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300. 
Врз основа на Амандманот LXXV на Уставот на 

СРМ („Службен весник на CPМ “ бр 28/90), а во 
врска со член 1 и 2 од Законот за помилување 
(„Службен весник на СРМ“ бр 15/77), претседателот 
на СР Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободз^ваат од натамошно издр-

жување на изречената казна затвор осудените лица-
1. Пројчески Димче Драган од Прилеп, 
2 Максут Ќерим Али од Охрид 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица-
1 Апостолов Ристо Васко од Радовиш, во траење 

од 30 дена, 
2. Радосављевиќ Ратомир Градимир од с. Жуње-

виќе, во траење од 1 месец и 15 дена, 
3. Дикова Тале Бранкица од Гевгелија, во трае-

ње од 2 месеца и 5 дена, 
4. Пенов Стојан Драги од Штип во траење од 

4 месеци 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 2 години на осудените лица : 

1. Крстевски Блаже Кирче од Битола, во траење 
од 4 месеци, 

2. Крстевски Петар Томислав од Скопје, во тра-
ење од 4 месеци. 

IV 
Делумно се ослободуваат од натамошно издр-

жување на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Мемиш Авдо Биса од с. Драгово, во траење 

од з месеци, 
2 Керезов Горѓи Зоран од Штип, во траење од 

4 месеци, 
3. Хаџиклитио Димитриос Теохлитос од Рудиса 

HP Германија, во траење од 6 месеци, 
4. Тодоровски Блажо Перо од Кавадарци, во 

траење од 6 месеци. 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Претседател 
Бр 08-494 на Социјалистичка Република 

23 мај 1991 година Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, с р 

301, 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на ,СРМ“ бр 38/90), Владата на СРМ, на седни-
цата одржана на 24 мај 1991 година,, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ 

ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Заради спречување на нарушувањето во оства-

рувањето на утврдената економска политика на те-

риторијата на Социјалистичка Република Македони-
ја (во натамошниот текст- Република) со оваа одлу-
ка исклучително се воведува републички надомест 
(во натамошниот .текст- надомест), кој се наплатува 
на малопродажната цена на моторните бензини и 
дизел горивата 

Член 2 
На малопродажната цена формирана по важеч-

ките прописи се наплатува надомест во висина, и 
тоа 

а) нафтени деривати 
1 моторни бензини 
— МБ-86 
— МБ-98 
— БМБ-95 
2 Дизел гориво 
— Д-1 
— Д-2 

Член 3 
Надомесгокот од членот 2 на оваа одлука го 

пресметуваат и наплатуваат претпријатијата и дру-
гите правни лица и работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд (во натамошниот текст: 
обврзници на надоместок кои во Републиката вршат 
промет на моторен бензин и дизел горива. 

Член 4 
По исклучок од одредбата на членот 3 од оваа 

одлука надоместок не се плаќа на : 
— промет на дизел горивото Д-2 кој го набаву-

ваат земјоделските организации, земјоделските зад-
руги, организациите на кооперантите и војно земјо-
делските економии за свои потреби или за потре-
бите на своите кооперанти на индивидуалните земјо-
делски производители, под услов дизел горивото да 
се користи исклучително за погон на трактори и зем-
јоделска механизација ; 

— промет на дизел горивото Д-1 и Д-2 кое го 
набавуваат претпријатијата на градскиот сообраќај 
и работните луѓе кој самостојно вршат дејност со 
личен труд на градски и приградски сообраќај ис-
клучиво за погон на моторните возила, 

— промет на дизел горивото Д-1 и Д-2 кое го 
набавуваат претпријатијата што вршат железнички и \ 
езерски сообраќај и работните луѓе кој самостојно 
вршат дејност со личен труд во езерскиот сообраќај 
исклучиво за погон на моторните шински возила и; 
пловните објекти; 

— промет на дизел гориво кое го набавуваат 
здравствените организации, претпријатија кои се за-
нимаваат со производство на леб и претпријатијата 
кои се занимаваат со преработка на млеко како и 
работните луѓе кои вршат самостојна дејност со ли-
чен труд, производство на леб и преработка на мле-
ко, под услови дизел горивото да се користи исклу-
чително за погон на моторните возила. 

Член 5 
Средствата од членот 2 од оваа одлука наменски 

ќе се користат за интервенции во стопанството. 
Владата на Социјалистичка Република Македо-

нија на предлог на Министерството за стопанство 
ги утврдува условите и начинот на распределбата на 
средствата од претходниот став. 

дин/лиг 
2,50 
3,00 
2,50 

2,00 
2,00 
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Член 6 
Средства га од членот 2 на оваа одлука обврзник 

ците на надоместокот ќе ги уплатуваат на сметката 
на Министерството за сгопанство во Службата на оп-
штественото книговодство во Републиката во рок и 
на начин пропишан за пресметување и плаќање на 
основниот данок на промет. 

Обврзниците на надоместокот од членот 3 на 
оваа одлука се должни да водат евиденција за про-
дадените количини на моторниот бензин и дизел 
горивото на кои се пресметува надоместокот. 

-Врз основа на евиденцијата од претходниот став, 
обврзниците на надоместокот се должни да достават 
извештај за продадените количини на моторен бен-
зин и дизел гориво до Министерството за стопанство 
до 20 во тековниот за минатиот месец. 

Член 7 
Со парична казна од 300.000 до 450.000 динари 

ќ е се казни за стопански престап претпријатие и 
друго правно лице ако средствата собрани од на-
доместокот од член 2 од оваа одлука не ги уплати 
на начин и во рокови од претходниот член. 

За дејствието од претходниот став ќ е се казни и 
одговорното лице во претпријатието и другото прав-
но лице со парична казна од 15 000 до 25.000 ди-
нари. 

Член 3 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќ е 

се казни за прекршок работниот човек што врши 
дејност промет на моторни бензини и дизел гориво 
ако средствата собрани од надоместокот од член 2 

на оваа одлука не ги уплати на начин и во рок од 
член 6 на оваа одлука. 

Член 9 
Со парична казна од 10.000 до 25.000 динари ќ е 

се казни за прекршок и друго правно лице ако не 
води евиденција од член 6 па оваа одлука или не 
достави извештај за продадените количини на мото-
рен бензин и дизел гориво во рокот од член 6 став 
3 на оваа одлука. 

За дејствието од претходниот став ќ е се казни 
и работниот човек кој самостојно врши дејност ед 
личен труд промет на моторни бензини и дизел 
горива со парична казна од 5.000 до 10 о о о динари. 

Член 10 
Се овластува министерот за стопанство да доне-

се упатство за примена на член 2, 4 и 6 на оваа 
одлука 

Член 11 
Оваа одлука влегува ЕО сила со денот на обја-

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

Бр. 23 1141|/1 
24 ма ј 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 

93. 
Врз основа на член 85 од Законот за основните 

права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 60/89 )и 42/90) Законот за работни односи на 
СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), а во сог-
ласност со' член 2 од Општиот колективен договор 
за стопанството на СР Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 30/90), Републичкиот одбор на Синди-
катот на работниците од угостителство, туризам,, ко-
мунално стопанство и занаетчиство и Соборот нѓ 
здруженија на самостојни стопанственици при Сто-
панската комора на Македонија склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ДЕЈНОСТИТЕ КОИ СЕ ВРШАТ СО Л И Ч Е Н ТРУД 
И СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој колективен договор се уредуваат права-

та, обврските и одговорностите на работниците од 
работен однос вработени ка ј самостојните стопан-
ственици, како и правата и обврските на самостој-
ните стопанственици (во натамошниот текст- рабо-
тодавачи) во согласност со Законот и Општиот ко-
лективен договор за стопанството на СР Македонија. 

Член 2 
Колективниот до1 овор важи за сите работници 

и за студентите и учениците на производна работа 
односно пракса. 

Член 3 
Со Договорот склучен помеѓу работодавачот и 

работникот не можат да се утврдуваат помали права 
и обврски од утврдените со овој колективен договор, 
како и со Општиот колективен договор за стопан-
ството на СР Македонија. 

Член 4 
Овој колективен договор го потпишуваат: 
— Републичкиот одбор на Синдикатот на работ-

ниците од угостителството, туризам, комунално сто-
панство и занаетчисгво, како застапник на работ-
ниците и 

— Соборот на самостојните стопанственици при 
Стопанската комора на Македонија како застапник 
на работодавачите 

II ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Засновање на работен однос 

Член 5 
За начинот на засновање на работен однос на, 

работниците кај работодавачите се применуваат од-
редбите ма Законот и Колективниот договор. 

Во огласот за слободно работно место покра ј 
општите услови треба да се наведат. 

— посебни услови, ако се потребни; 
— должината на траењето на пробната работа, 

ако е предвидена; 
— рок за пријавување на кандидатите; 
— рок во кој кандидатите ќ е бидат известени за 

извршениот избор. 

Член 6 
Работникот заснова работен однос со склучува-

н е т о на договорот з а работа. 
Договорот за работа го склучува работодавачот 

и работникот. 
Договорот за работа содржи особено: 
— име и презиме на работодавачот, . име и пре-

зиме на работникот, работно место и работите кои 
ќе ги врши работникот, денот ,на стапување на ра-
бота, засновање на работен однос на определено или 
неопределено работно време, траење на пробна ра-
бота, работно време, одморите и отсуствата, личниот 
доход и останати примања, надоместоци на личниот 
доход, отказен рок престанок на работен однос и 
друго. 

Одмори и отсуства 

Член 7 
Работодавачот е должен на работникот да му 

обезбеди користење на годишниот одмор во време-
траење од најмалку 18 дена, а најмногу 30 работни 
дена. 
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Должината на годишниот одмор се зголемува и 
конечно утврдува според следните критериуми: 

— по основ на стручна подготовка,-
— по основ на работен стаж; 
— по основ на услови на работа; 
— по основ на социјално-здравствена состојба и 

други основи кои ги утврдува работодавачот. 

Член 8 
Работникот има право на отсуство од работа со 

надоместок на личен доход најмногу 7 работни дена 
во текот на една календарска година и тоа: 

-— за склучување на брак — 3 работни дена; 
— за склучување на брак на деца — 2 дена; 
— за раѓање на дете — 2 дена,-
— за смрт на сопружник и дете — 5 дена; 
— за смрт на родител брат, сестра -— 3 дена; 
— за смрт на родител на сопружник — 2 дена; 
— за смрт на дедо или на баба — 1 ден, 
— за селидба на семејство — 1 ден; 
— за елементарни непогоди - до з дена. 

Член 9 
Работникот има право на отсуство без надомест 

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

цински индицирана; 
— за изградба или поправка на куќа, односно 

стан; 
— за лечење на своја сметка, 
— за учество на културни и спортски приредби; 
— за учество на конгреси, конференции и сл.; 
— во други случаи на барање на работникот. 
Работодавачот може да го одбие барањето на 

работникот за отсуство од став 1 на овој член, а к о 
отсуството неповолно се одразува на процесот на ра-
ботата. 

Член 10 
Цената на работната сила за најнизок степен на 

сложеност — најнизок личен доход за полно работ-
но време при нормални услови за работа и норма-
лен учинок изнесува 3150 динари месечно. 

Во колку ка ј работодавачот настанат тешкотии 
во работењето, најнискиот личен доход може да се 
намали до 20%, но не подолго од 6 месеци. 

Доколку во текот на годината дојде до пораст 
на трошоците за живот, најнискиот личен доход се 
корегира сразмерно на тој пораст во тековниот ме-
сец во однос на декември од претходната година. 

Член 11 
Личните доходи на работниците ги утврдува ра-

ботодавачот и тие при исплатата не се јавни. 
Личните доходи се пресметуваат и се исплату-

ваат во нето износ 
Висината на личниот доход на работниците ја 

утврдува работодавачот и таа зависи од: обемот, ква-
литетот на производите и услугите, остварената про-
дуктивно^ на трудот односот кон машините и ора-
дијата за работа, материјалите, сировините, ефикас-
носта во искористувањето на работното време, само-
иницијативноста и самодисциплината, односот кон со-
работниците и др. 

Придонесите на личниот доход на работниците 
ги плаќа работодавачот. 

Член 12 
Основниот личен доход на работникот се зголе-

мува најмалку за: 
— '3510/о за прекувремена работа; 
— 50% за работа во денови на празници, утвр-

дени со сојузни и републички закони; 
— 35'% за работа ноќе; 
— 5% за работа во повеќе смени. 

Член 13 
Основниот месечен личен доход на работникот 

се зголемува кога работникот работи во услови по-
тешки од нормалните за дотичното работно место. 

Како потешки услови за работа, во смисла на 
став 1 на овој член, се сметаат: влага, бучава, опас-
ност од инфекција , височина,, прашина, зрачење, тем-
пература, чад, работа под земја и сл. 

Член 14 
Работникот има право на регрес за исхрана нај-

малку во висина од 20% од просечниот месечен чист 
личен доход по работник исплатен во стопанството 
на Републиката, односно СФРЈ во претходните три 
месеци 

Член 15 
Работникот има право на регрес за годишен од-

мор најмалку во висина на просечниот месечен чист 
личен доход по работник исплатен во стопанството 
на Републиката, односно СФРЈ во претходните три 
месеци 

Член 16 
Работникот има право на отпремнина при зами-

нување во пензија, во висина на трикратен износ 
од просечниот месечен чист личен доход по работ-
ник исплатен во стопанството на Републиката или 
СФРЈ во претходните три месеци 1 

Член 17 
Надоместоци за дневници за службе,ни патува-

ња во земјата изнесува најмалку 8% од просечниот 
месечен чист личен доход по работник исплатен во 
стопанството на Републиката или СФРЈ во претход-
ните три месеци. 

Дневница за службено патување ,во странство се 
исплатува најмалку во висина на износот што е про-
пишан за работниците на сојузните органи на упра-
вата. 

III. П Р Е О Д Н И И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Важење на колективниот договор 

Член 18 
Овој Колективен договор важи з години од дс-

4 h o t на склучувањето. 
Важноста на договорот може да се продолжи и 

за наредните три години, ако најдоцна три месеци 
пред истекот на рокот за важење не се покрене ба-
рање за негова измена, односно не започне постап-
ка за склучување на нов договор. 

Странките можат во било к о е време спогодбено 
да го изменат Договорот 

Решавање на спорови 

Член 19 
За решавање на спорови меѓу странките во овој 

Колективен договор, а ,кои не можат да се решат со 
меѓусебно спогодување, се ф о р м и р а Комисија за 
усогласување. 

За спор во смисла на претходниот став се смета 
правен или друг спор (ако се повредени интересите 
на странките) кој произлегува од Колективниот до-
говор, како и спор кој ќе настане како последица 
од неприфаќањето на предлогот за измени и допол-
нување на Колективниот договор 

Состав на комисијата за усогласување 

Член 20 
Секоја од странките именува два члена во Ко-

мисијата за усогласување. 
Членовите на Комисијата ,спогодбено именуваат 

претседател на Комисијата од редот на потписниците. 

Започнување на постапката и резултатите 
од усогласување 

Член 21 
Постапката на усогласување за случаите од член 

12 започнува на барање на една од странките 
Член 22 

Усогласувањето е неуспешно ако една од стран-
ките писмено изјави, но не пред почетокот на усог-
ласувањето, дека истото се смета за неуспешно. 



Стр. 300 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 мај 1991 

Секое усогласување што странките ќе го постиг-
нат, мора да биде во писмена ф о р м а 

Со донесените решенија се надополнува и изме-
нува Колективниот договор 

Измени и дополнување на Колективниот договор 

Член 23 
Секоја од странките може било кога да предло-

жи измени и дополнување на Колективниот договор. 
Предлогот образложен во писмена ф о р м а се дос-

тавува до другата странка, КОЈ а е должна да се 
изјасни по предлогот во рок од 30 дена 

Во случај спротивната странка да не го прифати 
предлогот за промени или не се изјасни по предло-
гот во рокот од претходниот став, странката — пред-
лагач може да започне постапка пред арбитража ^ 

Постапка пред арбитража 

Член 24 
Ако постапката за усогласување е неуспешна, 

спорот (ќе се разреши пред арбитража. 
- Бројот на арбитрите е непарен. 

Секоја од странките именува еднаков број на ар-
битри а најмалку два. 

Претседателот на арбитражата го именуваат ар-
битрите спогодбено, од редот на угледни и стручни 
работници. 

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови. / 

На постапката пред арбитражата се применуваат 
одредбите за избраните судови од Законот за про-
цесна постапка. 

Одлуката на арбитражата е конечна 

Спроведување и толкување на Колективниот договор 

Член 25 
Странките се должни да го спроведат и следат 

остварувањето на Колективниот договор. 
Секоја од странките во Колективниот договор 

именува по три члена во Комисијата која е овласте-
на да дава толкување таа одредбите во Договорот. 

Регистрирање и објавување на Колективниот договор 

Член 26 
Колективниот договор ќ е се регистрира ка ј над-

лежниот републички орган на управата 

Член 27 
Овој Колективен договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ“ 

Член 28 
Работодавачите се должни да ги усогласат до-

говорите за работниците кои се веќе вработени ка ј 
нив со одредбите од овој колективен договор до 31 
август 1991 година. 

Стопанска комора на Македонија 
— Собор на здруженија на самос-

тојните стопанственици 
Претседател, 

Ѓорги Митков, с. р. 

Совет на сојузот на Синдикатите 
на Македонија 

— Републички одбор на Синдика-
тот на работниците од угости-
телството, туризмот, комунално-
то стопанство и занаетчиството 

Претседател, 
Димитар Богатиновски, с. р. 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за да-
ноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 
12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 46/89, 4/90, 15/90, 
30/90 и 47/90), Републичкиот завод за статистика 
утврди и објавува 

Проценти на порастот на цените на мало за месеци-
те јануари, февруари, март и април, 1991 год. и лич-
ните доходи во месеците јануари и февруари 1991 

година во Републиката 

1. За цените на мало 

— Кумулативниот пораст на цените на мало во 
Републиката во периодот јануари-декември 1990 и 
јануари 1991 година во однос на просечните цени на 
мало во 1989 година изнесува 626,6%; 

— Кумулативниот пораст на цените на мало во 
Републиката во периодот јануари-декември 1990 го-
дина и јануари-февруари 1991 година во однос н а 
просечните цени на мало во 1989 година изнесува 
645,6%; 

— Кумулативниот пораст на цените на мало во 
Републиката за периодот јануари-декември 1990 го-
дина и јануари-март 1991 година во однос на про-
сечните цени на мало во 1989 година изнесува 
663,1%. 

— Кумулативниот пораст на цените на мало во 
Републиката за периодот јануари-декември 1990 го-
дина и јануари-април 1991 год изнесува 680/6%; 

— Кумулативниот' пораст на цените на мало во 
Републиката за периодот јануари-април 1991 година 
во однос на просечните цените на мало во однос на 
1990 година изнесува 39%. 

2. За личните доходи: 
— Кумулативниот пораст на личните доходи во 

Републиката во периодот I—XII. 1990 година и јануа-
ри 1991 година во однос на остварениот просечен 
месечен чист личен доход во Републиката во 1989 
година изнесува 470,9%; v 

— Кумулативниот пораст на личните доходи во 
Републиката во периодот I—XII. 1990 година и ме-
.сеците јануари и февруари 1991 година во однос 
на остварениот просечен месечен чист личен доход 
во Републиката во 1989 година изнесува 480,8% 

— Кумулативниот пораст на личните доходи во 
Републиката во периодот I—XII. 1990 година и ја-
нуари март 1991 година во однос на остварениот ме-
сечен чист личен доход во Републиката во 1989 го-
дина изнесува 490,0% 

Директор 
на Републичкиот завод 

за статистика, 
Светлана Антоновска, с р. 
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