.- За функцијата - н а органот износот 
„565.659.000^ се заменува со износот „585.659.000" и 
во ставката Вкупно износот „981.099.000" се заменува 
СО ИЗНОСОТ „1.001.099.000". 

25. Во Раздел 46 - Окружен стопански суд — 
Битола, позиција 416 конто 401 — Материјални тро-
шоци, износот ,„бо.ооо.ооо" се заменува со износот 
„120.000.000", износот на основната намена „499.880. 
ООО“ се заменува со износот „559.880.000", во ставката 
Вкупно Раздел 46 (позиции од 414 до 420) износот 
„756.758.000" се заменува со износот „816.758.ooo", во 
ставката Рекапитулација: За функцијата на органот 
износот „360.758.000" се. заменува со износот „420. 
758.000" и во ставката Вкупно, износот „756.758.ООО“ 
се заменува со износот „816,758.000". 

26. Во Раздел 47 — Окружен стопански суд — 
Скопје, позиција 423 конто 401 — Материјални тро-

шоци, износот 220.000.000" се заменува со износот 
'„зоо.ооо.ооо“, износот на основната намена „2.089. 
700.000" се заменува со износот „2.169.700.000", во 
ставката Вкупно Раздел 47 (позиции од 421 до 427) 
износот „3.398.700.000" се заменува со износот'„3.478. 
700.000", во ставката Рекапитулација-. За функцијата 
на органот износот- „1,722.900 ООО“ се заменува со из-
носот „1.892.900.000" и во ставката Вкупно, износот 
„3.398.700.000" се заменува со износот „3.478.700.000". 

27. Во Раздел 48 — О.кружен стопански суд — 
Штип, позиција 430 конто 401 — Материјални. тро-
шоци, износот „110.000.000" се заменува со износот 
„210.000.ООО“, износот на основната намена „406.960. 
ООО“ се заменува .со износот „506.960.000", во ставката 
Вкупно Раздел 48 (позиции од 428' до 434) износот 
„664.251.000" се завенува -со износот „764.251.ooo", во 
ставката Рекапитулација: За функцијата на органот 
износот „405.051.ООО“ се заменува со износот „505. 
051.000" и во ставката Вкупно, износот „664.251.000" 
се заменува со износот ,,764.251.000". 

28. Во Раздел 50 — Окружно јавно обвинителство 
— Скопје, позицијата 444 конто 401 — Материјални 
трошоци, износот „22.000.000" се заменува со изно-
сот „52.000.000", износот на основната намена „403. 
960.000" се заменува со износот „433.960.000", во став-
ката Вкупно Раздел 50 (позиции од 442, до 448) изно-
сот „1.163.560.000" се заменува со износот „1.193. 
560.000", во ставката РекапитулацијаЗа функцијата 

на органот, износот „836.200.000" се заменува со из-
носот „866.200.ООО“ и во ставката Вкупно, износот 
„1.163.560.000" се заменува со „1.193.560.000". 

29. Во Раздел 53 — Основен суд на здружениот 
труд — Битола, позиција 466 конто 401 — Материјал-
ни трошоци, износот „25.0CL0.000" се заменува со из-
носот „35.000.0d0", износот на основната намена „344. 
280.000' се заменува со износот 354.280.000", во став-
ката Вкупно Раздел 53 (позиции од 464 до 470) изно-
сот „537.912.ООО“ се заменува со износот „547.912.000", 
во ставката Рекапитулација: За функцијата на орга-
нот, износот „250.632.ооо“ се заменува со износот 
„260.632.000“ и во ставката Вкупно, износот „537.912. 
ооо“ се заменува со износот „547.912.000". 

30. Во Раздел 54 — Основен суд на здружениот 
труд — Скопје, позиција 477 конто 418 — Трошоци 
за затоплување, износот ,,io.ooo.ooo" се заменува со 
износот „60.000.000",- позиција 478 конто 418 — Тро-
шоци за повремени судии, сведоци и вешти лица, из-
носот „6.000.000" се заменува со износот „16.000.000", 
износот на основната намена „840.008.000" сезаменува 
со износот „900.008.ООО“, во, ставката Вкупно Раздел 
54 (позиции ОД 471 до 478) износот „1.704.008.000" се 
заменува со износот „1.764,008.ООО“. Во ставката Ре-
капитулација: За функцијата на органот, износот 
,Д.032.488.ООО“ се заменува со износот „1.092.488.000" 
и во ставката вкупно, износот „1.704.008.000" се заме-
нува^ со износот „1.764.008.000". 

31. Во Раздел 56 — Казнено-поправен дом — 
Идризово, позиција 492 крнто 418 — Посебни мате-
ријални трошоци, износот „900.000.000" се заменува 
со износот „1.900.ооо.ооо“, износот на основната на-
мена „960.211.000" се заменува со износот „1.960.211. 
ооо“, во ставката Вкупно Раздел 56 (позиции од 485 
до 492) износот „3.727.347.000" се заменува со изно-
сот „4.727.347.000", во ставката Рекапитулација: За 
функцијата на органот износот „1.225.131.000" се за-
менува со износот „2.225 131.000" и во ставката Вкуп-
но, износот „з 727.347.000" се заменува со износот 
„4.727.347.000". 

32. Во Раздел 57 — Воспитно-поправен дом — 
Тетово, позиција 495 конто 401 — Материјални тро-
шоци износот „47.000.000" се заменува со износот 
„87.000.000", износот на основната намена „846.680. 
ооо“ се заменува со износот „886.680.000"; позиција-
та 499 конто 418 — Трошоци за затоплување, изно-
сот „50.ооо.ооо“ се заменува со износот „ioo.ooo.ooo"; 
позиција 500 конто 418 — Набавка на облека, изно-
сот „15.000.000" се заменува со износот „75.000.000"; 
позиција 501 конто 418 — Посебни материјални тро-
шоци, износот „290.000.000" се заменува со износот 
„390.000.000", износот на основната намена „412.376. 
ооо“ се заменува со износот „622.376.000", во ставка- / 
та Вкупно Раздел 57 (позиции од 493 до 501) изно-
сот „1.259.056.000" се' заменува со износот „1.509.056. 
ооо“, во ставката Рекапитулација: За .функцијата на 
органот износот „525.376.000" се заменува со изно-
сот „775.376.000" и вр ставката Вкупно, износот „1.259. 
056.000" се заменува со износот „1.509.056.000". 

33. Во Раздел 59 — Републичка конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, позиција 512 конто 401 - Материјални тро-
шоци, износот „150.000.900" се заменува со износот 
„450.000.000", износот на основната намена „1.296. 
504.000" се заменува со износот „1.596.504.000" во 
.ставката Вкупно Раздел 59 (позиции од 510 до 518) 
износот „3.812.927.000" се заменува со износот „4.112. 
927.000", во ставката Рекапитулација: За функцијата 
на органот, износот „2.742.983.000" се заменува со 
износот „3.042.983.000" и во ставката Вкупно, изно-
сот „3.812.927.000" се заменува со износот „4,112. 
927.000". 

34. Во Раздел 60 — Републичка конференција на 
Сојузот на социјалистичката' младина, позиција 521 
конто 401 — Материјални трошоци, износот „95.000. 
ООО“ се заменува со износот „295.000.000"; износот на 
основната намена „390.280.000" се заменува со изно-
сот „590.280.000". Во ставката Вкупно Раздел 60 (по-
зиции од 519 до 537) износот „968.717.000" се заме-
нува со износот „1.168.717.000". Во ставката Рекапи--
тулација: За функцијата на органот, износот „716; 
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957.000", се заменува со износот „916.957.000" и во 
ставката Вкупно, износот „968.717.000" се заменува со 
износот „1.168.717.000". 

35. Во Раздел 62 — Републичка конференција на 
Сојузот на резервните воени старешини, позиција 
548 конто 401 — Материјални трошоци, износот „11. 
200.000" се заменува со износот „21.200.000", износот 
на основната намена „72.250.000" се заменува со из-
носот „82.250.000", во ставката Вкупно Раздел 62 (по-
зиции од 546 до 554) износот „205.234.000" се заме-
нува со износот „215.234.000", во ставката Рекапиту-
лација: За функцијата на органот, износот „153.394. 
ООО“ се заменува со износот „163.394.000" и во став-
ката Вкупно, износот „205.234.000" се заменува со 
износот „215.234.000“. 

36. Во Раздел 63 — Републички фонд за креди-
тирање на побрзиот развој на недоволно развиените 
краишта, позиција 557 конто 401 — Материјални тро-
шоци, износот „12.000.000" се заменува со износот 
„22.000.000", износот на основната намена „105.840. 

000“ се заменува со износот „115.840.000", во став-
ката Вкупно Раздел 63 (позиции од 555 до 560) изно-
сот „317.111.000" се заменува со износот „327.111.000"; 
во ставката Рекапитулација: За функцијата на орга-
нот, износот „232.151.000“ се заменува со износот 
„242.151.000" и во- ставката Вкупно, износот „317. 
111.000" се заменува со износот „327.111.ooo". 

37. Во Раздел 64 — Средства за компензации и 
регреси, позиција . 561 конто 431 — Компензација на 
цената на дневните информативно-политички весни-
ци и друго, износот „7.000.000 ооо“ се заменува со из-
носот „ll.000.000.000", износот на основната намена 
„9.зоо.ооо.ооо" се заменува со износот ,дз.зоо.ооо.ооо" 
и во ставката Вкупно Раздел 64 (позиции од 561 до 
562) износот „9.300.000.000" се заменува со износот 
„13.300 ооо.ооо". 

38. Во Раздел 65 — Други обврски на Републи-
ката, позиција 563 конто 415 — Учество на Репуб-
ликата, 'за набавка на опрема за информациониот 
систем на Републиката, износот „13.040.000.000" се 
заменува со износот „38.754.000.000"; позиција 564 
конто 416 — За изградба и опремување на објекти 
што се од општ интерес за. Републиката, износот 
„1.800.000.000" се заменува со износот „5.580.000.000", 
позиција 565 конто 418 — Финансирање на Програ-
мата за мерки и активности за запирање на иселу-
вањето на Србите и Црногорците од Косово, изно-
сот „2.500.000.ООО“ се заменува со износот „11.500. 
ооо.ооо"; износот на основната намена „17.570.500. 
ООО“ се заменува со износот „47.350.500.000"; пози-
ција 577 конто 433 — Учество на Републиката во по-
кривањето на курсните разлики, износот „21.600.000. 
ООО“ се заменува со износот „7.600.000.000"; позици-
ја 578 конто 433 — Регреси на камати по селективна 
програма, износот „37.000.000.000" се заменува со из-
носот „22.100.000.000", позиција 582 конто 433 — Уче-
ство во реконструкцијата на печатницата „Нова Ма-
кедонија“, износот „34.200.000.000" се-заменува со из-
носот „38.754.000.000"; позиција 584 КОНТО' 433 -
Учество на Републиката во фондот за технолошки 
развој на СФРЈ, износот „3.2оо.ооо.оро" се заменува 
со износот „3.700.000.000“; по позицијата 590 се до-
даваат осум нови позиции/: од 590-а до 590-ж кои 
гласат: позиција 590-а конто 433 — Регрес за веш-
тачки ѓубрива- со износ на контото „10.000.000.000"; 
позиција 590-6 ко,нто 433 — Курсни разлики по де-
понирани штедни влогови, со износ на контото „12. 
loo.ooo.ooo"; позиција 590-в конто 433 — Средства за 
„ФЕНИ“, со износ на контото „5.000.000.000"; пози-
ција 590-г конто 433 — Програма за развој на зем-
јоделството со износ на контото „12.000.000.000"; по-
зиција 590-д конто 433 — Супституција за енергија, 
со износ на контото „1.006.000.000"; позиција 590-ѓ. 
конто 433 — Истражување на нафта и гас, со износ 
на контото „4.432.000.000"; позиција 590-е конто 433 
— Развој на рудници за јаглен, со износ на контото 
„2.580.000.000", позиција за 590-ж конто 433 — Развој 
на железничкиот сообраќај со износ на контото 

„l.ioo.ooo.ooo", износот на основната намена „158.818. 
ооо.ооо" се заменува, со износот „159.918.000.000"; из-
носот на основната намена „134.003.ооо.ооо" се заме-
нува со износот „159.918.000.000". Во ставката Вкупно 
Раздел 65 (позиции од 563 до 595) износот „191.877. 
500.000" се заменува со износот „256.286.500.000". 

39. Во Раздел 66 — Средства за финансирање на 
други општествено-политички заедници, позиција 596 
конто 440 — Придонес за буџетот на Федерацијата 
на двете места, износот „213.700.000.000" се заменува 
со. износот „630 490.000.000"; Во делот Дополнителни 
средства за општи потреби на општините, позиција 
597 конто 445 — Берово, износот „616.172.000" се за-
менува со износот „1.120.312.000"; позиција 598 кон-
то 445 — Брод Македонски, износот „695.264.000" се 
заменува со износот „1.264.116.000"; позиција 599 
конто 445 — Виница Македонска, износ „510.699. 
ООО“ се заменува со износот „944.907.000"; позиција 
600 конто 445 — Дебар, износот „774.008.000" се за-
менува со износот „1.407.286.000"; позиција 601 кон-
то 445 — Делчево, износот „657.525.000" се заменува 
со износот „1.195.500.000"; позиција 602 конто 445 — 
Демир Хисар, износот „854.852.000" се заменува со 
износот „1.554.276.000"; позиција 603 конто 445 — 
Кавадарци, износот „27.428 000" се заменува со изно-
сот „49.868.000"; позиција 604 конто 445 — Кочани, 
износот „683.243.000" се заменува со износот „1.242. 
260.000"; позиција 605 конто 445 — Кратово, изно-
сот „666.886.000" се заменува со износот „1.212.520. 
ООО“; позиција 606 конто 445 — Крива Паланка, из-
носот „1.071.466.000" се заменува со износот „1.948. 
119.000"; позиција 607 конто 445 — Крушево, изно-
сот „721.296.000" се заменува со износот „1.311.446. 
ООО“; позиција 608 конто 445 — Куманово, износот 
„500.392.000" се заменува со износот „909.803.000"; 
позиција 609 конто 445 - Прилеп, износот „529.808. 
ООО“ се заменува со износот „963.286.000"; позиција 
610, конто 445 — Радовиш, износот „709.609.000" се 
заменува со износот „1.290.197.000"; позиција 611 
конто 445 — Свети Николе, износот „104.573.000" се 
заменува со износот „190.131.ООО“, износот на основ-
ната намена „932 221.000" се заменува со износот 
.,16.604.027.000". Во ставката Вкупно раздел 66 (по-
зиции од 596 до 611) износот „222.832.221.000" СВ 
заменува со износот ,,647.154.221.000". 

40. Во Раздел 67 - Средства за резервите, пози-
ција 612 конто 470 — Издвојување во Постојаната 
резерва на Републиката на двете места износот 
„5.ооо.ооо.ооо" се заменува со износот „12.ооо.ооо.ооо"; 
позиција 615 конто 488/1 — Средства за усогласување 
на- личните доходи на вработените согласно со оп-
штествените договори, износот „4.292.000.000" се за-
менува со износот „451.510.000.000", износот на основ-
ната намена „8.024.000.000" се заменува со износот 
„455.242.000.000". Во' ставката Вкупно Раздел 67 (по-, 
зиции-од 6i2 до 615) износот „13.024.000" се замену-
ва со износот „467.242.000.000". 

и 41. По Раздел 67 се дава нов Раздел 68 кој гла-
си.- „Раздел 68 — Црвен крст на Македонија, со по-
зиции од^ 616 до 619 кен гласат-, позиција 616 конто 
400 — Лични доходи на работниците во Работната 
заедница, со износ на контото „75.500.000"; позиција 
617 конто 400/1 — Средства за заедничка потрошу-
вачка со износ на контото „534.000"; позиција 618 
конто 401 — Материјални трошоци, со износ на кон-
тото „16.500.000"; позиција 619 конто 418 — Семи-
нари и советувања, со износ на контото „9.500.ООО“; 
Вкупно Раздел 68 (позиции од 616 до 619) со износ 
на основната намена „102.034.000",- Рекапитулација: 
За работната заедница со износ на контото „76.034. 
ООО“, За функцијата на органот, со износ на контото 
„26.000.000", Вкупно: „102.034.000". 

Член 4 
Овие измени и дополнувања влегуваат во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на' Социјалистичка Република Македонија“. 
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474. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕ-
ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТО-
НОМНИ ПОКРАИНИ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

-Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за обезбедување средства на Фондот на Феде-
рацијата за кредитирање ,на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини од 1986 до 1990 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и Оп-
штествено-политичкиот собор одржани на 13 јули 
1989 година. 

Бр. 08-2609/1 
13 јули 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБ-
ЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства на Фондот 

на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 го-
дина („Службен весник на СРМ“ број 7/86, 45/86 и 
50/87), во член 6 став 1 се менува и гласи: 

„Месечната аконтација на обврската се утврдува 
врз основа на податоците од полугодишната, односно 
годишната пресметка зголемена со процентот на по-
растот на цените на мало во Републиката во перио-
дот што му претходи на месецотх за кој се плаќа 
обврската во однос на просечните цени на мало во 
претходната година, односно првото полугодие од 
тековната година“. 

Член 2 
Во член 9 став 1 зборот „Годишната“ се' замену-

ва со зборот „Конечната“, а зборовите: „завршните 
сметки“ се заменуваат со зборовите: „годишните пре-
сметки“. 

Во став 2 зборовите: „завршната сметка“ се за-
менуваат со зборовите: „годишната пресметка“. 

Член 3 
Овој зако,н влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

475. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за работните односи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 13 јули 1989 година. 

, Бр. 08-2630/1 
14 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател “ 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ 

ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за работните односи („Службен вес-

ник на СРМ“ број 45/77, 3/83, 3/85; 46/86, 43/87 и 
24/89), во членот 76 став 1 зборовите: „во претход-
ното тримесечје“ се заменуваат со зборовите-, „во 
претпоследниот месец“. 

Став 2 се брише. 

Досегашниот став з станува став 2. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 
1989 година. 
476. 

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот^ за дополнување на Зако-
нот за Црвениот крст на Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествен о-политичкиот 
собор, одржани на 13 јули 1989 година. 

Бр. 08-2631/1 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ 

КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за Црвениот крст на Македонија 

(„Службен весник на СРМ“ број 27/77, 3/85, 10/85 и 
51/88), во член 12 по зборовите: „за приредби“ се 
додаваат зборовите: „грамофонски плочи и музички 
касети“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 
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477. 
Врз основа на член 371 став 1 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, Амандман XLIX 
точка 1 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и член 5 од Законот за избор на член на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија („Службен весник на СРМ“ 
број 16/74, 7/89, 21/89), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 13 јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

За член на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија од Социјалис-
тичка Република Македонија се избира 

д-р Васил Тупурковски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2718 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

478. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 13 јули 1989 година, др-
несе ' 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 
И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Се усвојува Општествениот договор за изме-
нување и дополнување на Општествениот договор за 
заедничките основи и' мерила за утврдување на лич-
ните доходи и други примања и надоместоци на 
функционерите во органите на општествено-политич-
ките заедници и општествено-политичките органи-
зации. 

2. Се овластува Дургут Едиповски, потпретседа-
тел на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, од името на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија да го потпише Општестве-
ниот договор во предложениот текст. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2625/1 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски; с. р. 

Претседател . 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Кара јанов, с. р. 

479. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седниците на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор одржани на 13 јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 
И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ 
ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА ПРАВОСУДНИТЕ ФУНКЦИИ, НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 
РЕПУБЛИКАТА 

' 1. Се усвојува Општествениот, договор за изме-
нување и дополнување на Општествениот договор за 
заедничките основи и мерила за стекнување и рас-
пределба на средствата за лични доходи и на други-
те примања и надоместоци на носителите на право-
судните функции, на функционерите и раководните 
работници во републичките органи и во органите на 
општествено-политичките организации во Републи-
ката. 

2. Се овластува Дургут Едиповски, потпретседа-
тел на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, да го потпише Општествениот договор во 
предложениот текст. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2626/1 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 
1 Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Петар Карајанов, с. р. 

480. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седниците на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор одржани на 13 јули 1989" година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 
И МЕРИЛА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ 
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГА-
НИ И ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Се усвојува Општествениот договор за измену-
вање и дополнување на Општествениот договор за 
заедничките основи и мерила за уредување на лич-
ните доходи и на другите примања и“ надоместоци 
на функционерите во републичките органи и органи-
те на општествено-политичките организации во Ре-
публиката. 

2. Се - овластува Дургут Едиповски, потпретседа-
тел на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
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кедонија, од името на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија да го потпише Општестве-
ниот договор во предложениот текст. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2627/1 Претседател 
13 јули 1989 година на Собранието, на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

' Петар Карајанов, с. р. 

481. 
Врз основа на член 86 став 2 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на СРМ“ број 41/87), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 13 јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ 

ЗА ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

Се дава согласност на Општите услови за испо-
рака на топлинска енергија, што ги донесе Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за енер-
гетика на Македонија, на седницата одржана на 7 
јули 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2629/1 
13 јули 1989 година 

Скопје 
. Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

482. 
Врз основа на член 560 од Законот за здруже-

ниот труд и членовите 394 и 400 од Деловникот на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд. одржана на-13 јули 1989 година, донесе. 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА АНЕКСОТ НА САМОУПРАВ-
НАТА СПОГОДБА ЗА. ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕНИК ФИГУРА НА СЛО-

ВЕНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ БРАЌАТА 
КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ 

1. Се усвојува Анексот на самоуправната спо-
годба за здружување средства за подигање, чување, 
одржување, заштита и користење на споменик фигу-
ра на словенските просветители браќата Кирил и 
Методиј во Скопје. 

2. Се овластува д-р Саво Климовски, претседател 
на Републичкиот комитет за образование, култура и 
физичка култура, да го потпише Анексот на Само-
управната спогодба. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2628/1 
13 јули 1989 година-

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

483. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13 јули 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ 
КЛИНИКИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиники при Медицинскиот фа-
култет во Скопје, се именуваат: 

Марица Георгиевска делегат. во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

д-р Русе Бошковски, директор на Центарот за 
планирање на семејството — Скопје, , 

Благородна Мингова, секретар на ОК на СКМ 
Чаир — Скопје. 

Митко Стојановски, асистент на Економскиот фа-
култет во Скопје, и 

Владо Хаџиев, директоа на Медицинскиот центар 
во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2640 
13 јули "1989 година 

"Скопје 
Претседател 

, на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

484. 
- Врз основа на член 248 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“ број 16/86, 
29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 13 јули 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИН-

СТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ институти при Медицинскиот фа-
култет во Скопје се именуваат.-

д-р Саво Миронски, професор во пензија, 
Драги Трајановски, член на Советот на Републи-

ката, 
Венцеслав Илјадников, дипл. фармацевт во „Реп-

лек Македонија“ — Скопје, 
Борче Наумовски, помошник на секретарот на 

Републичката СИЗ за здравствена заштита, и 
Лазар Толов, дипломиран фармацевт во „Алка-

лоид" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2639 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 
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485. 
Врз основа на член 248 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“, број 16/86, 
29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО МЕ-

ДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на РО Медицински факултет во Скопје се 
именуваат : 

Кирил Андоновски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, началник во 
Собранието на општина Чаир Скопје, 

Божидар Андоновски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Димитар Трајковски, шеф на Кабинетот -на прет-
седателот на Собрание го на СРМ, 

Ѓулистана Јумеровска, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, и 

Никола Камчев, директор на Медицинскиот цен-
тар во Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2638 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

486. 
Врз основа на член 59 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИ-
ТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИР-, 

КОВ“ - СКОПЈЕ 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте 
Мисирков“ — Скопје се именува Миљана Доневска, 
кзвршен секретар во ЦК на СКМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2642 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

487. 
Врз основа на амандман XIV точка 1 алинеја 6 

од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 13 јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОНОТО 
ТЕЛО ЗА ОРГАНИЗИРАНО, УСОГЛАСЕНО И КООР-
ДИНИРАНО ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ И АК-
ТИВНОСТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПОПУЛАЦИОНАТА 

ПОЛИТИКА ВО СРМ 

За член на Координационото тело за организи-
рано, усогласено и координирано остварување на 

мерките и активностите во областа на популациона-
та политика во СРМ се именува Елена Ставрева, виш 
советник во Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-2641 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

488. 
Врз основа на точка 4.2. од Стратегијата на тех-

нолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“ број 
32/87), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд, Соборот на општините и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 13 јули 1989 година, 
донесе 

П Р О Г Р A M А 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА НА ТЕХНО-

ЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

Тргнувајќи од верификуваните поставки во Стра-
тегијата на технолошкиот развој на СФР Југославија. 
Долгорочниот општествен план на СР Македонија за 
периодот од 19Ѕ6 до 2000 година, состојбата на тех-
нолошкиот развој во СР Македонија, како и научно 
и емпириски верификуваните сознанија за состојба-

/ га и правците на технолошкиот развој во светот, со 
оваа Програма се утврдуваат: 

Целите и задачите на технолошкиот развој кои 
треба да се остварат во наредниот период. 

Приоритетните правци и нивото на технолошка-
та развиеност која треба да се постигне во одделни 
области. 

Програмите за развој на базичните и посебни-
те технологии. 

Мерките и активностите за ефикасно оствару-
вање на политиката на технолошкиот развој. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ 
НА СР МАКЕДОНИЈА 

' \ 
Социјалистичка Република Македонија нема така 

изразиш природни, ниту создадени компаративни 
предности со чија помош би “можела успешно да ги 
решава своите егзистенционални развојни проблеми, 
без амбициозен и нејзе соодветен технолошки развој. 

v Осмислениот технолошки развој на Републиката 
до почетокот на XXI век треба да ги надмине не-
достатоците во досегашниот технолошки развој и да 
создаде потребни услови за достигнување на техно-
лошкото ниво на земјата и на земјите кои се тех-
нолошки и економски поразвиени. 

Тоа ќе биде основен услов за постигнување за-
доволителна валоризација на производните и твореч-
ките можности на Републиката, конкурентна стра-
тешка положба во светската поделба на трудот и 
создавање долгорочни позитивни услови за работе-
ње и развој на генерациите кои доаѓаат. 

Согласно со достигнатиот степен на општестве-
но-економскиот развој на Републиката, трендот на 
технолошкиот развој на развиените земји, вкупните 
материјални и нематеријални потенцијали на Репуб-
ликата и присутните ограничувачки фактори за тех-
нолошкиот развој, се поставуваат следниве цели на 
технолошкиот развој во СР Македонија: 

1. Усогласен и урамнотежен технолошки развој 
во рамките на вкупниот општествено-економски раз-
вој на Републиката. 
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2. Зголемување на технолошката и развојната 
рамноправност на СР Македонија во СФРЈ и све-
тот, со побрз развој на сопствени технологии и нив-
на примена во производството и општествените деј-
ности. 

3. Создавање основа за преструктуирање на сто-
панството. 

4. Интензивирање на стопанскиот развој и зголе-
мување на доходовноста на стопанството. 

5. Обезбедување на зголемени можности за вра-
ботување, особено во подрачјата со повисока квали-
фикација на трудот. 

6. Обезбедување рамномерен регионален развој. 
- 7. Зголемување на учеството на Републиката во 

стопанството на земјата, односно во светското сто-
панство со нагласена ориентација кон извоз на про-
изводи и услуги. 

8. Подобрување на. квалитетот на живеење на на-
селението (хуманизација на трудот, уредување на 
просторот, заштитата на околината, образование, кул-
тура и слични елементи). 

Овие цели ќе се остварат преку: 
1. Создавање основи за нови базични техноло-

гии. 
2. Контролиран и усогласен развој на избрани 

базични, пропулзивни и традиционални технологии. 
3. Јакнење на извозната способност на стопан-

ството. 
4. Развој на научно-технолошката соработка со 

светот. ^ 
5. Интензивен развој на мали производни про-

грами. - . 
6. Ревитализација на постојните технологии. 

3. ПРАВЦИ И АСПИРАЦИИ НА ТЕХНОЛОШКИОТ 
РАЗВОЈ 

Врз основа на критериумите за проценување на 
развојно-технолошкиот потенцијал: 

— пораст на светската и домашната побарувачка; 
— афирмираноста на домашното производство; 
—' енергетските и материјалните ресурси; 
— кадровската опременост; -
— истражувачкиот дотенцијал; 
— геополитичката положба; 
— технолошката интензивност; 
се одредуваат следниве приоритетни правци на 

технолошкиот развој на СР Македонија: 
— брз развој и широка примена на базичните 

технологии: информатиката и биотехнологијата; 
— достигнување и одржување на современо ниво 

на технологија на производството со висок развојно-
технолошки поте.нцијал: нумерички управувани алат-
ки машини, индустриска опрема, хемиски производи; 

— достигнување и одржување на современо ни-
во на технологија5'" на дејностите и производството 
со среден развојно-технолошки потенцијал: фарма-
цевтски производи, електрични машини и апарати, 
возила, земјоделски машини, алати, хемикалии за 
земјоделство; 

— достигнување и одржување на современо ниво 
на технологија на дејностите и производството со 
низок развојно-технолошки потенцијал: храна, кон-
фекција, кожна галантерија, мебел; и 

— технолошка ревитализација во сите дејности и 
производства. 

Аспирациите во поглед на технолошкото осамос-
тојување во креирањето на технолошкиот развој се: 

а) најинтензивна соработка на наши и странски 
партнери (активен заеднички трансфер) во базични- . 
те технологии и во' дејностите и производството со 
висок и среден- развојно-технолошки потенцијал; 

Современо ниво на технологија означува содр-
жина на технолошко-економски перформанси вери-
фицирани од пазарот на. развиените земји, од аспект 
на функционалност, квалитет, трошоци, цена и , сл. 

б) прифаќање странски готови или фазни тех-
нолошки решенија за кои ќе може да се обезбеди 
домашен придонес за нивно унапредување и инови-
рање во дејностите и производството од групата со 
висок развојно-технолошки потенцијал; и 

в) создавање самостојни домашни технолошки ре-
шенија и иницијативи за соработка со странски парт-
нери во. најголем број стопански дејности и произ-
водство од групите со среден и низок развојно-тех-
нолошки потенцијал.-

4. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ НА 
ТЕХНОЛОГИИ 

Задачите и правците на технолошкиот развој 
во СР Македонија ќе се остваруваат со програми за 
развој на технологии и знаења, при што за оцену-
вање на приоритетот на нивната реализација ,ќе се 
применуваат критериумите за вреднување на тех-
нологиите дефинирани во Стратегијата на технолош-
киот развој на СФРЈ и тоа: критериумите за квали-
тетот на технологиите, критериумите за степенот на 
освоеноста и освоивоста на технологиите и крите-
риумите за целта на примената на технологиите. 

Во наредниот период, селективно динамички ќе 
се реализираат следниве програми: 

4.1. Информатика 

1. Развој на системот на научни и технолошки 
информации. 

2. Развој на софтвер за дистрибуирани информа-
циони системи и бази на податоци. 

3. Компјутерски мрежи и пренос на податоци во 
компјутерски мрежи. 

4. Развој на софтвер за индустриска автоматиза-
ција за помош во проектирањето, водењето на про-
изводство и раководењето. 

5. Развој на современи информациони системи 
во ^стопанските дејности и јавните служби (јавна 
управа, здравство, платниот систем, образование, ту-
ризам и друго). 

4.2. Биотехнологија 
1. Развој и усвојување на биотехнолошки проце-

си за производство на пестициди, биополимери и 
органски киселини. 

2. Создавање микробиолошки средства за зашти-
та и регулација на растењето на растенијата (б,ак-
териолошки ѓубрива). 

3. Развој на производството на биосинтетски про-
изводи (биомултипликација во субмерзни услови на 
мицелиум, биосинтеза врз секундарни суровини, пек-
толитички ензими, биохемиски реагенси и ензими). 

4. Создавање нови дијагностички средства и ме-
тоди врз основа на бибтехнологии, во правец на мо-
ноклонални антитела за дијагностика на инфективни, 
соматски, онколошки заболувања, алергистички сос-
тојби, нарушување на имунитетот. 

5. Развој на .производство на квалитетен безви-
русен семенски и саден материјал. 

6. Развој на производството на храна, вино, пи-
во, сокови, млечни производи. 

7. Биотехнолошко производство на диетална хра-
на, природни зачини и адитиви. 

4.3. Флексибилни производни системи 

1. Развој на нумерички управувани алатки ма-
шини. 

2. Развој на компоненти за флексибилни техно-
логии (нумерички управувани единици, сензорски сис-
теми, елементи на хидраулична и пневматска авто-
матика). 

3. Развој на индустриски роботи, транспортни 
потсистеми и складишта. 

4. Раззој на системите во флексибилните техно-
логии (флексибилни ќелии базирани на нумерички 
управувани технологии). 

5. Развој на автоматизирани фабрики за сериско 
производство на модулни склопови за алатки ма-
шини. 
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4.4. Индустриска опрема 

1. Развој на производството на процесната опре-
ма за прехранбена индустрија, хемиска индустрија, 
обработка на метал и дрво. 

2. Развој на производството на пумпи за агресив-
ни течности и висок притисок. 

3. Развој на апарати и линии за автоматско за-
варување. 

4.5. Хемиски производи 

1. Развој на производство на специјални хемика-
лии од органско и неорганско потекло (малотонажна 
хемија). 

2. Развој на технологии за производство и пре-
работка на полимери за техничка намена (нови 
материјали) и здравство. 

3. Добивање на хемиски производи од неорган-
ско потекло (синтези на база на метали, силикати, 
туфови, секундарни и отпадни индустриски матери-
јали 

4. Развој на технологии на композитни матери-
јали (за производства на армирачки материјали, 
врзивни средства, композити и производи од компо-
зитор. 

5. Развој на технологии за производство на веш-
тачки ѓубрива. 

6. Развој на ракетно гориво. 

4.6. Фармацевтски производи 

1. Разработка на технолошки постапки за доби-
вање на разни видови квалитети на екстракти, изо-
лати и чисти супстанци за примена на фармацевт-
ската, козметичката и прехранбената индустрија. 

2. Развој на синтези за добивање на одредени 
видови лековити супстанции (суровини и нови фар? 
мацевтски производи). 

3. Развој на постапки за изолација и полу син-
тетска доработка на суровините, алкалоиди, во фи-
нални производи. 

4. Развој на производство на деривати од крвта. 

4.7. Електрични машини и апарати 
1. Развој на расклопни апарати (прекинувачи) Со 

SF 6 гас до 380 KV. 
2. Развој на маслени енергетски трансформатори 

за 12 и 24 KV, суви енергетски трансформатори до 
24 KV, мерни трансформатори, трансформаторски ста-
ници, помошни склопки, високонапонски осигурува-
чи, нисконапонски гребенасти контролори. 

3. Развој на нови видови акумулаторон плочи и 
акумулатори. 

4. Развој на нови видови кабли. 
5. Развој на микропроцесорски повеќефункцио-

нални системи за заштита, автоматизација, мерење и 
далечинска контрола кај среднонапонски и ниско-
напонски дистрибутивни постројки. 

6. Развој на далечински информативни процесни 
станици: 

7. Развој на универзални контролери за автома-
тизација на индустриски процеси. 

8. Развој на бесконтактни управувачки системи. 
9. Развој на електростатски филтри за прочисту-

вање на димни гасови. 
10. Развој на системи за озонирање на водите. 
11. Развој на системи на врски, апаратури за 

надземни станици со сателитска врска и создавање 
на системи на сателитски, радио и телевизиски пре-
нос. 

12. Развој на мобилни радио-телефонски системи. 
13. Развој на производство на уреди за сметачка 

техника. 

4.8. Возила 

1. Развој на нови типови автобуси и специјални 
возила. 

2. Развој на нови типови камп-приколки и при-
колки за трактори. 

3.. Развој на делови и прибор за моторни возила. 
4. Развој на опрема за кочење со микропроце-

сорски систем на управување за шински возила. 
5. Развој на преносници и запчаници за високо 

оптоварување и големи брзини. 

4.9. Земјоделски машини 

1. Развој на производство на машини за основна 
обработка на почвата. 

2. Развој на производство на машини за подго-
товка за сеење, сеење, косење и заштита на растени-
јата. 

3. Развој на наменски машини за обработка на 
тутун и за градинарството. 

4. Развој на системи за наводнување. 

4.10. Алати 
1. Развој на технологии за производство на спе-

цијален рачен и машински алат. 

4.11. Храна 

1. Создавање нови генетски капацитети во рас-
тително^ и сточарското производство со примена на 
нови селекциски методи и генетски комбинации. 

2. Потполно искористување на генетските свој-
ства на културните растенија и домашните животни 
во наши услови. 

3. Интензивирање на производството на житни и 
градинарски растенија и тутун. 

4. Интензивирање на пчеларството и преработ-
ката на медот и другите пчеларски производи. 

5. Производство на храна во затворени просто-
рии, водени средини, ридско-планинските подрачја и 
одгледување на други растенија (лековити) во раз-
лични услови. 

6. Интензивирање на производството на млеко, 
млечни производи и месо со повисок степен на обра-
ботка. 

7. Интензивирање на производството на овошје 
и развој на рационални технологии за негова прера-
ботка. ' . 

8. Производство на здрава храна на заштитени 
зони без употреба на4 пестициди и други хемиски 
средства. 

9. Развој на технологии за Одржување на храната. 
10. Развој на можностите за' зголемување на про-

дуктивноста на биомасата во шумските екосистеми 
и нејзино користење како суровина, енергија и 
храна. 

4.12. Технолошка ревитализација 

Да се развијат методи, постапки, опрема, нови 
материјали и знаења за подобрување на производите 
и производните програми, организацијата и управу-
вањето со технолошките процеси, заштеда на мате-
ријали и енергија првенствено во: агроиндустрискиот 
комплекс, електроенергетиката, електроиндустријата, 
металургијата, машиноградбата и металопреработу-
вачката индустрија, текстилната индустрија, кожната 
и хемиската индустрија, особено со реализација на: 

1. Развој на постапки за анализа на планирање 
на енергетскиот систем, рационална употреба, супсти-
туција и штедење на енергија, воведување на упра-
вувачки информациони и надзорни системи во енер-
гетските објекти. 

2. Оптимизирање на производството на сурово 
железо во електроредуктивни печки. 

3. Изработка на експертни системи и модерни-
зација на технолошките процеси за добивање челик 
со повисок квалитет и преработка на челик во екс-
тра јаки-жилави челици. 

4. Создавање нови материјали врз база на црни-
те и обоените метали, тешкотопивите соединенија со 
користење на методи во прашкастата металургија. 

5. Создавање нови технологии за обработка на 
плазмени, вакумни и детонациони технологии на на-
несување на отпорни, стабилни и корозивно-отпорни 
покривања. 
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6. Развој на технологии за автогено топење на 
оловни и бакарни концентрати 

7. Развој на технолошки постапки за искористу-
вање на ретките метали од олово-цинковите “ руди., 

8. Оптимизирање на процесите во подготовката 
и обогатување на минералните суровини, мета-
луршката подготовка на суровините и отпадните ма-
теријали за металуршка употреба и употреба во дру-
ги индустриски гранки. 

9. Замена на челични отковци со АДИ-метал. 
10г Синтеза и примена на нови средства За под-

готовка и доработка -на текстилни материи и за про-
изводство на неткаен текстил. 

11. Унапредување на технологиите за производ- . 
ство на памучно, волнено, синтетичко предиво и тек-
стил со високи форми на обработка и асортиманот 
обогатување. 

12. Унапредување на механичката и хемиската 
обработка на дрво. 

13. Унапредување на производството на мебел 
во стандардни и наменски асортиман. 

14. Унапредување на обработката на кожа со 
различни степени на квалитет и намени. 

15. Оитимизирање на производството и маркетин-
гот за земјоделско-прехранбените производи. 

16. Истражување во областа на градежништвото 
(материјали, конструктивни системи, технологии на 
градење, заштеда на енергија, водостопанство). 

Натамошен селективен пристап во остварување 
на задачите, правците и приоритетните програми за 
развој на технологии ќе се дефинира со изработка 
на соодветни стручни подлоги и договори на учес-
ниците во реализацијата, односно по завршувањето 
на научно-истражувачкиот проект „Ревитализација и 
нови технологии во стопанството на СР Македонија“. 

5. УСЛОВИ И -МЕРКИ ЗА ПОДРШКА НА 
ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ 

Технолошкиот развој може да се одвива забрза-
но само во поволен амбиент, преку создавање основ-
ни системски претпоставки и ,создавање и развој на 
субјекти кои го потпомагаат и забрзуваат техно-
лошкиот развој. 

За постигнување на брз и ефикасен технолошки 1 

развој неопходно е да се развиваат сите фази во 
процесот: од создавање на истражувачки резултати, 
нивна, примена во корисна технологија, дифузија на 
технологијата во стопанството и нејзина експлоатаци-
ја и преточување во доход, кои во нашата Републи-
ка се недоволно развиени. 

Ова ќ е се постигне со развојот на субјектите кои 
значајно влијаат на елементите на технолошкиот раз-
вој. Предност треба да се даде на: научно-истражу-
вачките кадри, стручните кадри од техничките обла-
сти, научно-истражувачките организации, истражувач- . 
ко-развојните единици во стопанството, големите ор-
ганизации од материјалното производство, републич-
ката управа со програмирани активности и мерки 
потрошувачите со барања за функционалност, квали-
тет и цена. 

Понатаму, неопходно ќе се развиваат и усовр-
шуваат и субјектите: квалификувани работници за 
нови технологии, иноватори. факултети и стручни 
школи, технолошки информациони центри, фондо-
ви за поддршка на технолошкиот развој, мали про-
изводни организации, извозни организации, органи и 
самоуправни асоцијации за наука , и технологија, 
стручни здруженија, иновациони центри, банки и фи-
нансиски институции и јавноста. 

Дел од овие субјекти не постојат и ќ е се пре-
земат мерки за нивно формирање, додека дел од 
нив се недоволно развиени и не ги даваат ефектите 
што од нив се очекуваат во технолошкиот развој и 
постои потреба за преземање мерки за ѓшвен ната-
мошен развој. 

Освен развојот на овие субјекти ^ потребни се и 
дополнителни мерки за обезбедување: квалитетна по-
барувачка, иновационен амбиент, зголемување на 
продуктивноста на трудот и пораст на општествениот 
производ, соработка со странски партнери, инфор-

мираност за трендовите на технолошкиот развој во 
светот, поволни услови за инвестирање од други ре-
публики и странство и мотивираност за развој. 

Согласно со овие .разгледувања и заклучувањата 
од претходните поглавја се дефинираат: мерки со 
кои се изградува и развива неопходната инфраструк-
тура за побрз технолошки развој, мерки за зголему-
вање на кадровскиот потенцијал, мерки за финанси-
ска подршка и поттикнување на иновативното одне-
сување и„ ме“рки за ангажирање на учесниците во 
технолошкиот развоја 

5. 1. Мерки на подрачјето на научно-технолошката 
инфраструктура 

1. Развој на системот на научни и технолошки 
информации 

Во рамките на изградбата на системот на научни 
и технолошки информации на Југославија, во СР Ма-
кедонија ќ е сс развива специјализиран систем за на-
учни и технолошки информации и специјализиран 
центар за сеизмологија и ќе се зголемува вклучува-
њето на големите“ стопански организации во систе-
мот на научни и технолошки информации на Југо-
славија. ' 

За развоЈ на овие елементи на системот на науч-
ни и технолошки информации на Југославија ќ е се 
изработат посебни програми, а дел од нивното фи-
нансирање ќе се обезбеди од Средствата за поттик-
нување на технолошкиот развој на СФРЈ. 

НОСИТЕЛ : НУБ „Климент Охридски“, ИЗИНС и 
големите стопански организации 

РОК: до декември 1989 година 

2. Формирање мрежа на центри за технолошки 
информации 

Овие центри ќе даваат услуги за поголемо иско-
ристување на расположливите технологии, активира-
ње на знаењата од научно-истражувачките институ-
ции и поединци, комерцијализација на технолошките 
иновации, консултантски и информациони услуги, 
како и помош во формирањето на мали иновативни 
организации. 

Овие центри ќ е вршат и прибирање, обработка 
и дистрибуција на патентната документација за пот-
ребите на стопанството од СР Македонија. 

Во прва, фаза, вакви центри ќ е се формираат во 
РО „Макметал-инженеринг" и Републичката заедница 
за научно-истражувачка дејност, а понатаму во по-
големите стопански организации. 

НОСИТЕЛ: РО „Макметал-инженеринг" и Ре-
публичката заедница за научно-истражувачка 
дејност 

РОК: кра ј на 1989 година 

3. Изготвување на макроистражувачки програми 

Овие програми ќе бидат рамки за организирање 
и изведување на конкретни истражувачки проекти 
дефинирани во глава 4 од Програмата. Тие ги изра-
зуваат стратешките технолошки развојни целини на 
Републиката. 

Реализацијата на овие програми ќе биде коор-
динирана во рамките на Републичката заедница за 
научно-истражувачка дејност, а нивното финансира-
ње од здружените средства за научно-истражувачка 
дејност и меѓународната научна и технолошка сора-
ботка, ќе има приоритет. 

Програмите се дефинираат во временски период 
од пет години и во првата фаза се следниве-. 

Системот на мерки кој се предлага во ната-
мошниот текст е комплементарен со низата веќе 
преземени мерки и активности на ниво на земјата и 
нашата Република, наведени во образложението на 
Програмата. “ 
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Програма 1: Биотехнологии во агроиндустрискиот 
комплекс и производство на природна 
храна 

Да се развијат и адаптираат технологии за био-
технолошко производство на храна, биотехнолошки 
процеси и производи за чување на храна, како и 
технологии за производство на здрава природна 
храна. 

Програма 2: Ревитализација на технологиите во 
стопанството на СР Македонија 

Да се развијат методи, постапки, опрема и зна-
ења за подобрување на производите и производните 
програми, организацијата и управувањето со техно-
лошките процеси и заштеда на материјали и енер-
гија. 

Програма 3: Технологии за апликативни програм-
ски решенија со помои! на сметачки 
системи 

Да се развиваат апликативни програмски реше-
нија за ефикасно користење на информациони тех-
нологии, програми ,за технологии подржувал^ со сме-
тачи, проектирање и развој на .информациони сис-
теми за остварување на автоматизирано работење на 
технолошките процеси, постапки и администартивни-
те работи за подигање на продуктивноста и квали-
тетот на овие работи'. 

Програма 4: Автоматизација и флексибилни произ-
водни системи 

Да се развијат машини, уреди, центри за обра-
ботка и системи, системски и апликативни програм-
ски решенија за флексибилна обработка на предме-
тите на работење со минимални губитоци при про-
мена на работната операција или предметот на ра-
ботење, со изнаоѓање на решенија за снабдување,. 
терминирање и дистрибуција во услови на флекси-
билно производство. 

Програма 5: Развој на хемиски, фармацевтски про-
изводи и нови материјали 

Да се развијат технолошки постапки за добива-
ње нови хемиски и фармацевтски производи, како и 
постапки за добивање нови материјали со високи 
перформанси. 

НОСИТЕЛ: Републичката заедница за научно-
истражувачка дејност и организациите на 
здружениот труд 

РОК: јули 1989 година 

4. Развој на Институтот за примена на електрони-
ката, автоматиката, информатиката и нови материја-

ли во стопанството на СР Македонија 

За да се овозможи поголема примена на науч-
ните сознанија од овие важни области и базични 
технологии, неопходно е еден од постојните институ-
ти во СР Македонија со кадровско и материјално 
зајакнување да прерасне во врвен институт од овие 
области и да се вклучи во југословенската мрежа на 
истражувачко-развојните центри од посебен квалитет. 

НОСИТЕЛ: Републичката заедница за научно-
истражувачката дејност и Универзитетот „Ки-
рил и Методиј“ 

РОК: до крајот на 1990 година 

5. Развој на проектантско-консултантска организација 
за воведување на нови технологии 

Оваа организација ќе дава услуги при ревитали-
зацијата, иновирањето, воведувањето на нови техно-
логии и реализацијата на инвестициите во стопанство-
то на СР Македонија. 

Оваа мерка ќе се реализира со подинамичен 
развој за здружување на постоечките проектантски 
организации од СР Македонија. 

НОСИТЕЛ :Проектантски организации од СР Ма-
кедонија 

РОК: до крајот на 1989 година 

6. Дефинирање на барањата на големите системи 
и јавни нарачки на технолошка опрема 

Со цел да се создадат услови за вклучување на 
стопанството, од СР Македонија во изградбата на го-
лемите системи (Електростопанство, ПТТ-сообраќај, 
железнички сообраќај и ЈНА), неопходно е овие 
системи во рамките на заедничките планови за раз-
вој во земјата да изработат програми и технички 
барања за опремата во наредниот период и да склу-
чат договори за реализација на дел од таа опрема 
со стопанството во СР Македонија: 

Истото, потребно е да се направи и за сите јав-
ни работи кои ќ е се изведуваат во СР Македонија 
(изградба на автопат, -изградба на железнички пру-
ги и сл.) и потребите на ЈНА. 

НОСИТЕЛ: големите системи: Електростопанство, 
ПТТ-сообраќај, ЖТО - Скопје 

РОК: до крајот на 3989 година 

5.2. Мерки за јакнење на кадрсвскиот потенцијал 

1. Унапредување на системот на образование во сог-
ласност со потребите на технолошкиот развој на 

СР Македонија 

Создавањето на кадри и одржување, односно по-
дигање на нивото на нивната компетентност во сог-
ласност со целите на технолошкиот развој, ќе се 
унапредува со развивање на содржините, формите и 
опремата на образовниот систем. 

Образовните содржини треба да обезбедуваат 
стекнување на знаења за новите технологии,' како и 
знаења на странски јазици, користење на научни и 
технолошки информации, употреба на сметачи и сл. 

Исто така, неопходно е системот на образова-
ние да опфати и форми за перманентно образова-
ние и освежување на знаењата на кадрите од сто-
панството на СР Македонија. 

Ќ е се изврши и неопходното доопремување на 
наставните и научно-истражувачките лаборатории, за 
да се постигнат нормите на квалитет на образование-
то и истражувањата што ги бараат научниот и тех-
нолошкиот развој. ' 

За ова ќ е се изготват нормативи и програми за 
опоемување, заедничко користење и одржување на 
набавената опрема. 

НОСИТЕЛ: Републичката заелнипа за насочено-
то образование и Републичката заедница за 
научноистражувачка дејност 

РОК: крај на 1989 година 

2. Обучување на раководни и стручни ка“ри 
од стопанството 

Стопанската комора на Македонија ќе органи-
зира дополнување на знаења и зголемување на ком-
петентноста на 'раководните и стручните кадри ВO 
областа на организацијата, прогнозирањето и плани-
рањето, познавањето на технологиите, маркетингот. 

финансиите, инвестирањето, кадровската политика, 
домашните и странски -стопански системи и друго 

Ќ е се врши задолжителна обука на раководните 
и стручните кадри од стопанството со организирање 
на циклуси на предавања кои би ги држеле познати 
стручњаци и стопанственици од земјата и странство. 

НОСИТЕЛ: Стопанската комора на Македонија 
во соработка со универзитетите во СР Ма-
кедонија 

РОК: крај на 1989 година 

3. Доквалификација и специјализација на кадри 

Ќе се унапредуваат формите на доквалификаци-
ја и специјализација на кадрите и ќе се усогласуваат 
до потребите на технолошкиот развој. 
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За ова Републичката, заедница за вработување во 
соработка со Стопанската комора на Македонија ќе 
изготвува годишни програми за доквалификација и 
специјализација на кадрите. 

НОСИТЕЛ- Републичката заедница за вработува-
ње во соработка со Стопанската комора на 
Македонија 

РОК: крај на 1989 година 

4. Да се овозможи на организациите на здружениот 
труд, трошоците за специјализација, постдипломски 

студии и докторати да ги стават на товар 
на трошоците за работење 

Средствата за вакви усовршувања досега се ив-
двојуваа од средствата за заедничка потрошувачка, 
што доведува до негативен однос на поголемиот дел 
од вработените, иако се работи за интерес на целата 
организација. 

Заради ова потребно е да се овозможи овие 
средства во иднина да се стават на товар на трошо-
ците на работењето зашто и ефектите од нив се 
одразуваат на работата на организацијата. 

За реализација на оваа мерка, републичките ор-
гани ќе покренат иницијатива за измени на Законот 
за сметководството. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот коми.тет за наука,- тех-
нолошки развој и информатика 

РОК: до крајот на 1989 година ^ 

5. Изработка на програма за соработка со наши 
афирмирани стручњаци и стопанственици, кои рабо-
тат во странство и нивно вклучување во стопанскиот 

и технолошкиот развој на СР Македонија 

Овие кадри, во кои нашата Република има вло-. 
жено не мали средства, покажуваат голема спрем-
ност за соработка и помош во. стопанскиот и техно-
лошкиов развој на СР Македонија. 

Преку осмислен пристап и користење на разни 
форми на нивно ангажирање, за што ќе се изготви 
посебна програма, можно е да се постигнат значајни 
технолошки, економски и други ефекти. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за наука, тех-
нолошки развој и информатика 

РОК: крај на 1989 година 

5.3. Мерки за финансиска поддршка на иновативните 
процеси 

1. Насочување на дел од средствата за научно-истра-
жувачка дејност за финансирање на програми за 

технолошки развој и апликативни проекти 

Средствата формирани во Републичката заедни-
ца за научно-истражувачка дејност за изработка на 
научно-истражувачки проекти, во наредниот период 
плански ќе се насочуваат и тоа: 

— 70% од средствата за финансирање на макро-
истражувачки програми предложени со оваа Прог-
рама, односно истражувачко-развојни проекти кои ќе 
се финансираат и од средствата што се обезбедуваат 
со Законот за обезбедување и користење на средства 
за поттикнување на технолошкиот развој на Југосла-
вија, како и општествено-хуманитарни истражувања 
поврзани со овие програми; 

— 30% од средствата за финансирање на фунда-
ментални истражувачки проекти. 

Ова финансирање ќе се врши со распишување на 
годишен конкурс од страна на Републичката заед-
ница за научно-истражувачка дејност за научно-истра-
жувачки проекти во рамките на утврдените приори-
тетни програми. 

За ова ќе биде неопходно промена на условите 
и критериумите за финансирање од страна на Ре-
публичката заедница за научно-истражувачка дејност, 
како и начинот на дефинирање, следење и усвојува-
ње на резултатите од проектите, со цел да се постиг-
не ефективна и ефикасна истражувачка работа и 
брза примена на добиените резултати. 

НОСИТЕЛ: Републичката заедница за научно-
истражувачка дејност во соработка со Репуб-

. личкиот комитет за наука, технолошки раз-
вој и информатика 

РОК: јули 1989 година 

2. Издвојување средства за финансирање на реализа-
цијата на иновации, создавање на мали иновативни 

организации и ревитализација на технологиите 
Со цел да се забрза процесот на примената на 

иновациите и ревитализацијата, ќе биде неопходно 
да се создават квалитетни средства за учество во 
нивното финансирање. 

Овие средства треба да се создадат со здружу-
вање на дел од средствата за штедење и рационали-
зација на енергијата, дел од средствата о,д заемот 
за вработување и насочување на дел од кредитниот 
потенцијал на банките. 

Условите и начинот на користење на овие сред-
ства ќе се прецизираат со спогодбата за здружување. 

НОСИТЕЛ: Републички комитет за наука, техно-
лошки развој и информатика и Стопанската 
комора на Македонија во соработка со бан-
ките 

РОК: до крајот на 1989 година 

3. Издвојување на средства за истражување и техно-
лошки развој во организациите на здружениот труд 

Во распределбата на приходот и доходот некои 
организации на здружениот труд и сега вршат издво-
јување на средства за истражувања кои понатаму, 
доколку постои организациона единица за истражу-
вање и развој, врз основа на самоуправна спогодба 

-се здружуваат и на ниво на сложена организација. 
Оваа обврска за издвојување на дел од доходот 

за развојни истражувања и ииовациона активност (од 
1—5'о/0) б и требало да -се утврди во зависност од сто-
панската гранка, односно брзината на технолошките 
промени во дадената гранка, со определба во Про-
грамата на мерки за економската политика. 

НОСИТЕЛ! организациите на здружениот труд 
од материјалното производство 

РОК: до април 1990 година 

4. Обезбедување погодности на урбаната, земјишна-
та и комуналната политика за изградба на научно-
истражувачки, истражувачко-развојни капацитети и 

мали производни организации 

Зградите на институтите и^ објектите за експери-
ментални постројки (стакленици, огледни парцели, 
пилот-постројки, прототипни работилници и мали 
производни организации базирани на современи тех-
нологии) обично се градат во поголемите градови-
каде што постојат високошколски институции и 
стручни кадри, па-затоа има оправдување предмет-
ните инвестиции да остваруваат право на одделни 
погодности и олеснувања, во утврдувањето на виси-
ната на надоместок за уредување на градежното зем-
јиште. 

Исто така, треба да се обезбедат пошироки пра-
ва на општините за утврдување на зони, пунктови 
на одделни локации за изградба на деловен простор 
за мали производни организации, како и изградба 
на комплетна инфраструктура неопходна за изградба 
на мали производии погони. 

НОСИТЕЛ. Републичкиот комитет аа урбанизам, 
градежништво, сообраќај и заштита на чове-
ковата околина 

РОК: до јули 1990 година. 

5. Разработка и примена на концепцијата на ИНОВФ-
циски доход за стимулирање на технолошкиот 

развој 

Со Законот за сметководството пропишана е об-
врската на евидентирање на средствата вложени во 
технолошкиот развој, унапредување на условите на 
работа и производството, како и делот на доходот 
остварен од примената на иновации, рационализација 
и други мерки на творештво, 
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Оваа мерка ќе се реализира со прецизирање на 
начинот на утврдување на доходот остварен со при-
мена на иновациите. 

Со оваа мерка, исто таќа, би требало да се 
постигне зголемување на мотивираноста на организа-
циите на здружениот труд за примена на иновации 
и соодветен однос кон наградувањето на иновато-
рите. 

НОСИТЕЛ: Службата за општествено книговод-
ство на СР Македонија во соработка со Ре-
публичкиот комитет за наука, технолошки 
развој и информатика 

РОК: крај на 1989 година 

6. Вградување на стимулативни мерки за креатив-
ниот придонес на работниците, како и дефинирање 
на заедничките основи, мерила и критериуми за ви-

сината на надоместоците и наградите кода им 
припаѓаат на иноваторите 

Оваа мерка ќе се реализира преку доразработка 
на самоуправните општи акти на организациите на 
здружениот труд со широка општествена акција на 
синдикатот и Стопанската комора, во реализација на 
Општествениот договор за поттикнување и вреднува-
ње на творештвото на СР Македонија. 
^ НОСИТЕЛ Сојузот на синдикатите на СР Маке-

донија во соработка со Стопанската комора 
на Македонија и Републичкиот комитет за 
наука, технолошки развој и информатика 

РОК: крај на 1989 година 

7. Насочување на дел од средствата на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените краишта за изра-

ботка на прединвестициони студии за развој на ' 
производства базирани на нови технологии 

Со оваа мерка ќе се поттикнува и помага созда-
вањето на нови програми кои ќе се реализираат во 
недоволно развиените краеви на СР Македонија. 

- Фондот би помагал, добрите идеи да се вообли.-
чат во инвестициона документација со обврска исти-
те да се реализираат во недоволно развиените кра-
ишта. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот фонд за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените краишта 

- РОК: до крајот на 1989 година 

5.4. Мерки за ангажирање на учесниците во 
технолошкиот развој 

1. Ангажирање на Стопанската комора на Македонија 
во промовирањето и поддршката на технолошкиот 

развој 

Покрај ангажирањето на Стопанската комора во 
реализација на мерките наведени понапред во Про-
грамата, неопходно е проширување на нејзината уло-
га во поттикнувањето на соработката меѓу стопан-
ството и науката, создавањето на технолошката ин-
фраструктура неопходна за побрза дифузија на тех-
нолошките иновации, изградбата на и н ф о р м а ц и ј а -
та инфраструктура, изнаоѓање на нови форми за 
финансирање на технолошкиот развој и создавање 
неопходни кадри: 

За оваа цел, Стопанската комора на Македони-
ја ќе изготви оперативен план во кој подетално ќе 
ги прецизира приоритетните^ области, целите, зада : 
чите и роковите за остварувањето и јакнењето на 
нејзината улога во технолошкиот развој на СР Ма-
кедонија, 

НОСИТЕЛ: Стопанската комора на Македонија 
РОК: по донесувањето на Програмата 

2. Ангажирање на Републичката заедница за научно-
истражувачка дејност како активен фактор на 

технолошкиот развој на СР Македонија 

Со подобра организација и зголемување на ни-
вото на компетентноста, односно со дефинирање на 
долгорочни научно-истражувачки програми, набавка 
на опрема и создавање кадри за нивна реализација, 
Републичката заедница за научно-истражувачка деј-
ност ќе се постави во активна улога во реализација-
та на аспирациите и целите на технолошкиот развој. 

За ова Републичката заедница за научно-истражу-
вачка дејност ќе изготви оперативен план на деј-
ствување. 

НОСИТЕЛ: Републичката заедница за научно-
истражувачка дејност 

РОК: шест месеци по донесувањето на Програ-
мата 

3. Подготовки на организациите на здружениот труд 
за вклучување во технолопкиот развој на Републиката 

и земјата 

Организациите на здружениот труд врз .основа 
на плановите за развој на СР Македонија во своите 
програми ќе го разработат и планот за сопствен тех-
нолошки развој во, кој ќе ги дефинираат конкретни-
те ^ е л и и ориентации за подолгорочен забрзан тех-
нолошки развој. 

НОСИТЕЛ: организациите на здружениот труд 
и. Стопанската комора на Македонија 

РОК: до крајот на 1989 година 

4. Создавање услови за прогнозирање на развојот на 
науката и технологијата, утврдување на условите за 
примена на научниот и технолошкиот развоен потен-
цијал, синтеза на основите за развој на науката и 
технологијата и политиката на меѓународната научна 

и технолошка соработка 

Оваа мерка ќе се реализира со развој на ино-
вационите центри и насочување на научно-истражу-
вачките организации, развој на информациониот сис-
тем на републичките органи и организации и вове-
дување на систем на следење на параметрите и еле-
ментите на развојот на науката и технологијата. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за наука, тех-
нолошки развој и информатика 

РОК: до крајот на 1990, го дина 

5. Создавање услови за формирање на мали инова-
тивни организации 

Овие организации заради својата динамичка ино-
вативност, флексибилност и можност за трансФоома-
ција ќе имаат значајно место во технолошкиот раз-
вој. 

Неопходно ќе биде нивното формирање па се 
олесни со либерализација на законските' прописи, 
како и создавање на неопходен ризичен финансиски 
поте,нцијал. 

'Заради ова, ќе се извршат измени и дополну-
вања ' на Законот за вршење на стопански дејности 
со самостоен личен труд со средства на трупот во 
сопственост на граѓаните и ќе се реатшзиоа мерката 
број 2. од мерките за финансиска подршка на ино-
вативчите процеси. 

НОСИТЕЛ: Републичкиот секретаријат за општо-
стопански работи, мало стопанство, туризам 
и пазар 

РОК: крај на 1989 година 

6. Развој на меѓунаоодната научна и технолошка со-
работка во функција на технолошкиот развој на 

Републиката 
Меѓународната научна и технолошка соработка 

ќе претставува еден од основните услови за реали-
зација на приоритетните технолошки програми и за 
нејзиниот натамошен развој ќе се изготви посебна 
Програма со оперативен план со кој ќе се прецизира 
политиката, темите, формите и субјектите — учес-
ници во меѓународната научна и технолошка сора-
ботка, 
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НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за наука, тех-
нолошки развој и информатика 

РОК:, септември 1989 година 

7.. Заострување на нормите за функционалност, ква-
литет и конкурентност на производите и на потро-

шувачите критериуми 

Со реализацијата на оваа трајна мерка ќе се 
создадат услови за излез на нашите организации на 
странскиот пазар. 

Оваа мерка ќе се реализира со доградба на под-
законските прописи и со развој на методите, постап-
ките, и опремата за контрола на квалитетот во орга-
низациите на здружениот труд, односно развој на 
овластените организации за контрола на квалитет 
(Југоинспект, Завод за мерки и драгоцени метали, 
како и асоцијациите на потрошувачите). 

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за индустрија 
и енергетика и Стопанската комора на Ма-
кедонија 

РОК: средината на 1990 година t 

8. Создавање позитивен општествен амбиент 
за технолошки развој 

Реализацијата на програмата на мерките за тех-
нолошки развој ќе се одвива динамично, доколку се 
создаде позитивен однос на јавноста спрема инова-
циите и технолошкиот развој. 

Со реализацијата на оваа мерка ќе се создадат 
услови за поволна информираност и заинтересира-
ност на пошироката јавност. Печатот, радиото и те-
левизијата систематски ќе ги следат и ќе го поттик-
нуваат интересот за научно-технолошки теми, ќе се 
подига етиката на работата и социјалистичкиот сис-
тем на вредностите. 

НОСИТЕЛ: Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија и средствата за јавно 
информирање 

РОК: постојано 
Оваа -програма ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 02-2610/1 
13 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на-, СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с, р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Петар Карајанов, -с. р. 

489. 
Врз основа на член 61 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81 и 40/87), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРР1ДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА НЕ-
ДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1989 ГОДИНА 

I 
Висината на придонесот на „Детска недела“ што 

ќе се наплатува во времето од 1 до 7. X. 1989 го-
дина изнесува: 

- 1. На секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации, ако вредноста на влезниот билет изнесува: 

- до 10.000 динари 200,00 динари 
- над 10.000 динари 300,00 динари 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен на печатени работи — loo,oo ди-
нари; 

3. На секој продаден возен билет во железнич-
киот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) 
и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот 
билет изнесува: 

— до 15.000 динари 200,00 динари, 
— над 15.000 динари 400,оо динари; 
4. На секој влезен билет за спортски натпревари . 

и други спортски приредби, ако вредноста на влез-
ниот билет изнесува: 

— до 5.000 динари 300,00 динари 
— над 5.000 динари 500,00 динари 

II 
Придонесот на „Детска недела“ се плаќа во мар-

кици кои за таа намена ги издава Сојузот на орга-
низациите за социјалистичко воспитување на. децата 
на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-1499/1 
8 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

490. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен 
весник на СРМ“, бр. 50/88), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финанси-
рањето на општините и Републиката , („Службен вес-
ник на СРМ“, бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88, 28/88 и 51/88), Извршниот совет на Собра-
ните на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на општината Ка-
вадарци, во износ од 880.000.000 динари. 

2. Позајмица?а од точка 1 на оваа одлука оп-
штината ќе ја врати најдоцна до 30 септември 1989 
година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу Општината и Републич-
киот секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-1535/1 
8 јули 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

491. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 50/88),. а во врска со член 53, став 
1, точка 2 од Законот за системот нa фт-ансирање-
то на општините и Републиката („Службен весник 
на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50:'87; 10/88, 20/88, 
28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНА-

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица во износ од 
3.700.000.000 динари на собранијата на следниве оп-
штини : 

- Прилеп 1.500 ооо.ооо динари. 
- Кичево 800.000.000 динари, 
- Тетово 1.200.ооо.ооо динари, 
- Куманово 200.000.000 динари. 
2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука оп-

штините ќе ја вратат најдоцна др 15 септември 1989 
година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор помеѓу општините и Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. -

Бр. 23-1536/1 
14 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Кредитни 
средства 

Неповратни 
средства Вкупно 

1. Неготино 287 3.652 3.939 
2, 
3. 
4. 

Кавадарци 
Струмица 
Штип 

282 
563 
551 

3.623 
3.508 

-1.492 

3.905 
4.071 
2.043 

5. Чаир 253 289 542 
6. Мак. Брод 100 2.900 з.ооо 

Се 2.036 15.464 17.500 

Член 2 
Кредитните средства од член 1 на оваа одлука 

се одобруваат со рок на враќање од 5 години, без 
пресметување, на камата 

мите што ќе ги утврдат, а под условите од член 1 и 
2 на оваа одлука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 23-1560/1 
14 јули 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

492. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите и 

начинот на користење на средствата на солидарноста 
за отстранување на последиците од елементарни не-
погоди во - Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 18/76 и 30/77), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАР-
НОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИ-

ТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалис-

тичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди се доделу-
ваат средства во вкупен износ од 17.500 милиони ди-
нари и тоа: 

(во милиони динари) 

493. 
Врз основа на член 34-а. став 2 од Законот за 

административните такси (,.Службен весник на СРМ“ 
бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, “ 44/85 и 7/88), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИ-

ЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ 
ПРЕМИНИ 

1. Висината на таксите .за дозволи и за визи што 
ги издава/ ^органот на управата надлежен за внат-
решни работи на граничните премини, утврдена со 
Тарифниот број 4-а од Тарифата на републичките 
административни такси .се менува и изнесува: 
с 
1) За државјани на СФРЈ: 
а) за дозвола за движење и задржува-

ње на граничен премин 20.000 динари 
б) за постојана дозвола за движење и 

задржување на граничен премин 20.ооо динари 
2) За странски државјанин: 
а) за виза на патна исправа за едно 

патување заради престој во СФРЈ 
или за еден транзит зоо.ооо динари 

б) за визи на заедничка патна испра-
ва за секое лице по 150.000 динари 

в) за туристичка пропусница 150.000 динари 
г) за дозвола за движење и задржува-

ње на граничен премин 20.000 динари 
д) за дозвола за движење и престој 

надвор од местото на граничен пре-
мин 20.000 динари 

ѓ) за постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 20.000 динари 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за висината на такси за 
дозволи и за визи што се издаваат на граничните 
премини („Службен весник на СРМ“ бр. 19/88 и 
17/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 
во „Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија“, а ќе се применува од денот на донесу-
вањето. 

Бр. 23-1554/1 
14 јули 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, с. р. 

Член 3 
За кредитните средства од член 1 на оваа одлу-

ка собранијата на општините ќе склучат договор со 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Договорот од став 1 на овој член во името на 
Извршниот совет на Собранието на СРМ ќе го пот-
пише републичкиот секретар за финансии. 

Член 4 
Средствата од член 1 на оваа одлука собранија-

та на општините ќе ги распоредат според критериум 

494. 
Согласно одредбите на член 75 од Законот за 

сметководство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/89 
и 35/89), а врз основа на член 44, став 2 о,ц Опште-
ствениот договор за заедничките основи и мерила за 
самоуправно уредување на доходот во стекнувањето 
и распоредувањето на доходот и чистиот до;ход и 
распределбата на средствата за лични доходи во СР 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/85, 
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18/87 и 25/89, во натамошниот текст: Општествен до-
говор), Координациониот одбор за следење на спро-
ведувањето на Општествениот договор во соработ-
ка со Службата на општественото книговодство во 
СРМ, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА САМОУПРАВ-
НИТЕ ОПШТИ АКТИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХО-

ДОТ ВО 1989 ГОДИНА 
1. Заради извршените промени во пресметковниот 

систем, следењето на примената на самоуправните 
општи акти за распределба на доходот во 1989 го-
дина ќе се врши согласно ова упатство. 

2. Следењето на примена!а на мерилата од само-
управните општи акти за распоредување на доходот 
и распределба на средствата за лични доходи ќе се 
врши на постојниот образец - ,,ППМ", пропишан со 
Методологијата за следење на примената на заед-
ничките основи и мерила за распоредување на чис-
тиот доход, за утврдување на просечната сложеност 
на трудот и за други показатели („Службен весник 
,на СРМ“ бр. 38/87) — во натамошниот текст: Мето-
дологија. 

3. Редните броеви 1, 2, з, 8, 10, 11, 12-а, 12-б и 
17 не се пополнуваат. Во празниот простор — Г — 
примена на мерилото според Самоуправната спогодба 
за распоредување на остварениот чист личен доход 
во пресметковниот период, делот I (утврдување на 
дел од доходот стекнат под исклучителни погодности 
според мерилото) исто така не се пополнува. 

4. На реден број '4 се искажува износот на сред-
ствата за лични доходи пресметан во „Г" дел II од 
образецот. 

5. На реден број 5 се искажува износот на сред-
ствата за лични доходи распореден по периодичната 
пресметка, односно годишната пресметка (ознака за 
АОП 301 од Билансот на успехот). 

6. На редните броеви 6 и 7 се искажуваат пове-
ќе, односно помалку распоредените средства за лич-
ни доходи, утврдени како разлика на средствата за 
лични “доходи според мерилото и на средствата за 
лични доходи распоредени со периодичната прес-
метка, односно годишната пресметка. 

7. На реден број 9. се искажува износот на сред-
ствата за акумулација распоредени со периодичната 
пресметка, односно годишната пресметка (ознака за 
АОП 359 од распоред на резултатот). 

8. На реден број 12 се искажува износот на 
пресметаните чисти лични доходи (ознака за АОП ' 
957 + 958 од тримесечниот извештај). 

9. На реден број 12-в се искажува износот на 
пресметаните надоместоци за лични доходи (ознака 
за АОП 958 од триглесечниот извештај). 

10. На редните 'броеви 13 и 14 се искажува изно-
сот на надоместоците за исхрана на работниците, без 
делот за засилена, односно заштитна исхрана и за 
превоз до и од работа (дел од конто 440). 

11. На редните броеви 15 и 16 се искажува најт 
високиот, односно најнискиот чист личен Доход што 
како месечен просек одделен работник го остварил 
за полно работно време во тековниот пресметковен 
период 

12. Од реден број 19 до реден број 29 се утвр-
дува бројот на условно неквалификуваните работни-
ци на начин како дадено во точката 15 од појас-
нувањето кон Методологијата „Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/87). 

13. Во „Г", делот П, се искажува начинот на 
утврдувањето на средствата за лични доходи, однос-
но пресметката на основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи, согласно са-
моуправниот општ акт и елементите што ги утврду-
ва и објавува Координациониот одбор. Износот на 
пресметаните средства за лични доходи се пренесува 
на реден број 4 од Образецот ППМ. 

14. Утврдувањето на средствата за лични дохо-
ди се врши со примена на основните мерила: бруто 
личен доход по работник и стапка на акумулатив-
ност. Меѓузависноста на бруто личниот доход по ра-

ботник и стапката на акумулативноста ја определува 
самостојно општественото-правно лице согласно свои-
те самоуправни општи акти. 

Доколку општественото-правно лице врши прес-
метка на меѓу зависно ста на бруто личниот доход и 
стапката на акумулативноста како коригиран доход 
се Зема остварениот доход (ознака за АОП 351), на-
мален за покритието на загубите од претходните 
години (ознака за АОП 352), учеството на други 
организации во заедничкиот доход (ознака за АОП 
353), даноците и придонесите од распоредот на ре-
зултатот (ознака за АОП 356) и заедничката инвес-
тициона потрошувачка (ознака за АОП 368). 

Под трајни извори на деловни средства се под-
разбира износот на трајниот капитал (трајни изво-
ри на средства ознака за АОП 101), намален за плас-
маните на име задолжителни долгорочни вложувања 
(ознака за АОП 022). 

Напомена: Ако пласманите се искажуваат како 
неделовни средства, нема потреба од намалување на 
трајните извори на деловни средства по тој основ. 

При пресметката на средствата за лични доходи 
општествено-правните лица може да ги користат и 
дополнителните корективни мерила за зголемување 
на делот за лични доходи, согласно Општествениот 
договор. 

Стапката на акумулативност се пресметува спо-
ред следната формула: 

ознака за АОП 359 
2 X 100 

ознака за АОП 101—022 
15. Што ќе се смета за реализирани бруто лич-

ни доходи КОИ не влегуваат во даночната основица, а 
што реализирани лични доходи над личните доходи 
кои не влегуваат во даночната основица, одлучуваат 
самите општествено-правни лица согласно своите са-
моуправни општи акти и остварените резултати. 

16. Ова упатство има за цел да го објасни начи-
нот на пополнување на Образецот ППМ и неговото 
усогласување во новите законски прописи. За се она 
што не е опфатено со ова упатство, се применува 
Методологијата. 

Бр. 13-739/2 
10 ,јули 1989 година 

Скопје 
Координациони одбор 

Претседавач, 
Душан Петрески, с. р. 

495. 
Врз основа на член 80 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-
рат на недвижностите за катастарска општина Пса-
ча, Собрание на општина Крива Паланка, со вкупна 
површина од 1877 ха, 02 ари, 88 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 досе-
гашниот катастарски операт на земјиштето за оваа 
катастарска општина. 

Бр. 13-728/1 
6 јули 1989 година 

Скопје 
Директор 

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

496. 
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), 
донесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-
рат на недвижностите за катастарска општина Опи-
ла, Собрание на општина Крива Паланка, со вкуп-
на површина од 2178 ха, 80 ари, 20 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. 13-728/1 
6 јули 1989 година 

Скопје 
Директор 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

236. 
Д О Г О В О Р 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА 
И ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ ЗА РАБОТНО ОСПОСО-
БУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ РАКУВААТ СО 

ЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ 

Член 1 
Учесниците во овој договор се согласуваат да 

донесат републички и покраински прописи со кои 
ќе се утврдат стручната подготовка и врз заеднич-
ките основи утврдени со овој договор, условите за 
работно оспособување на работниците кои ракуваат 
со енергетски постројки. 

Член 2 
Учесниците во овој договор се согласни со ре-

публичките и покраинските прописи да се опфатат 
следниве работи и ракување со енергетските пос-
тројки : 

1. ракување со парни турбини; 
2. ракување со гасни турбини; 
3. ракување со хидротурбини; 
4. ракување со котларници; 
5. ракување со парни клипни матнио-
в, ракување со мотори со внатрешно согорување; 
7. ракување со компресори и разладни уреди 

(постројки) ; 
8. ракување со црпни станици; 
9. ракување со генератори на гасот; 

10. ракување со централно греење и климатиза-
ција; 

11. ракување со уреди за подготвување на на-
појна, котловска и разладна вода,-

12. ракување со уреди за полнење и манипула-
ција со технички гасови, 

13. ракување со садови под притисок; 
14. ракување со трафостаници и разводни елек-

ТРОПОСТРОЈКИ; 
15. ракување со диспечерски центри и електроко-

манди; 
16. ракување со енергетскиот блок за производ-

ство на електрична енергија,-
17. ракување со уреди за сушење,-
18. ракување со технолошки печки 

Член 3 
Учесниците во овој договор се согласни за ра-

ботите од член 2 на овој договор соодветниот сте-
цен на стручна подготовка на работниците да се 
утврдува според Општествениот договор за единстве-
ните основи за класификација на занимањата и 
стручната подготовка (.,Службен лист на СФРЈ“ број 
28/80), а заедничките основи за работно оспособува-
ње според овој договор, и тоа: 

Ч . За ракување со парни турбини над 10 MB, 
IV степен на стручна подготовка што се добива во 

училиштата за енергетска или електромашинска на-
сока, дванаесет месеци работа на ракување со тур-
бински постројки под надзор и положен испит по 
работна оспособеност; 

— за ракување со парни турбини до 10 MB, 
- IV степен на стручна подготовка што се добива во 

училиштата за енергетска или електромашинска на-
сока, девет месеци работа на ракување со турбин-
ски постројки под надзор и положен испит по ра-
ботна оспособеност; 

2. За ракување со гасни турбини кои служат за 
производство на електрична енергија, IV степен на 
стручна подготовка што се добива во училиштата за 
енергетска или електромашинска насока, дванаесет 
месеци работа на ракување со турбински постројки 
под надзор и положен испит по работна оспособе-
ност; 

3. За ракување со хидротурбини кои служат за 
производство на електрична енергија, IV степен на 
стручна подготовка што се добива во училиштата за 
енергетска или електромашинска насока, дванаесет 
месеци работа на ракување со турбински постројки 
под надзор и положен испит по работна оспособе-
ност; 

4. За ракување со котларници со АТК (автомат-
ска термичка команда) инсталирана сила преку 20 
MB, IV степен на стручна подготовка што се добива 
во училиштата за енергетска или електромашинска 
насока, дванаесет месеци работа на ракување со кот-
ловски постројки под надзор и положен испит по 
работна оспособеност; 

— за ракување со котларници со АТК инстали-
рана сила до 20 MB, IV стелен на стручна подго-
товка, што се добива во училиштата за енергетска 
или електромашинска насока, дванаесет месеци ра-
бота на ракување со котловски постројки под над-
зор и положен испит по работна оспособеност; 

— за ракување со котларници со АТК инстали-
рана сила до 5 MB, II степен на стручна подготовка 
што се добива во училиштата за енергетска или 
електромашинска насока, дванаесет месеци работа на 
ракување со котловски постројки под надзор и по-
ложен испит по работна оспособеност; 

— за ракување со котли со механизирано пале-
ње, IV степен на стручна подготовка што се добива 
во училиштата за енергетска или електромашинска 
насока, дванаесет месеци работа на ракување со кот-
ловски постројки под надзор и положен испит по 
работна оспособеност; 

— за ракување со котли со рачно палење, II сте-
пен на стручна подготовка што се добива во учи-
лиштата за енергетска или електромашинска насо-
ка, шест месеци работа на ракување со котловски 
постројки под надзор и положен испит по работна 
оспособеност; 

5. За ракување со парни клипни машини, II сте-
пен на стручна подготовка што се добива во учи-
лиштата за енергетска или електромашинска насо-
ка, дванаесет' месеци работа на ракување со парни 
клипни машини под надзор и положен испит по ра-
ботна оспособеност; 

6. За ракување со мотори со внатрешно согору-
вање во вкупна сила од преку 200 кВ, IV степен на 
стручна подготовка што се добива во училиштата за 
енергетска или електромашинска насока, дванаесет' 
месеци работа на ракување со мотори под надзор 
и положен испит по работна оспособеност; 

“ — за ракување со мо,тори со внатрешно согору-
вање со вкупна сила до 200 кВ, II степен на стручна 
подготовка што ,се добива во училиштата за енер-
гетска или електромашинска насока, дванаесет ме-
сеци работа на ракување со мотори под надзор и 
положен испит по работна оспособеност. 

7. За ракување со компресори и разладни пос-
тројки со вкупна сила од преку 200 кВ, IV степен на 
стручна подготовка што се добива во училиштата за 
енергетска, електромашинска или хемиско-технолош-
ка насока, дванаесет месеци работа. на ракување со 
компресори и разладни постројки под надзор и по-
ложен испит по работна оспособеност; 

— за ракување со компресори и разладни пос-
тројки со вкупна сила до 200 кВ, II степен на струч^ 

/ 
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на подготовка што се добива во училиштата за енер- -
гетска, електромашинска или хемиско-технолошка на-
сока, дванаесет месеци работа на ракување со ком-
пресори и разладни постројки под надзор и поло-
жен испит по работна оспособеност; 

8. За ракување со црпни станици со вкупна сила 
од преку 200 кВ, IV степен на стручна “подготовка 
што се добива во училиштата за енергетска или 
електромашинска насока, дванаесет месеци работа 
на ракување со црпни станици под надзор и поло-
жен испит по работна оспособеност; 

— за ракување со црпни станици со вкупна сила 
до 100 кВ, II степен на стручна подготовка што се 
добива во училиштата за енергетска, електромашин-
ска или хемиско-технолошка насока, дванаесет месе-
ци работа на ракување со црпни станици под над-
зор и положен испит по работна оспособеност; 

9. За ракување со, генератори на гас, И степен 
на стручна подготовка што се добива во училишта-
та за електромашинска насока, дванаесет месеци ра-
бота на ракување со генераторите на гас под над-
зор и положен испит по работна оспособеност; 

10. За ракување со котли за централно греење 
со инсталирана сила од преку 1 MB работен при-
тисок 0,5 бара, температура до 110оЦ на излезната 
вода, IV степен на стручна подготовка што се добива 
во училиштата за електромашинска или енергетска 
насока, дванаесет месеци^ работа на ракување со кот-
ли под надзор и положен испит по работна оспо-
собеност; 

— за ракување со котли за централно греење со 
инсталирана сила од преку 0,2 MB до 1 MB работен 
притисок од 0.5 бара, температура од 110о Ц на 
излезната вода. II степен на стручна подготовка што 
се добива во училиштата за енергетска или електро-
машинска насока, дванаесет месеци работа од кои 
шест месецу на ракување со котли под надзор и по-
ложен испит по работна оспособеност или завршено 
осумгодишно училиште, осумнаесет месеци работа, 
од кои шест месеци, ракување под надзор и поло-
жен испит по работна оспособеност; 

— за ракување со климатизацијата, И степен на 
стручна подготовка што се добива во училиштата 
за енергетска или електромашинска насока, шест ме-
сеци работа на ракување со климатизацијата под 
надзор и положен испит по работна оспособеност; 

11. За ракување со уредите, за подготвување на 
напојната, косовската и разладната вода преку 15^3 
на час, II степен на стручна подготовка што се до-
бива во училиштата за хемиско-технолршка или ма-
шинска насока, шест месеци работа на ракување со 
у/редите за подготвување на иапојната, косовската и 
разладната вода под надзор и положен испит по ра-
ботна оспособеност; 

12. За ракување со уредите за полнење и мани-
пулација со технички гасови, И степен на стручна 
подготовка што се добива во училиштата за елек-
тромашинска насока, шест месеци работа под над-
зор и положен испит по работна оспособеност или 
завршено осумгодишно училиште, дванаесет месеци 
работа под надзор и положен испит по работна оспо-
собеност; 

13. За ракување со садови под притисок од прва 
и втора класа, II степен на стручна подготовка што 
се добива во училиштата за енергетска или електро-
машинска насока, шест месеци работа на ракување 
под надзор за работниците со енергетска насока, 
односно дванаесет месеци за работниците со елек-
тромашинска насока и положен испит по работна 
оспособеност; 

14. За ракување со трафостаници и разводни 
електропостројки IV степен на стручна подготовка 
што се добива во училиштата за електроенергетска 
насока, дванаесет месеци работа на ракување со тра-
фостаници и разводни електропостројки под надзор 
и положен испит по работна оспособеност; 

15. За ракување со диспечерски центри и елек-
трокоманди, IV степен на стручна подготовка што 
се добива во училиштето за електроенергетска на-

сока, дванаесет месеци работа на ракување со дис-
печерски центри и електрокоманди под надзор и по-
ложен испит по работна оспособеност; 

16. За ракување со енергетскиот блок за произ-
водство на електрична енергија, IV степен на струч-
на подготовка што се добива во училиштата за елек-
троенергетска или електромашинска насока, двана-
есет месеци работа на ракување со енергетскиот блок 
под надзор и положен испит по работна оспособе-
ност; 

17. За ракување со уредите за сушење на топлот-
ниот ефект преку 500 кВ, IV степен на стручна под-
готовка што се добива во училиштата за енергетска 
или електромашинска насока, шест месеци работа 
на ракување со уредите за сушење под надзор и 
положен испит по работна оспособеност; 

— за ракување со уредите за сушење на топлот-
ниот ефект до 500 кВ, II степен на стручна подго-
товка што се добива во училиштата за енергетска 
или електромашинска насока, шест месеци работа 
на ракување со уредите за сушење под надзор и по-
ложен исиит по работна оспособеност; 

18. За ракување со технолошки печки со ефект 
над 0,5 MB кои се палат со течно и гасно гориво, 
IV степен на стручна подготовка што се добива во 
училиштата за енергетска или електромашинска на-
сока, дванаесет месеци работа на ракување со тех-
нолошките печки под надзор и положен испит по 
работна оспособеност. 

Член 4 
Учесниците во овој договор се согласни со про-

писите од член 1 на ОВОЈ договор да се утврдат про-
грамите за работно оспособување на работниците 
кои ракуваат со енергетските постројки, на кои ќе 
им се обезбедат соодветни еднакви барања за раку-
вање со одделни постројки од член 2 на овој дого-
вор, а особено: 

— техничките прописи со сите безбедносни на-
прави и заштитни системи, ракување со постројката 
периодични прегледи и испитувања, ставање во 
погон, надзор врз работата, работа во смени, воде-
ње на погонската евиденција, одржување, ремонт, 
како и детално познавање на законската и технич-
ката регулатива; 

— организацијата на работата, заштитата на ра-
ботата и заштитата од пожари, давање прва помош, 
особено во специфични услови на погонот, построј-
ките и работата со опасни, експлозивни и отровни 
материи,-

— основните теоретски знаења потребни за сов-
ладување на работата на постројките, со соодветна 
опрема и уреди-; 

— мерките за рационално водење на построј-
ките; 

— деталното познавање на постројките со сите 
соодветни направи, инсталации и помошни системи. 

Работната оспособеност на работниците за ра-
кување со енергетските постројки се проверува на 
испитот што се полага пред Комисија што ја форми-
ра републичкиот, односно покраинскиот орган на 
управата надлежен за работите на енергетиката, на 
начин и по постапка што се утврдуваат со пропи-
сите од член 1 на .овој договор. 

Член 5 
Овој договор влегува, во сила кога ќе го пот-

пишат овластени претставници на учесниците во овој 
договор. 

Член 6 
Овој договор се објавува во службените весни-

ци на социјалистичките републики и на социјалис-
тичките автономни покраини. 

ПОТПИСНИЦИ: 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, 
Букета Вишњевац, член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот ко-
митет за индустрија и енергетика; 
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За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 
д-р Томислав Бундалевски, член на Из-
вршниот совет и претседател на Репуб-
личкиот комитет за енергетика, инду-
стрија и градежништво; 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, 
Гвидон Кацл, член на Извршниот совет 
и претседател на Републичкиот комитет 
за енергетика; 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, 
Радослав Радовиќ, член на Извршниот 
совет; 

За Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, . 
инж. Анте Симовиќ, главен републички 
инспектор на парни котли; 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора, 
Петрашин Касалица, член на Извршниот 
совет и републички секретар за работи 
на стопанството; 

За Извршниот совет' н а ' Собранието на 
САН Војводина, 
Фрањо Кабриќ, член на Извршниот со-
вет и покраински секретар за индустрија, 
градежништво и герцијарнл. дејности, 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Косово, 
Абедин Добруна, заменик на покраин-
скиот секретар за стопанство. 

237. 
Врз основа на член 136 од Уставот на СРМ и 

член 30 од Законот за правата, обврските и одго-
ворностите во републичките органи во поглед на 
средствата во општествена сопственост што тие ги 
користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85), ра-
ботниците, раководните работници и функционерите 
во републичките органи склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРИБАВУВА-
ЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, РАКОВОДНИТЕ РА-
БОТНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ ОРГАНИ 

,Член 1 
Со . оваа самоуправна спогодба работниците, ра-

ководните работници и функционерите (во натамош-
ниот текст: работници), во Собранието на СРМ, Прет-
седателството на СРМ, Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ, Уставниот суд на Македонија, опште-
ствено-политичките организации на Републиката, ре-
публичките органи на управата и републичките ор-
ганизации и други организации корисници на средг 
ствата од Републичкиот буџет, Врховниот суд на Ма-
кедонија, Јавното обвинителство на Македонија, Јав-
ното правобранителство на Македонија, Судот на 
здружениот труд на Македонија, Стопанскиот суд на 
Македонија, Републичкиот суд за прекршоци, окруж-
ните судови во Скопје, Окружниот стопански суд во 
Скопје, Основниот суд на здружен труд во Скопје 
и Окружното јавно обвинителство во Скопје, и во 
стручните служби на овие органи и организации, (во 
,натамошниот текст: учесниците на спогодбата) ги 
здружуваат средствата за станбена изградба и ста-
новите на кои имаат право на давател на стан на 
користење, како и ги утврдуваат намените за кои 

се користат здружените средства и други прашања 
во врска со остварувањето на заедничките потреби 
утврдени со оваа самоуправна спогодба. 

Член 2 
Учесниците од Самоуправната спогодба се со-

гласни да ги здружат средствата од следниве извори: 
— средствата за заедничка потрошувачка наме-

нети за изградба и прибавување на станбени згради, 
станови и гаражи што им се обезбедуваат на работ-
ниците во републичките органи во висина на сред-
ствата што ги издвојуваат работниците во организа-
циите на здружен труд по. работник; 

— средствата од амортизацијата, на станбените 
згради, станови и гаражи; 

— средствата од ануитетите по одобрените кре-
дити за станбена изградба во лична сопственост; 

— средствата што работниците во републичките 
органи врз основа на закон ги здружуваат во Само-
управната интересна заедница на становањето,-

— лични средства на работниците. 

Член 3 
Покрај средствата од член 2, учесниците се со-

гласни да ги здружат и становите и станбените згра-
ди на кои имаат право на давател на стан на ко-
ристење. 

Член 4 
Со здружените средства од оваа Спогодба распо-

лагаат здружителите а тие се водат на сметка на 
Здружената СИЗ за становање на град Скопје. Учес-
ниците на Спогодбата се согласни средствата од став 
1 на овој член да се користат за изградба и купу-
вање на станови во општествена сопственост и за 
доделување на станбени кредити за изградба, до-
градба, надградба и за купување на станови во лич-
на сопственост, како и за реконструкција, санација 
и подобрување на условите за становање на стано-
вите во лична сопственост. 

Член 5 
За здружените средства за станбена изградба. 

Стручната служба на Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ води посебена евиденција. 

Член 6 
Учесниците се согласни при ,распределбата на 

изградените станови и станбени кредити од здру-
жените средства според оваа спогодба да се тргнува 
од начелото на солидарност и взаемност; така што 
секој учесник на Спогодбата да добива на користење 
одреден број на станови и кредити, сразмерно со 
бројот на нерешените станбени прашања, бројот на 
вработените, степенот на станбената загрозеност на 
работници, работниот придонес, пензискиот стаж и4 

материјалната состојба на барателите. 

Член 7 
Учесниците на Спогодбата се согласни здруже-

ните средства за станбена изградба да се користат 
-врз основа на Програма за станбена изградба што 
ја донесува конференцијата на учесниците на Спо-
годбата за период од пет години. 

Програмата содржи број и големина на станбе-
ните згради и станови и износот на потребните сред-
ства за нивно прибавување. 

Член 8 
Учесниците на Спогодбата се согласни да ги обра-

зуваат следните органи: 
1. Конференција на учесниците во Спогодбата, 
2. Комисија за станбени прашања, 
3. Комисија за доделување на кредити на работ-

ниците и раководните работници. 
I 

Член 9 
Конференцијата на учесниците на Самоуправната 

спогодба донесува Програма за работа, ги разгле-
дува извештаите за работа на комисиите, ја насочува 
работата на комисиите и друго. 

, Конференцијата ја сочинуваат по еден претстав-
ник на секој учесник во Спогодбата. 
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Членовите на Конференцијата се делегираат за 
време од 4 години. 

Конференцијата од редот на своите членови из-
бира претседател, потпретседател и секретар. 

Член 10 
Комисијата за станбени прашања ја сочинуваат 

претставници од: Претседателството на ЦК на СКМ, 
Претседателството на СРМ, Собранието на СРМ, Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ, РК на ССРНМ, 
Сојузот на синдикатите на Македонија. 

Член 11 
Комисијата за доделување кредити на работни-

ците и раководните работници ја сочинуваат прет-
ставници од органите и организациите кои со по-
себна одлука ќе бидат утврдени од Конференцијата 
на учесниците на Самоуправната спогодба. 

Член 12 
Членовите на комисиите се избираат за време 

од 4 години. 
Член 13 

Работите во врска со доделувањето на кредити 
на функционери, како и работите во врска со гло-
балната распределба -на станови на функционерите, 
раководните работници и работниците врз основа на 
поднесените барања и мислења за утврдениот прио-
ритет во својот орган односно работна заедница ги 
врши Комисијата за станбени прашања. 

'Член 14 
Работите во врска со доделувањето на кредити 

за станбена изградба на работниците и раководните 
работници ги врши Комисијата за доделување на 
кредити на работниците и раководните работници, 
врз основа на поднесените барања и мислења од 
работната заедница. ^ 

Член 15 
Стручните и административните работи за по-

требите на комисиите и Конференцијата ги врши 
Стручната служба на Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ. 

Член 16 
Кон оваа спогодба може дополнително да им 

пристапат и други учесници. . 
Член 17 

Предлог за изменување и дополнување на оваа 
спогодба може да поднесе секој учесник на Спогод-
бата. За предлогот за изменување и дополнување на 
Спогодбата се изјаснуваат учесниците на Спогодбата. 
Ако за предложените изменувања и дополнувања се 
изјасни мнозинство учесници во Спогодбата, Кон-
ференцијата подготвува предлог за нејзино измену 
вање односно дополнување и го доставува мислењето 
до учесниците на Спогодбата. 

Изменувањата и дополнувањата на Спогодбата 
се сметаат за усвоени кога во истоветен текст ќе ги 
усвојат учесниците во Спогодбата и ќе ги потпишат 
нивните овластени претставници. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на оваа само-

управна спогодба престанува да важи Самоуправната 
спогодба за заедничко користење на средства од при-
донесот за станбена изградба од личниот доход на 
работниците во републичките органи и организации 
и општествено-политичките организации на Републи-
ката („Службен весник на СРМ“ бр. 28/77). 

Член 19 
Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе ја 

потпишат овластените претставници на учесниците 
во Спогодбата. 

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со 
денот на потпишувањето. 

Член 20 
Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 

„Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 03-1293/1 
7 јуни 1989 година 

Скопје 

Потписници-. 

Работната заедница на Претседателство-
то на СРМ, Работната заедница на Соб-
ранието на СРМ, Работната заедница на 
Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, Работната заедница на ЦК 
СКМ, Работната заедница на Републич-
ката конференција на ССРНМ, Работната 
заедница на Советот на ССМ, Работната 
заедница на Републичката конференција 
на ССММ, Работната заедница на Репуб-
личкиот секретаријат за народна одбра-
на, Работната заедница на Републичкиот 
секретаријат за правосудство и управа, 
Работната заедница на Републичкиот се-
кретаријат за финансии, Работната заед-
ница на Републичкиот секретаријат за 
општостопански работи, мало стопанство 
туризам и пазар, Работната заедница на 
Републичкиот комитет за труд, здравство 
и социјална политика, Работната заедни-
ца на Републичкиот секретаријат за од-
носи со странство, Работната заедница на 
Секретаријатот за законодавство, Работ-
ната заедница на Секретаријатот за ин-
формации, Работната заедница на Репуб-
личкиот комитет за образование, култура 
и физичка култура, Работната заедница 
на Секретаријатот за- кадровски праша-
ња, Работната заедница на Републичкиот 
комитет за индустрија и енергетика, Ра-
ботната заедница на Републичкиот коми-
тет за урбанизам градежништво, сообра-
ќа ј и. заштита на човековата околина, 
Работната заедница на Републичкиот ко-
митет за наука, технолошки развој и ин-
форматика, Работната заедница / на Ре-
публичкиот комитет за земојделство, шу-
марство и водостопанство, Работната за-
едница на Републичкиот завод за опште-
ствено планирање. Работната заедница на 
Републичкиот хидрометеоролошки завод, 
Работната заедница на Републичкиот за-
вод за меѓународна научно-техничка со-
работка, Работната заедница на Репуб-
личкиот завод за статистика, Работната 
заедница на Републичкиот завод за суд-
ски вештачења во областа на финансии-
те, материјалното работење и сообра-
ќајот, Работната заедница на Бирото за 
претставки и поплаки, Работната заед-
ница на Републичката комисија за кул-
турни врски со странство, Работната за-
едница на Републичката комисија за од-
носи со верските заедници, Работната за-
едница на Управата за заеднички рабо-
ти на Извршниот совет, Работната заед-
ница на Врховниот суд на Македонија, 
Работната заедница на Уставниот суд на 
Македонија, Работната заедница на Ок-
ружното јавно обвинителство на Маке-
донија. Работната заедница на Стопан-
скиот суд на Македонија, Работната за-
едница на Окружниот суд на Скопје, Ра-
ботната заедница, на Окружниот стопан-
ски суд, Работната' заедница на Јавното 
правобранителство на Македонија, Ра-
ботната заедница и?. Републичкиот суд 
на прекршоци, Работната заедница на Су-
дот на здружениот труд на Македонија, 
Работната заедница на Основниот суд на 
здружен труд, Скопје, Работната заедни-
за на Македонската- академија на науки-
те и уметностите, Работната заедница на 
Матицата на иселениците од Македони-
ја, Работната заедница на Архивот на 
Македонија, Работната заедница на РК 
на Сојузот на резервни воени старешини, 
Работната заедница на Републичкиот од-
бор на Сојузот на здружението на бор-
ците од НОВ, Работната заедница на Ре-
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публичката геодетска управа, Работната 
заедница на Управата за судски згради 
при Окружниот суд Скопје, Работната за-
едница на Дирекцијата за републички 
стоковни резерви, Работната заедница на 
Републичкиот штаб за територијална од-
брана, Работната заедница на Републич-
киот фнд за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиени-
те краишта. 

238. 
Врз основа на член 36 од Уставот на СРМ и 

член 30 од Законот за правата, обврските и одго-
ворностите на републичките органи во поглед на 
средствата во општествена сопственост што тие ги 
користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85), ра-
ботниците, раководните работници и функционерите 
во републичките органи склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, 
СТАНОВИ И ГАРАЖИ И ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ 
ЗА ИЗГРАДБА И ПРИБАВУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ 
ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ 
И ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ, РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ 
И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба се уредуваат усло-

вите, критериумите и постапката за давање на ко-
ристење на станбени згради, станови и гаражи и за 
давање кредити за изградба и прибавување на стан-
бени згради и станови во лична сопственост и за 
подобрување на условите за живеење во станбените 
згради и станови во лична сопственост на работни-
ците, раководните работници и функционерите (во 
натамошниот текст: работници) во органите утврдени 
со Самоуправната спогодба за здружување на сред-
ствата за станбена изградба. 

Член 2 
Учесниците на Самоуправната спогодба се соглас-

ни доделувањето на станови на користење на ра-
ботниците да се в р ш и врз основа на писмено бара-
ње на работниците. 

Барањето треба да ги содржи следниве пода-
тоци : 

— функцијата односно работите и задачите што ' 
ги обавува работникот и времетраењето на мандатот 
односно работниот стаж; 

^— бројот на членовите на неговото семејно до-
маќинство, нивната возраст, пол и здравствена со-
стојба,-

— дали тој или членовите на неговото семејно 
домаќинство има општествен стан и поблиски по-
датоци за тој стан, а особено за големината и лока-
цијата на станот; 

— големината и локацијата на станот што бара 
да му биде доделен за користење. 

Барањето од став 1 на овој член со потребните 
податоци и предлог за доделување станбени згради 
односно станови на користење до Комисијата за 
станбени прашања при Извршниот совет ги подне-
суваат републичките органи и организации за функ-
ционерите односно врз основа на приоритетот утвр-
ден од страна на самоуправниот орган во ранг-лис-
тата, самоуправниот орган на Работната заедница за 
раководните работници и работниците. 

Покрај податоците од став 2 ,на овој член, под-
носителот на барањето може да поднесува и други 
податоци што можат да бидат значајни за одлучу-
вање за доделување на стан на користење. 

Член 3 
Учесниците на Самоуправната спогодба се сог-

ласни распределбата. на станови на работниците да 
се врши на начин и постапка утврдена во самоуп-
равниот општ акт на Работната заедница. 

Член 4 
Учесниците на Спогодбата се согласни станот 

односно станбената зграда да може да се доделува 
на работник кој: 

— нема стан односно семејна станбена зграда 
во лична сопственост; 

— нема стан односно семејна станбена зграда 
која 'со членовите на своето семејно домаќинство 
сезонски или повремено ја користи за одмор и за-
крепнување; 

— користи стан и бара замена на тој стан за 
помал,-

— користи стан и бара замена на тој стан за по-
голем,-

— користи стан и бара замена на тој стан со 
стан со иста големина. 

Член 5 
Учесниците на спогодбата се согласија при до-

бивањето на општествен стан работникот да уче-
ствува со сопствени средства во висина од 1 до 10% 
од вредноста на станот во зависност од материјал-
ната положба на работникот и членовите на него-
вото семејно домаќинство. 

Обврската за здружување на сопствени средства 
при доделување на општествен стан не се однесува 
на корисниците на пензии кои добиваат заштитен 
додаток, како и за работниците кои според крите-
риумите би биле корисници на субвенционирана ста-
нарина. 

Материјалната положба на работникот и на чле-
новите' на неговото семејно домаќинство се утврду-
ва според просечниот месечен личен доход по вра-
ботен остварен во претходната година на подрачје-
то на- Републиката и изнесува за: 

— корисници на станот чиј месечен приход по 
член на семејно домаќинство изнесува до 20% од 
просечниот личен доход по вработен остварен во 
претходната година на подрачјето на Републиката 
1% од вредноста на станот. 

— корисници на станот чиј месечен приход по 
член на семејно домаќинство изнесува од 21 до 30% 
од просечниот личен доход по вработен остварен 
во претходната година на подрачјето на Републи-
ката — 2%; 

— корисници на станот чиј месечен приход по 
член на семејно домаќинство изнесува од 31 до 40% 
од просечниот личен доход по вработен остварен во 
претходната година на подрачјето на Републиката 
— 3% од вредноста на станот; 

— корисници на станот чиј месечен приход 
по член н^ семејно домаќинство изнесува од 41 до 
5О0/о од просечниот личен доход по вработен оства-
рен во претходната година на подрачјето на Репуб-
ликата — 4% од вредноста на станот; 

— ,корисници на станот чиј месечен приход по 
член на семејно домаќинство изнесува од 51 до 60% 
од просечен личен доход по вработен остварен во 
претходната година на подрачјето на Републиката 
— 5% од вредноста на станот,-

— корисници на станот чиј месечен приход по 
член на семејно домаќинство изнесува од 61 до 70% 
просечен личен доход по вработен остварен во прет-
ходната година на подрачјето на Републиката — 6% 
од вредноста на станот,-

— корисници на станот чиј месечен приход по 
член на семејно домаќинство изнесува од 71 до 80% 
од просечниот личен доход по вработен остварен 
во претходната година на подрачјето на Републи-
ката — 7% од вредноста на станот; 

— корисници на станот чиј месечен приход по 
член на семејно домаќинство изнесува од 81 до 90% 
од просечниот личен доход по вработен остварен 
во претходната година на подрачјето на Република-
та — 8% од вредноста на станот,-

— корисници на станот чиј месечен приход по 
член на семејно домаќинство изнесува од 91 до 
loo0/o од просечниот личен доход, по вработен оства-
рен во претходната година на подрачјето на Ре-
публиката — 9% од вредноста на станот,-
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Член 6 
Како месечен приход на корисниците на опште-

ствените станови и на членовите на нивното семејно 
домаќинство, се сметаат приходите што тие ги оства-
риле во претходната година, по сите основи на кои 
се плаќа данок (личен доход на работник, приход 
од вршење земјоделска дејност и од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност, приход 
од авторски права, ̂ приход од имот, односно вкупен 
приход на 'работникот и на членовите на неговото 
семејно домаќинство). 

Како вкупен приход во смисла на оваа одлука не 
се сметаат приходите што според постојните пропи-
си е предвидно да не се земаат предвид при утвр-
дувањето на имотната состојба на семејното дома-
ќинство. 

Член^7 
Под вредност на станот се подразбира ревалори-

зираната вредност на станот намалена за процентот 
на амортизацијата, 

Член 8 
Сопственото учество се уплатува во рок од 30 

дена од денот на добивањето решение за доделува-
ње општествен стан на користење. 

Доколку корисникот не го уплати сопственото 
учество во предвидениот рок ќе се смета дека се 
откажал од правото на користење на станот. 

Член 9 
Учесниците на Спогодбата се согласни работни-

ците на кои им се доделуваат поголеми станови од 
станот што го користеле да плаќаат сопствено уче-
ство само за разликата во квадратурата. 

Член 10 
Корисниците на станови што престанале да го 

користат станот за кој платиле средства како лично 
учество невратениот дел од средствата им се враќа 
одеднаш. 

Член 11 
Учесниците на Самоуправната спогодба се сог-

ласни средствата уплатени како сопствено, учество 
при добивање на општествен стан да се враќаат под 
исти услови какви се доделуваат средства за изград-
ба и прибавување на станбени згради и станови во 
лична сопственост. 

Член 12 
При доделувањето на станови на работниците, 

Комисијата за станбени прашања води особено смет-
ка з,а степенот на станбената загрозеност; работниот 
придонес на работникот; пензискиот стаж како и за 
дополнителни критериуми што се утврдени во само-
управните општи акти на органите и работните за-
едници како и за материјалната положба на работ-
никот и на неговото семејно домаќинство, здравстве-
ната состојба на работникот и на неговото семејно 
домаќинство, за изгубената работна способност на 
работникот и други критериуми. 

Член 13 
Учесниците се согласни големината на станот 

кој се доделува да зависи од бројот на членовите 
на семејното домаќинство на работникот и тоа.-

— за едночлено и двочлено семејно домаќин-
ство до 45 М2; 

— за тричлено и повеќечлено домаќинство по 
20 м2 по член на семејно домаќинство но не пове-
ќе од 80 м2. 

Под членови на семејно домаќинство на работ-
никот се подразбираат лицата што согласно Зако-
нот за станбени односи се сметаат за членови на 
семејно домаќинство. 

Во согласност со критериумите на став 1 од овој 
член органот односно самоуправниот орган, орган 
на работната заедница утврдува листа на редослед 
за доделување станови на користење кој се доста-
вува до Комисијата за станбени прашања. 

Член 14 
За доделување на стан на користење се издава 

писмено решение. 
Решение го ги содржи: името на лицето на кого 

му се доделува стан, неговата функција, односно ра-
ботите и задачите што ги врши, адреса на станот и-
висината на сопственото учество што треба да го 
уплати при добивање на станот односно рокот во 
кој треба да го уплати сопственото учество. 

- Врз основа на решението, корисникот на станот 
треба да склучи договор за користење на станот со 
Здружената самоуправна интересна заедница на ста-
новањето на град Скопје, во кој се наведува и начи-
нот на враќање на средствата уплатени како лично 
учество,-

Член 15 
За доделените станови на органите и работните 

заедници на органите, Комисијата за станбени пра-
шања изготвува Годишен извештај кој се доставува 
за разгледување и усвојување на Конференцијата на 
учесниците на Самоуправната спогодба. 

Член 16 
За доделување с ганови на органите и на работ-

ните заедници на органите одлучува Комисијата за 
станбени прашања 

Во рамките на доделените станови врз основа на 
критериумите за глобалната распределба, за доделу-
вање на користење станови на функционерите одл,у-
чуваат органите односно организациите во кои тие 
ги вршат функциите. 

За доделување на стан на користење на работ-
ниците и раководните работници во рамките на до-
делените станови на работната4 заедница на орга-
ните и организациите одлучува самоуправниот ор-
ган под условите и на начин определен со самоуп-
равните опш.ти акти. Решението за доделување стан 
на користење врз основа на известување на органот,, 
односно организацијата и самоуправниот “ орган на 
работната заедница во кој се определува и процен-
тот на личното учество што треба корисникот на 
станот да го плати, го издава Комисијата за станбе-
ни прашања. 

Член 17 -
Учесниците на Самоуправната спогодба се сог-

ласни од здружените средства за станбена изградба 
да се доделуваат кредити за следниве намени и тоа: 

— за изградба и прибавување на стан и семеј-
на станбена зграда во лична сопственост; 

— за доградба и надградба на семејна станбена 
зграда во лична сопственост;, -

— за подобрување на условите на становањето 
во стан или семејна станбена зграда во лична соп-
ственост и тоа за адаптација на.станот односно се-
мејната станбена зграда заради зголемување на бро-
јот на собите во рамките на постојната површина 
одржување на кровната конструкција, воведување на 
парно греење односно поврзување или поголема ре-
конструкција на основните комунални инсталации 
и сл. -

Член 18 
Учесниците на Спогодбата се согласни доделу-

вањето на кредити за намените од член 17 од оваа 
спогодба да се врши, под следниве услови и тоа: 

— за прибавување изградба на стан односно се-
мејна зграда во лична сопственост до 30% од прес-
метковната вредност на станот односно семејната 
станбена .зграда и најмногу до 20 м2 по член на се-
мејно домаќинство но не повеќе од 80 м2; 

— за доградба односно надградба на семејна 
станбена зграда во лична сопственост до 30% од 
вредноста на доградбата односно надградбата и тоа 
за површина која заедно со постојната првршина на 
станбената зграда не е поголема од 20 м2 по член 
на семејно домаќинство но не повеќе од 80 м2; 

— за подобрување на условите на становањето 
во стан односно семејна станбена зграда во лична 
сопственост до 25% во вредноста на работите на 
адаптацијата на . станот или станбената зграда. 
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Член 19 
Учесниците на Спогодбата се согласни условите 

за доделување на кредити во однос на рокот на 
отплата и каматната стапка на кредитот да ги опре' 
делува - Комисијата за станб,ени прашања согласно 
Општествениот договор за заеднички 'критериуми и 
мерила за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците во организациите на здружениот труд и 
работните заедници. 

Член 20 
Право на станбен кредит имаат работниците кои: 
— не се носители на станарско право на стан 

во општествена сопственост освен во случај ако под-
несат писмена изјава дека општествениот стан ќе го 
ослободат односно отстапат на Комисијата за стан-
бени прашања за распределба; 

— не се сопственици на стан односно семејна 
станбена зграда, освен за намените од член 18, али-
неја 2 и 3, не се сопственици на стан односно се-̂  
мејна станбена зграда која со членовите на своето 
семејно домаќинство сезонски или повремено ја ко-
ристи за одмор или закрепнување; 

— не користеле кредит за станбена изградба во 
лична сопственост односно користеле кредит за оваа 
намена во помал износ од износот утврден со кри-
териумите; 

— работниците кои имаат стан во лична сопстве-
ност односно станбена зграда чија станбена површи-
на е помала од 20 м2 по член на семејно домаќин-
ство може да и м / с е додели кредит под услов да 
го оттуѓат станот и да немаат куќа за одмор или 
имот од поголема вредност. 

Член 21 
Учесниците на Спогодбата се согласни во своите 

правилници да обезбедат такви критериуми со кои 
при изготвувањето на приоритетна ранг-листа за до-
бивање кредити за станбена изградба, не може по-
поволно да се вреднува работник кој еднаш користел 
кредит за станбена изградба. 

Член 22 
При одлучувањето за одобрување на кредити за 

станбена изградба во лична сопственост, приоритет 
имаат раб,отниците кои немаат стан или станбена 
зграда во лична сопственост, односно не се носители 
на станарско право на стан или станбена зграда во 
општествена сопственост. 

Член 23 
Барањето за доделување кредит за станбена из-

градба функционерите го доставуваат до органот во 
кој ја вршат функцијата, а работниците и раковод-
ните работници до самоуправниот орган во работ-
ната заедница. 

Барањето од став 1 на овој член со сите потреб-
ни податоци и предлог за доделување го поднесува 
до Комисијата за станбени прашања органот однос-
но организацијата, односно до Комисијата утврдена 
со Самоуправна спогодба за здружување средства за 
прибавување станбени згради, станови и гаражи за 
потребите на работниците, раководните работници 
и функционерите во републичките органи. 

Член 24 
Одредбите од оваа спогодба во поглед на доде-

лувањето станови и станбени кредити се однесуваат 
и на работниците — пензионери од органите утвр-
дени со Самоуправната спогодба на кои не им е ре-
шено станбеното прашање. 

Член 25 
Предлог за изменување и дополнување на оваа 

Спогодба може да. поднесе секој учесник во .Спогод-
бата. За предлогот за изменување и дополнување на 
оваа Спогодба се изјаснуваат учесниците во Спогод-
бата. Ако за предложените изменувања и дополну-
вања на Спогодбата се изјасни мнозинство учесници 
во Спогодбата, Стручната служба на Извршниот со-
вет подготвува' предлог за нејзино изменување од-
носно дополнување“ и го доставува на мислење до 
учесниците во Спогодбата^ 

Измените односно дополнув,ањето на Спогодбата 
се сметаат за усвоени кога во истиот текст ќе ги 
усвојат потписниците на Спогодбата и ќе го потпи-
шат нивните овластени претставници. 

Член 26 
Учесниците на Самоуправната спогодба се соглас-

ни во рок од три месеци од зенот на потпишува-
њето на Спогодбата да ги усогласат самоуправните 
општи акти со одредбите' на оваа спогодба. 

Член 27 
Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе ја 

потпишат овластените претставници на учесниците 
во Спогодбата. 

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со 
денот на потпишувањето. 

Член 28 
Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 

„Службен весник на- Социјалистичка Република Ма-
кедонија“. 

„ Бр. 03-1293/2 
7 јуни 1989 година 

Скопје 

Потписници: . 

Работната заедница на - Претседателство-
то на СРМ, Работната заедница на Соб-
ранието на СРМ, Работната, заедница на 
Извршн.иот совет на Собранието на СР 
Македонија? Работната заедница на ЦК 
СКМ, Работната заедница на Републич-
ката конференција на ССРНМ, Работната 
заедница на Советот на ССМ, Работната 
заедница на Републичката конференција 
на ССММ, Работната заедница на Репуб-
личкиот секретаријат за народна одбра-
на, Работната заедница rta Републичкиот 
секретаријат за правосудство и управа, 
Работната заедница на Републичкиот 
секретаријат за финансии, Работната за-
едница на Републичкиот секретаријат за 
општостопански работи, мало стопан-
ство туризам и пазар Работната заедни-
ца на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, Работ-
ната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за односи со странство, Работната 
заедница на Секретаријатот за законо-
давство., Работната заедница на Секрета-„ 
ријатот за информации, Работната заед-
ница на Републичкиот комитет за обра-
зование, култура и физичка култура, Ра-
ботната заедница на Секретаријатот за 
кадровски прашања, Работната заедница 
на Републичкиот комитет за индустрија 
и енергетика, Работната заедница на Ре-
публичкиот комитет за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и заштита на чо-
вековата околина, Работната заедница на 
Републичкиот комитет за наука, техно-
лошки развој и информатика, Работн“ата 
заедница на Републичкиот комитет за 
земјоделство, /шумарство и водостопан-
ство, Работната заедница' на Републич-
киот завод за општествено планирање, 
Работната заедница на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод, Работната за-
едница на Републичкиот завод за меѓу-
народна научно-техничка соработка, Ра-
ботната заедница на Републичкиот завод 
за статистика, Работната заедница на Ре-
публичкиот завод за судски вештачења 
во областа на финансиите, материјално-
то работење и сообраќајот, Работната за-
едница на Бирото за претставки и поп-
лаки, Работната заедница на Републич-
ката комисија за културни врски со, 
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странство,. Работната заедница на Репуб-
личката комисија за односи со верските 
заедници, Работната заедница на Упра-
вата за заеднички работи на Извршниот 
совет, Работната заедница на Врховниот 
суд на Македонија, Работната заедница 
на Уставниот суд на Македонија, Работ-
ната заедница на Окружното јавно обви-
нителство, Работната заедница на Сто-
панскиот суд на Македонија, Работната 
заедница на Окружниот суд на Скопје, 
Работната заедница на Окружниот сто-
пански суд, Работната заедница на Јав-
ното правобранителство на Македонија, 
Работната заедница на Републичкиот суд 
на прекршоци, Работната заедница на 
Судот на здружениот труд на Македони-
ја, Работната заедница на Основниот суд 
на здружен труд Скопје, Работната заед-

ница на Македонската академија на на-
уките и уметностите,Работната заедница 
на Матицата на иселениците од Македо-
нија, Работната заедница на Архивот на 
Македонија, Работната заедница на РК 
на Сојузот на резервни воени старешини, 
Работната заедница на Републичкиот од-
бор на Сојузот на здружението на бор-
ците од НОВ, Работната заедница на Ре-
публичката геодетска управа, Работната 
заедница на Управата за судска зграда 
при Окружниот суд Скопје, Работната за-
едница на Дирекцијата за републички 
стоковни резерви, Работната заедница на 
Републичкиот штаб за територијална од-
брана, Работната заедница на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиени-
те краишта. 

О П Ш Т И АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ И Н Т Е Р Е С Н И З А Е Д Н И Ц И 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

239. 
Врз - основа на член 10 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ“ 
број 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за изме-
нување и дополнување на Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС 

НА ПЕНЗИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за најнизок износ на пензија 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 23/89) во член 2 се 
вршат следните измени: 

— во првата алинеја бројката „550.000" се заме-
нува СО бројката „592.400"; 

— во втората алинеја бројката „420.000" се за-
менува со бројката „504.000" и 

— во третата алинеја бројката „303.000“ се за-
менува со бројката „415.000". 

Член 2 ' 
Во член 4 се вршат следните измени: 
— во првата 'алинеја бројката „550,000" се за-

менува со „592.400"; 
— во втората алинеја бројката „420.000" се за-

менува СО „504.000" и 
— во третата алинеја бројката „303.000" се за-

менува СО „415.000". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 16-1855/89 
27 јуни 1989 година 

Скопје 

240. 

Претседател, 
Никола Илиоски, с. р. 

на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Из-
вршниот одбор на Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија; на седницата одржана на 
27 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗ-
НОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 

1 АПРИЛ 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за граничниот износ на најниското 

пензиско примање од 1 април 1989 година („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/89) во член 1 бројката: 
„550.000" се заменува со бројката „592.400". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а 
ќе се применува од 1 април 1989 година. 

Бр. 16-1857/89 
27 јуни 1989 година 

Скопје 

241. 

Претседател, 
Никола Илиоски, с. р. 

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ број 18/83. 4/87 и 4/89) и член 45 од 
Статутарната одлука за изменување и . дополнување 
на Статутот на Самоуправната интересна заедница 

Врз основа на член 10 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен весник на СРМ“ 
бр. 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за изме-
на и дополнување на Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 27 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 ЈУЛИ 

1989 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на старосна пензија од 1 јули 

1989 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 

пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 
години (жена) во висина од 1.120.000 динари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 952,000 динари,-



18 јули 1989 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ , Бр. 28 - Стр. 519 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 
години (жена), во висина од 784.000 динари. 

Член 2 
Најнискиот износ на инвалидска пензија од 1 ју-

ли 1989 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле 

врз основа на инвалидност настаната со повреда на 
работа или -професионална болест како и за корис-
ниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж 
над 30 години (маж), односно над 25 години (жена) 
во висина од 1.120.000 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена) во висина од 952.000 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 
години (жена), во висина од 784.000 динари. 

Член 3 
Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 

во висина на најнискиот износ на старосна, односно 
најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност 
од основата од која е определена семејната пензија. 

Член 4 
Исплатата на најнискиот износ на пензија спо-

ред оваа одлука ќе се врши по службена должност, 
без донесување на решение. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи. Одлуката за најнизок износ на 
пензија од 29 мај 1989 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 23/89). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила. осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на СРМ“. 

Бр. 16-1854/89 ' Претседател, 
27 јуни 1989 година Никола Илиоски, с. р. 

Скопје -

242. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), и член 45 од 
Статутарната одлука за измена и дополнување на 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Служен весник на СРМ“ бр. 22/89) Извршниот 
одбор на Собранието н а ' Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕН-

ЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување додаток на пензи-
јата од 1 јули 1989 година се определува во висина 
од 1.120.000 динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пен-

зијата по службена должност ќе им се определи 
нов износ на додаток на пензијата според износот 
од член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
При признавањето право на додаток на пензија-

та се зема во предвид граничниот износ на најни-
ското пензиско примање определено со оваа одлука 

и усогласената пензија определена според стажот и 
личниот доход согласно донесените одлуки за усог-
ласување на пензиите до денот на признатото право. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а 
ќе се применува од 1 јули 1989 година. 

Бр. 16-1856/89 Претседател, 
27 јуни 1989 година Никола Илиоски, с. р. 

Скопје 

243. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен ведник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), а 
во врска со член 1 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/89), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 29 јуни 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕ-
НИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЛИЦА ВОН 

РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Во Одлуката за висината на основиците за пре-

сметување и плаќање на придонесите и за оствару-
вање на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување на одредени категории ,осигуреници и 
лица вон работен однос („Службен весник на СРМ“ 
бр. 25/87) во член 5 став 1 по точката 1 се додава 
нова точка 2. која гласи-

„2) здравствените работници со високо образова-
ние кои се здобиваат со работно искуство за пола-
гање стручен испит 1.000 динари;" 

Во став 2 точка 2 бројките „2 и 3" се замену-
ваат со бројките „2, 3 и 4". 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се при-
м“енува од 6 мај 1989 година. 

Бр. 15-1870/1 Претседател, 
29 јуни 1989 година Олгица Богатиновска, с. р. 

Скопје 

244, 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 

врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија '(,,Службен весник 
на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), Извршниот одбор 
на Собранието на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕС-
ТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 
СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ 

РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ ЗА 
1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на надоместокот 

на трошоците за сместување и исхрана на деца и 
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младинци со пречки во псИхофизичкиот развој и ин-
валидите на трудот („Службен весник на СРМ“ бр.. 
19/89) член 4 се менува и гласи: 

,.Висината на надоместокот 'за сместување и ис-
храна на младинци со пречки во психичкиот и фи-
зичкиот развој заради стручно односно р а б о п т оспо-
собување, односно преквалификација или доквали-
фикација на инвалидите на трудот, месечно изнесува 
по еден корисник, и тоа. 

Ред. 
број О Р Г А Н И З А Ц И Ј А 

Трошоци за ис-
храна со интер-
натско сместу-
вање 

1. Завод за рехабилитација на деца 
со оштетен слух „Кочо Рацин“ — 
Битола 416.450 

2. Завод за професионална рехабили-
тација на младинци со оштетен вид 
„Димитар Влахов“ — Скопје 427.650 

3. Завод за рехабилитација на деца 
и младинци Скопје 521.230 

4. Центар за професионална рехаби-
литација на младинци со оштетен 
слух „25 Мај“ - Скопје . 411.040 

5. Центар за рехабилитација и обра-
зование „Македонија“ — Скопје 411.040 

6. Центар за специјално насочено об-
разование „Искра“ — Штип 411 040 

7. Работна организација за основно 
образование на деца со лесна и 
умерена попреченост во психофи-
зичкиот развој со ,ученички дом 
„25 Мај“ с. Ново село 411.040 

Член 2 
Во член 6 бројката „84.670" се заменува со број-

ката „114.300" а бројката „95.620" се заменува со 
бројката „129.100". 

Член 3 
Во член 7 бројката „191.900" се заменува со 

бројката „259.070". 
Член 4. 

Во член 8 бројката „64.910" се заменува со број-
ката „87.630". 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а 
ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 16-1949/1 
27 јуни 1989 година 

Скопје 

245. 

Претседател, 
Никола Илиоски, с. р. 

Врз основа на член 142 точка 8 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
и инвалидското осигурување на Македонија (,служ-
бен весник на СРМ“ број 3/84 33/86 и 22/89), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СТРУЧ-
НАТА СЛУЖБА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗВРШУВА-

ЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат делокругот и осно-

вите на организацијата на Стручната служба на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија (во натамошг 
ниот текст: Стручна служба на Заедницата) во врше-

њето на работите од спроведувањето на пензиското 
и инвалидското осигурување, начелата на кои се 
ут?рдува нејзината организација, организационите 
единици и делокругот на работите на организацио-
ните единици на Стручната служба на Заедницата. 

Член 2 
Стручната служба на Заедницата ги врши струч-

ните, управните, финансиските, административните и 
техничките работи во врска со спроведувањето на 
пензиското и инвалидското осигурување согласно За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување, 
Статутот и. другите самоуправни општи акти на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување (во натамошниот текст: 
Заедница). 

Член 3 
За вршењето на работите од член 2 на оваа 

одлука Стручната служба на Заедницата може да се 
организира во една или повеќе работни заедници. 

Член 4 
Организацијата на Стручната служба во извршу-

вањето на работите од пензиското и инвалидското 
осигурување се воспоставува на начелата со кои се 
обезбедува: 

— примена на законот, прописите донесени врз 
основа на закон, општествени договори, самоуправ-
ни спогодби и самоуправни општи акти на Заедни-
цата да се врши на единствен и еднообразен начин; 

— спроведувањето на пензиското и инвалидско-
то осигурување да се врши врз единствена методо-
логија заради обезбедување на единствена практика; 

— поделбата на работите во Стручната служба 
на Заедницата да се врши на територијален и техно-
лошки принцип и на принцип на автоматизација и 
на координација во извршувањето на работите; 

— остварување на меѓусебна соработка помеѓу 
сите делови на Стручната служба на утврдување и 
реализација на планот за работа на Стручната служ-
ба на Заедницата и обезбедување на ефикасно .и еко-
номично извршување на работите од нејзиниот .де-
локруг. 
И. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБО-
ТИТЕ ОД ДЕЛОКРУГОТ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 

НА ЗАЕДНИЦАТА ' 

Член 5 
Внатрешната организација и систематизација на 

Стручната служба на Заедницата во извршувањето 
на работите од пензиското и инвалидското осигуру-
вање се засновува на следните принципи 

— да е рационална и економична; 
— да овозможува стручно, квалитетно и ефикас-

но извршување на доверените задачи и целосна анга-
жираност на работниците во работните целини; 

— групирање на работите и работните задачи 
да се врши по нивна сродност и функционална по-
врзаност; , 

— да обезбедува услови за контрола во рабо-
тењето ; 

— да обезбедува движење на документацијата 
која ќе одговара на пропишаниот начин на врше-
ње на работите и работните задачи во Стручната 
служба на Заедницата. 

Член 6 
Работите од делокругот на работата на Струч-

ната служба на Заедницата ги врши.-
1. Стручна служба за извршување на заеднички-

те работи во спроведувањето на пензиското и инва-
лидското осигурување со седиште во Скопје. 

2. Центар за автоматска обработка на податоци,-
3. Стручни служби на други самоуправни инте-

ресни заедници или-самоуправни организации на 
кои им се доверени работите од. спроведувањето на 
пензиското и инвалидското осигурување за подрач-
јето на општината' и за град Скопје. 

Член 7 
Бројот на '.извршителите за извршување на ра-

ботите во Стручната служба на Заедницата од член 6 
на оваа одлука се определува со годишните планови 
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за кадри во согласност со мерилата и критериумите 
што ќе се утврдат со самоуправна спогодба за раз-
мена на трудот помеѓу Заедницата и Стручните служ-
би на други самоуправни интересни заедници или 
.самоуправни организации на кои им се доверени 
работите од спроведувањето на ,пензиското и инва-
лидското осигурување. 

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖ-
БА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РАБОТИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-

ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 8 
Стручната служба за извршување на заеднички-

те работи во спроведувањето на пензиското и инва-
лидското осигурување се организира во следните ор-
ганизациони целини-. 

1. Работоводен орган (секретар на Собранието 
на Заедницата и негови помошници) во чиј делокруг 
се работите во врска со спроведувањето на одлуките 
и заклучоците на самоуправните органи на' Заедни-
цата и непосредното раководење со Стручната служ-
ба за извршување на заедничките работи за спрове-
дување на пензиското и инвалидското осигурување и 
координирање на 'работите од делокругот на Струч-
ната служоа на Заедницата. 

2. Секретаријат во чиј делокруг се работите во 
Ерска со: доградување и - развој на системот на пен-
зиското и инвалидското осигурување, проучување на 
развојот на општествено-економските односи и само-
управувањето во Заедницата и стручните служби за 
подрачјето на општината, подготвување н а инфор-
мации и анализи од оваа област, подготвување мис-
лења за нацртите и предлозите на Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување и меѓународни-
те договори за социјално осигурување, нацртите и 
предлозите на Статутот на Заедницата и другите са-
моуправни општи акти што ги донесува Собранието 
на Заедницата, автоматизација на работите во спро-
ведувањето на пензиското и инвалидското осигуру-
вање, планирање на работата на Собранието на За-
едницата, Извршниот одбор на Собранието на За-
едницата и неговите работни тела и следење на нив-
ното извршување, подготовка и организирање на сед-
ниците на овие органи, подготвување на соодветни 
информативни гласила на Заедницата и информира-
ње на делегатите и делегациите, осигурениците и 
корисниците на правата за прашањата кои се раз-
гледуваат и за кои се одлучува на Собранието на 
Заедницата и Извршниот одбор на Собранието на 
Заедницата, подготвување на соодветни акти со кои 
се уредуваат меѓусебните односи на Заедницата и 
Стручната служба на Заедницата, подготвувањето на 
соодветни материјали на органот на- самоуправната 
работна контрола, работите од областа на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита. 

3.. Организациона единица во чиј делокруг спа-
ѓаат работите во врска со матичната евиденција и 
решавањето за правата од пензиското и инвалидско-
то осигурување во втор степен, вклучувајќи ја и при-
мената на меѓународните спогодби “за социјално оси-
гурување, инструктажата и стручната помош во спро-
ведувањето ,на пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

4. Организациона единица за спроведување на 
меѓународните конвенции за социјално осигурување 
во прв степен. 

5. Организациона единица за извршување на ана-
литичко-плански, оперативно-финансиски и статис-
тички работи. 

67 Организациона единица за извршување на ра-
ботите во врска со ликвидацијата на исплатата на 
пензиите и другите пензиски примања,-

7. Организациона единица во чиј делокруг спа-
ѓаат работите во врска со оцената на работната спо-
собност во прв и втор степен на осигурениците, ко-
рисниците на пензија и лицата во врска со оства-
рувањето на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување. 

8. Организациона единица за правни, самоуправ-
ни и општи работи; 

Член 9 
Внатрешната организација и систематизација на 

работите и работните задачи се уредува со самоуп-
равен општ акт на Стручната служба ,за извршување 
на заедничките работи во спроведувањето на пен-
зиското и. инвалидското осигурување. 

IV. ЦЕНТАР ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА 
НА ПОДАТОЦИ 

Член 10 
Работите во врска со автоматската обработка на 

податоците, програмирањето и планирањето на раз-
војот на информативниот систем и пошироката при-
мена на автоматизацијата во извршувањето на рабо-
тите од остварувањето на пр-авата и 'спроведувањето 
на пензиското и инвалидското осигурување се вршат 
во Центарот за автоматска обработка на податоци-
те како посебна работна заедница што ја основа За-
едницата за извршување на овие работи. 

Член 11 
Центарот за автоматска обработко на податоци-

те, работите од својот делокруг ги врши и за други 
корисници од социјалната сфера но првенствено ги 
врши работите од интерес за спроведување на пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

Член 12" 
Извршувањето на работите по организациони 

единици се регулира со посебни акти на Работната 
заедница на Центарот за автоматска обработка на 
податоци. -

V. СТРУЧНИ СЛУЖБИ НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ИЛИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА КОИ ИМ Е ДОВЕРЕНО СПРО-

ВЕДУВАЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 13 
Дел од стручните,, управните, финансиските, ад-

министративните и техничките работи на Стручнава 
служба на Заедницата заради нивно поефикасно и 
поекономично спроведување се вршат на подрачјето 
на секоја општина во рамките на стручните служби 
на други самоуправни интересни заедници или са-
моуправни организации на кои им е доверено изер- ' 
шувањето на овие работи. 

Член 14 
Одделни стручни служби на други самоуправни 

интересни заедници или самоуправни организации 
ги вршат следните работи.-

— прием на пријави со утврдување и шифрира-
ње на податоци кои се евидентираат во матичната 
евиденција со контрола на податоците од областа 
на трудот; 

— стручна обработка на барањата за развој и 
унапредување на инвалидската заштита,-

— донесување на решенија за пензиски стаж и 
известија за пензискиот стаж навршен во странство; 

— извршување на задачите во врска со општо-
народната одбрана, општествената самозаштита и 
вонредните околности; 

— соработка со организациите на здружен труд 
во врска со усво јувањето на матичната евиденција и 
спроведувањето на пензиското и инвалидското оси-
гурување; 

— пружање правна помош на осигурениците во 
врска со усво јувањето на матичната евиденција и 
остварувањето на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување,-

— водење на книговодствена евиденција за об-
врските на осигурениците од приватниот сектор и за 
обврските на вработените ка ј нив; 

— рефундирање на средствата за исплата на па-
ричните надоместоци за правата врз основа на пре-
останатата работна способност; 
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— исплата на парични надоместоци; 
— други работи и работни задачи во врска со 

евиденција за осигурениците и корисниците на пра-
вата; 

— примање и комплетирање на барања за пен-
зиско и инвалидско осигурување и барања за оства-
рување на права по меѓународни спогодби за соци-
јално осигурување; 

— стручно-административни работи во врска со 
спроведувањето на политиката на Заедницата, во 
областа на општествениот стандард на корисниците 
на пензија,-

— аналитичко-плански и други задачи; 
— исплата на патните трошоци, на осигуреници-

те во врска со користењето на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

Член 15 
Одделни стручни служби на други самоуправни 

интересни заедници или самоуправни организации 
покрај работите од член 14 на оваа одлука ги вршат 
и следните работи: 

— решавање на правата од пензиското и инва-
лидското осигурување во прв степен,-

— контрола на донесените решениј,а; 
— интерактивно внесување на податоци за оси-

гурениците и корисниците на правата во системот за 
автоматска обработка по опремувањето на Стручната 
служба со терминална опрема; 

— докуп на стаж; 
— решавање на правата по основа на преостана-

та работна способност; 
— вршење административни и статистички рабо-

ти од областа на решавањето на правата во прв 
степен; 

— спроведување на одлуките и заклучоците со 
кои се уредуваат прашањата во врска со стажот на 
осигурувањето кој се смета со зголемено траење; 

— инструктажа и контрола на работите што се 
извршуваат во стручните служби од член 14 од 
оваа одлука; 

— финансиските работи во врска со исплатата 
на надоместоците и к?онтрола на пресметките за 
уплата на придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување; 

— работите во врска со задолжувањето и напла-
тата на ' придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување на осигурениците кои вршат самостојна 
или професионална дејност, осигурениците — инди-
видуални земјоделци и осигуреници во доброволно 
осигурување; 

— исплатата на трошоците во врска со спрове-
дувањето на стручното оспособување на децата со 
пречки во физичкиот и п,сихичкиот развој; 

— подготвување на податоци за изработка на 
периодична пресметка. 

Член 16 
Доверувањето на спроведувањето на работите од 

пензиското и инвалидското осигурување на други са-
моуправни интересни заедници или самоуправни ор-
ганизации се ' врши со самоуправен општ акт на 
Собранието на Заедницата, а утврдувањето на оддел-
ните стручни служби на други самоуправни интерес-
ни заедници или самоуправни организации кои ќе 
ги вршат работите од член 14 или член 15 од оваа 
одлука се врши со самоуправен општ акт на Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата. 

Член 17 
Внатрешната организација и ситематизација на 

работите и работните задачи се врши со самоупра-
вен општ акт на Стручната служба на друга само-
управна интересна заедница или самоуправна орга-
низација на која и е доверено спроведувањето на 
работите од пензиското и инвалидското осигурување 
имајќи ги предвид основните принципи од член 5 на 
оваа одлука. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Стручната служба на Заедницата ќе ја усогла-

си својата организација и систематизација со одред-
бите на оваа одлука најдоцна до 31 декември 1989 
година. 

До донесувањето на актите за организација и 
систематизација на работите и работните задачи, ра-
ботите од пензиското и инвалидското осигурување 
ќе се вршат според постојната организација на извр-
шувањето на овие работи. 

Член 19 
До 31 декември 1989 година ќе се применуваат . 

спогодбите за утврдување на елементите и начинот 
на пресметувањето на доходот на заедничките струч-
ни служби во општините и за град Скопје за врше-
ње на работите од пензиското и инвалидското оси-
гурување за 1988 ^година 'донесени врз основа на Са-
моуправната спогодба за основите, мерилата и кри-
териумите за слободна размена на трудот помеѓу 
Заедницата, основните заедници на пензиското и ин-
валидското осигурување на работниците на Стручната 
служба на Заедницата и на стручните служби на 
основните заедници. 

Член 20 

До 31 октомври 1989 година Стручната служба 
за извршување на заедничките работи за спроведу-
вање на пензиското и инвалидското осигурување ќе 
подготви општ акт за мерилата и критериумите за 
доверувањето на работите од членовите 14 и 15 на 
оваа одлука и за определување бројот на извршите-
лите на работите од пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Член 21 
Со донесувањето на општиот акт за организа-

ција и систематизација престанува да важи Одлука-
, та за основите на организацијата на Стручната служ-

ба на Заедницата број 02-1625/1 од 24 јуни 1986 го-
дина. 

Член 22 
Оваа одлука влегува во сила осмиот.ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 15-1871/1 Претседател, 
9 јуни 1989 година Олгица Богатиновска, с. р. 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

246. 
Врз основа на член 57 став 2 точка 1 од Законот 

за општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ“ бр. 6/81) и член 47 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за преду-
чилишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за предучи-

л и ш н а и основно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата, на седницата одржана на 
6 јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЃА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 

' НА ПРИДОНЕС ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на 

основицата за пресметување и плаќање на придо-
нес за додаток на деца на лица вработени кај при-
ватни работодавци во 1989 година, изведени во член 
57 став 2 точка 1 од Законот за општествена заштита 
на децата. 



18 јули 1989 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 - Стр. 523 

Член 2 
Како најнизок износ на основицата за пресме-

тување на придонес се зема износот на гарантира-
ниот, личен доход утврден со закон. 

Член 3 
Аконтативниот износ на придонесот за 1989 го-

дина се пресметува по стапка од 1,2О0/о од бруто 
личен доход на работникот или пресметана во нето 
истата изнесува 2,00%. 

Член 4 , 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јули 1989 година, 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 11-900/6 Претседател, 
6 јули 1989 година Павлина Василева, с. р. 

Скопје 
247. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81) и член 47 точка 5 од Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ“ бр. 10/87), Собранието на Републичкава са-
моуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 6 јули 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ 

НА ДЕЦА ВО 1989 ГОДИНА 
(Второ усогласување) 

Член 1 
Висината на додатокот на деца во 1989 година 

утврдена со Одлука на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование, и општествена 
заштита на децата бр. il-404/5 од 11. 04. 1989 годи-
на („Службен весник на СРМ“ бр. 15/89), се валори-
зира за 100% со важност од 1. 07. 1989 година, и ќ е 
изнесува: 

(во динари) 

Возраст на детето според Цензусни групи 
степенот на школување I П 

За дете од предучилишна возраст, 
и - дете ученик во основно обра-
зование 120.000 100.000 
За дете редовен ученик во средно 
насочено образование 160.000 120.000 
За дете редовен студент во виша и 
високошколска организација 240.000 200.000 

Член 2 
Валоризираниот износ ќе се исплатува без доне-

сување на нови решенија за корисниците кои го 
оствариле правото од 1. 01. 1989 година и им се 
донесени решенија, а за корисниците за кои сеуште 
не се донесени решенија ќе им се донесат решенија 
и ќе им се исплатува новиот валоризиран износ ут-
врден во член i од оваа одлука. 

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

вањето, а ќе се применува од 1 јули 1989 година, и 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 11i-900/2 Претседател, 
6 јули 1989 година Павлина Василева, с. р. 

Скопје 

,248. 
Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната 

спогодба за изедначување на критериумите и виси-
ната на учеството во опремувањето на новородено 
дете и посебниот додаток во СРМ и член 47 од Ста-
тутот на Републичката СИЗ за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата, Собранието на Републичката СИЗ за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата, на седницата од 
6 јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК 

(Второ усогласување) 
Член 1 

Висината на посебниот додаток утврдена со 
Одлуката на Собранието на Републичката СИЗ за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата бр. 11-404/13 од 
11. IV. 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 
15/89), се валоризира за 100% со важност од 1. VII. 
1989 година и ќ е изнесува 240.000 динари. 

"Член 2 
Валоризираниот износ ќе се исплатува без доне-

сување на нови решенија за корисниците кои веќе . 
добиле решение за правото од 1. I. 1989 година, а за 
корисниците кои ќе се стекнат со правото од 1. VII. 
1989 година, истите ќе бидат донесени со новиот 
валоризиран износ утврден во член 1 од оваа одлука. 

, Член з 
Општинските СИЗ се должни да извршат усогла-

сување на своите одлуки со оваа одлука. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јули 1989 година, 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 11-900/3 Претседател, 
6 јули 1989 година Павлина Васил ева, с. р. 

Скопје 

СОДРЖИНА 
473. Измени и дополнувања на Републичкиот 

буџет за 19Ѕ9 година — — — — - 493 
474. Закон за изменување на Законот за обез-

бедување средства на Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во перио-
дот од 1986 ДО 1990 година — — — — 498 

475. Закон за изменување на Законот за ра-
ботните односи — — — — — — — 498 

476. Закон за дополнување на Законот за 
Црвениот крст на Македонија — —. — 498 

177. Одлука за избор на член на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија од Социјалистичка 
Република Македонија - — — ,-т- — 499 

478. Одлука за усвојување на Општествениот 
договор за изменување и дополнување на 
Општествениот договор за заедничките ос-
нови и мерила за утврдување на личните 
доходи и други примања и надоместоци 
на функционерите во органите на опште-
ствено-политичките заедници и општестве-
но-политичките opi анизации — — — 499 

479. Одлука за усвојување на Општествениот 
договор за изменување и дополнување на 
Општествениот договор ,за заедничките ос-
нови и мерила за стекнување и распредел-
ба на средствата за лични доходи и на 
другите примања и надоместоци на носи-
телите на правосудните функции, на 
функционерите и раководните работници 
во републичките органи и во органите на 
општествено-политичките организации во 
Републиката — — — — — — ;— х 499 

480. Одлука за усвојување на Општествениот 
договор за изменување и дополнување на 
Општествениот договор за заедничките 
основи и мерила за уредување на лични-
те доходи и на другите примања и надо-
местоци на функционерите во републич-
ките органи и органите на општествено-
политичките организации во Републиката 499 

481. Одлука за давање согласност на Општите 
услови за испорака на топлинска .енергија 500 

482. Одлука за усвојување' на Анексот на Са-
моуправната спогодба за здружување сред-
ства за подигање, чување, одржување и 
заштита и користење на споменик фигура 
на словенските просветители браќата Ки-
рил и Методиј во Скопје - — — — 500 
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Врз основа на член 43 од Законот ' за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 
41/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на постојан судија на Основниот 

суд на здружениот труд во Битола 

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои 
ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за 
судовите на здружениот труд, пријави да поднесат 
до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на 
изборите и именувањата, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето. 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 35 од Општествениот дого-
вор за измени и дополнувања на .Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила за самоуправ-
но уредување на односите во стекнувањето и распо-
редувањето на доходот и чистиот доход и распредел-
бата на средствата за лични доходи („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/87), Координациониот одбор 

О Б Ј А В У В А 

планиран елемент за примена на мерилата за 
распоредување на чистиот доход за јули 1989 

година 
. 1. Просечниот месечен пресметан чист личен до-

ход по работник, без средствата за непосредна Заед-
ничка потрошувачка, за јули 1989 година изнесува 
2.700.000 динари. 

Координационен одбор 
Претседавач, 

Душан Петрески, с. р. 

483. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ООЗТ 
Клиники при Медицинскиот факултет во 

. Скопје — - — — - — — - — 500 
484. Одлука за именување претставници на оп-

штествената заедница во Советот на ООЗТ 
Институти при Медицинскиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — 500 

485. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на РО 
Медицински факултет во Скопје — —- 501 

486. Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на Ин-
ститутот за македонски јазик „Крсте Ми-
сирков“ — Скопје — — — — — — 501 

487. Одлука за именување член на Координа-
ционото тело за организирано, усогласено ' 
и координирано остварување на мерките 
и активностите во областа на популацио-
ната политика во СРМ — — — — — 501 

488. Програма за реализација на стратегијата v 
на технолошкиот развој на ,СФР Југосла-
вија во СР Македонија — — — — — 501 

489. Одлука за висината на придонесот на ̂  
„Детска недела“ во времето од 1 до 7. 
X. 1989 година — - — — -— — -Д- 508 

490. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија - 508 

491. Одлука за користење на средства од по-
стојаната резерва на СР Македонија — 509 

492. Одлука за користење на средствата на со-
лидарноста на СРМ за отстранување на 

-последиците од елементарни 'непогоди — 509 
493. Одлука за висината на такси за дозволи 

и за визи што се издаваат на граничните 
премини — — — — — — - — 509 

494. Упатства за следење на - примената на са-
моуправните општи акти за распределба 
на доходот во 1989 година — — — — 510 

495. Решение на Републичката геодетска уп-
рава — — — — — — — — — 510 

496. Решение на Републичката геодетска уп-
рава — — - — — — — — т - 511 

Општествени / договори и самоуправни 
спогодби 

236. Договор за утврдување на стручната под-
готовка и заедничките основи за работно 
оспособување ,на работниците кои раку-
ваат со енергетски постројки — — — 511 

237. Самоуправна спогодба за здружување- на 
средства за прибавување на станбени згра-
ди и станови за потребите на работници-
те. раковрдните работници и функционе-
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