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525. 
Уставниот суд иа Македонија, врз основа иа 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Замокот за основите 
-на поставката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на 'седни-
цата одржана на "8 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ почните 2 и 4 на член 90 
.од Статутот на Основната (Организација на здруже-
ниот труд за ^Изградба и транспорт" во .состав на 
Работната организација за ПТТ сообраќај „Скопје" 
во Скопје, донесен со референдум одржан на 14 
јануари 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
.на СВМ" и во Основната организација на здружениот 
труд за „Изградба и транспорт" :во Скопје на начин 
предвидел за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот /суд она Македонија изведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на точките 
2 и 4 на плен 90 од Статутот означен во точката 
1 на (оваа одлука, затоа што се постави прашањето 
за нивната уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека член 90 од 
Статутот, за именување на директор на Основната 
организација' на здружен труд, докрај општите ус-
лови предвидени во Законот, предвидува и посебни 
услови, меѓу кои во точката 2 моралнр-политички 
квалитети и смисла за развој на сам!оуправн1ите од-
носи, а во точката 4 морално -политички квалитети. 

5. Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Основ-
ните начела, камо и според член 204 од Уставот на 
СР Македонија, граѓаните се еднакви во правата и 
должностите во согласност ,со уставноста и закони-
тоста. Во член 210 став 3 од Уставот на СР Маке-
донија е утврдено начелото таа достапност на секое 
работно место и функција во општеството на секој 
граѓанин под еднакви услови. Законот за здружениот 
труд во член 167, исто така предвидува дека .секој 
може слободно, рамноправно и под еднакви услови, 
на начин утврден со законот и со .самоуправниот 
општ акт1, да заснова работен однос со (работниците 
вр основната организација на здружениот труд. 

Заради остварување на о ш начело во областа 
на работните односи Законот за здружениот, труд, 
во член 168 ги пропишува општите услови за засно-
вање работен едно: (15 години живот и општа здрав-
ствена способност) и едновремено ги предвидува оп-
штите рамки за утврдување на посебните услови што 
треба да ги утврдат работниците во основицата орга-
низација на здружениот труд, поаѓајќи пред се 
од природата и карактерот на процесот на трудот, 
условите под кои тој се врши, односно поаѓајќи од 
природата, карактерот и значењето на работите и 
работните задачи што ќе ги врши работникот. 

Поаѓајќи од изнесеното Судот смета дека нема 
основ во Уставот и во законот, во самоуправните 
општи акти како посебен услов за вршење на опре-
делени работи неработни задачи да »се бараат морал-
н}0нп ол иглички квалитети, односно да се (бара од ра-
ботникот д а ги докажува .своите морално-политички 
квалитети,, како и општествено-политичката актив-
ност. Предвидувањето на тактов услов, -според мисле-
њето на Судот, го попречува (остварувањето на устав-

ното начело за (достапноста на секое работно место 
на секој граѓанин под еднакви услови и создава ос-
нов за нееднаквост на граѓаните шо остварувањето на 
правото на работа. 

Од друга страна, постои уставен основ со закон 
да се предвиди ограничување на достапноста на 
определено работно .место во Iоднос на лица кои 
дејствувале против основните вредности на нашето 
општествено и политичко уредување (член 25.1 став 2 
од Уставот). Во ирска со тоа, само нога е во праша-
ње именување на работоводен орган, Закдаот за 
здружениот труд во член 5:11 ја ограничува на опре-
делено време, достапноста на тоа работно место за 
лица кои се осудени на безусловна казна затвор за 
кривични дела против основите ита социјалистичкото 
општествено уредување и безбедноста на земјата, 
како и други кривични дела определени во овој член 
од Законот. 

Со оглед на тоа што во оспорените »одредби од 
Статутот, како посебен услов за именување на ра-
ботоводниот орган се предвидени моралнјо-полит,ич-
ки квалитети, Судот утврди дека тие одредби не се 
во согласност со член 204 и 210 .став 3 од Уставот 
на СР Македонија и дека се во спротивност со член 
167 и 168 од Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
топката 1 иа оваа (одлука. 

У. бр. 299/85 
18 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

526. 
Уставниот суд на Македонија; врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 18 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 12 став 1 алинеја 2 и 
алинеја 3 од Правилникот за систематизација ла 
работните места и условите за работа во Централ-
ното основно училиште „Маша Пијаде" — Кочани, 
донесен од работниците со референдум одржан на 
21 Јун,и 1983 година во делот за судирот со поли-
тиката на Сојузот на комунистите, член .17 во делот 
за морално -молити чката подобност за работа во вос-
питно-образовна установа и член <19 став 1 точка 
3 и. точка 4, во деловите во кои како посебен услов 
се бара работно искуство. 

2. Оваа одлука ќе се 016јави во „(Службен весник 
ша СР1М" и во означеното1 Училиште на начин опре-
делен за Објавување иа самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на општина Кочани, поведе пос-
тапка пред Уставниот суд на Македонија за оцену-
вање уставноста и законитоста на одредбите од ак-
тот означен1 во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот, предвидувањето на мо,рално-
политички квалитети односно морално-по литичка по-
добност како посебен: услов за избор на индивидуа-
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лен /работоводен орган на Училиштето, нема основ 
во Уставот и законот и дека не е '.во согласност оо 
член 210 спав 3 од Уставот .на СР Македонија. Пред-
лагачот менга и -поа дека предвидувањето на работ-
ното искуство од две години за работните места 
наставник по предметна настава и учител во одде-
ленска настава кадо посебен услов, покрај стручната 
подготовка, не 'е во .согласност со член 120 став 2, 
3, 7 и 8 од Законот за ире ду чили,игно и основно 
воспитание и образование. 

4. На седницата Судот утврди дека во членот 
12 став 1 алинеја 2 и .алинеја 3 од оспорениот 
Правилник за работното место директор на Училиш-
тето како посебен услов, покрај другото, е предви-
дено и победувањето мор а лио-политички квалитети 
и „кандидатот да не е дојден во судир со полити-
ката на Сојузот на комунистите". 

Во член 47, покрај дру лото, за работниците во 
училиштето се предвидува "посебниот услов морално-
политичка подобност. 

Според член 210 став 3 од Уставот на ОР Маке-
донија на ОС.К10Ј граѓанин под еднакви услови му се 
достапни 'секое работно место и функција во опште-
ството. .Исто така, според член 167 од Законот за 
здружениот труд, секој може 'Слободно, рамноправ-
но и под еднакви услови, на начин утврден со за-
кон и /со 'самоуправен општ .акт, да заснова работен 
одонде со работниците во основната организација. 
Според член 168 став 1 и член 179 став 3 точка 
1 од Законот за здружениот труд, самоуправно пра-
во е на работниците во организациите на здружени-
от труд да ги утврдат посебните услови за заснова-
ње работен однос, што, пред се, .треба да одговараат 
на карактерот и природата на работните задачи што 
ќе ги врши работникот. 1 

Законот за предучилишни и основно воспитание 
и образование („Службен весник на СРМ" бр. 19/83) 
предвидува забрана да бидат наставници, воспиту-
вачи и стручни работници лицата мои со 'Својата 
работа, .поведение и јашо однесување го намалуваат 
угледот на својот позив. (Судот смета дека оваа 
забрана нема карактер на барање на посебна морал-
но-политичка подобност и како таква не може со 
самоуправен општ акт да се (предвиди како посебен, 
услов за засновање работен однос, освен кога е тоа 
со Устав предвидено*. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека пред-
видувањето на морално-политичките квалитети и 
„недоагањето во судир со политиката на Сојузот 
на комунистите", како посебен услов за работново 
место директор на училиштето односно предвидува-
њето на морално-политичката подобност за работа 
во образовно'-воспитната установа не е во согласност 
со член 210 став ^ од Уставот на СР Македонија 
и е во спротивност со член 167 и член 168 став 
1 од Законот за здружениот труд. 

5. Исто така Судот утврди дема во член 19 став 
1 точка 3 и 4 од оспорениот Правилник за рабо-
тите и работните задачи .наставник по предметна 
настава, по сите предмети и учители во одделенска 
шегава, како посебен услов, покрај стручната под-
готовка, е предвидено и работно искуство од две 
ло диии. 

Според член 168 став 1 и »член (179 став 2 точка 
1 од Законот за здружениот труд, самоуправно пра-
во" 'е на работниците во основната организација да 
ги утврдат посебните услови за засновање на рабо-
тен однос во основната организација., освен кога 
со устав и со закон не е поинаку предвидено. 

Согласно член 50 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 162 од Законот за здружениот труд, 
посебните услови за засновање работен однос во 
основните училишта како организации на здружен 
труд кои вршат дејности од посебен [општествен 
интерес., се уредува со Законот за предучилишно 
воспитание и образование. 1В0 член 125 став ,1 од 
Законот се предвидени посебните услови за учите-
лите во одделенска настава, наставниците по пред-
метна настава и другите стручни работници во пред-

училишното и основното воспитание и образоване, 
меѓу кои не е предвидено работното искуство. 

Со оглед на тоа, Судот утврди дека предвиду-
вањето на работното искуство од две години за зас-
новање работен однос на учител (во одделенска нас-
тава и наставник по предметна настава претставува 
пречекорување на границите што во овој поглед 
ги доставува Законот, односно дека аден 19 став 
1 точка 3 и тонка 4 од оспорениот Правилник, 
не е во согласност со член 120 'став \г, з, 7 и 8, 
како и со член (125 од Законот за предучилишно и 
основно воспитание и образование. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
(во топката 1 на оваа одлука 

У. бр. 13,2/86 
18 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на М|ак е допија, 
Димче Козаров, е. р. 

527. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 
јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА систематизацијата на работни-
те места, во Работната организација .„Електромонта-
жа" во Охрид, донесена со референдум на 23 мај 
1983 година, во делот каде што бодовите се утврдени 
во фиксен износ и во делот каде што е утврден 
•степенот на стручната подготовка односно квали-
фикација потребна за /извршување на утврдените ра-
боти и работни задачи. 

2. Оваа одлука 1ќе се објави ВО1 „(Службен весник 
на СР,М" и во Работната организација „Електромон-
тажа" во 'Охрид, на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Бито-
ла, со предлог поднесен до Уставниот суд на Маке-
донија, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот, означената 
Систематизација е противуетавна и незаконита за-
тоа што во неа, за сите работи и работни задачи 
е утврден бројот на бодовите во фиксен износ, без 
тие да бедат расчленети по одделни основи. Пона-
таму, во предлогот се наведува дека во означениот 
акт е утврден само степенот, а не и видот на струч-
ната подготовка кој е потребен за извршување на 
тие работи и работни задачи. 

Уставниот суд на Македонија го одложи одлу-
чувањето за оценување уставноста и законитоста на 
означениот акт и даде можност да се изврши усо-
гласување на овој акт со Уставот на СР Македо-
нија и Законот за здружениот "цруд до 31 декември 
1985 година, меѓутоа, доносителот на оспорениот акт 
не го изврши ова усогласување. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ната Систематизација е утврден бројот на бодовите 
во фиксен износ, за сите работи* и работни задачи 
без тие да бидат расчленети по одделни основи. 

Според член >Љ став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и член 127 став 1 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација се дол-
жни да ги утврдат основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа 'Што ао оспорениот акт е утвр-
ден бројот на бодовите во фиксен износ без да би-
дат расчленети по одделни основи, Судот утврди 
дека тој во означениот дел не е во согласност со 
означената одредба од Уставот на СР Македонија 
и дека е во 'спротивност со член 127 став 1 од Зако-
нот за здружениот труд. 



10 'Септември 4986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СТМ Вр. 33 — Стр. 811 

5. Понатаму. Судот утврди дека во оспорената 
Систематизација е предвиден степенот на стручната 
подготовка, која е (потребна за извршување на сите 
работи и работни задачи, а не е утврден и видот 
на стручната подготовка, како и описот на рабо-
тите и работните задачи. 

Отпоред член 179 од Законот за здружениот труд 
и член 6 од Закон!от за работните односи, работни-
ците со самоуправен општ (акт со мој се уредува 
работниот однос, помеѓу другото, ти утврдуваат и 
условите што работникот треба да ги исполнува 
за вршење на определени работи и работни задачи 
што во основната организација се вршат .според 
нејзината дејност и природа!, технологија и други 
ус лов,и на трудот. 

Со оглед на тоа што оспорената Систематизација 
во означениот дел то утврдува .само степенот а не 
и видот на стручната подготовка, во согласност со 
дејноста и природата на работите и работните за-
дачи, Судот утврди дека таа е (во спротивност со 
Законот за здружениот труд и Законот за работните 
односи. 

Оо оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

~ У. бр. 77/84 
25 јуни 1;)86 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

528. 
Уставниот суд на Македонија, врз ванова на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на јавната расправа одржана на 
26 јуни 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ^УКИНУВА член 1, ,2 и 7 од Одлуката 
бр. 011-1926 за ознака за сечење на шуми на кои постои 
право на сопственост, донесена од Собранието на 
општина 'Кавадарци на 'седницата одржана на И2 
мај 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина -Кава-
дарци". 

3. Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство од Скоп-
је, со рредлог доставен до Судот поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на Одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука. 'Според наво-
дите во предлогот член 1 и 2 од оспорената Одлука 
не е во согласност со член 3.8 и член 53 од Зако-
нот за шумите („Службен весник на С1РМ" бр. 20/74), 
затоа што предвидува правата од член 53 од Зако-
нот да се пренесуваат на Установата за спречување 
на полски штети. Понатаму, во предлогот се наве-
дува дека во член 7 о|д Одлуката е предвидено 
висината на таксата да се регулира на посебен на-
чин. Така, 'сопствениците на шуми се должни да и 
плаќаат на организацијата надоместок според посе-
бен ценовник за секој метар кубен посечено 'дрво, 
на име направени трошоци та извршување на рабо-
тите. Според подносителот на предлогот овој надо-
месток не може да се префрла на товар на сопстве-
ниците на шуми, со оглед на тоа што во Законот 
не е предвидена таква можност туку општината е 
должна кога дел од овие работи ќе ги пренесе на 
организацијата што стопанисува со шуми, нејзе да 
и плати надоместок за преземените работи, чија 
висина се одредува во согласност помеѓу општи-
ната и организакцијата што стопанисува со шуми. 
Воедно, во предлогот се наведува дека установата 

за спречување на полски штети нема стручни лица 
за вршење на ознаката за сеча и оваа (одговорна 
работа ја препуштила да ја вршат лица кои по сво-
јата стручност не можат да одговорат на поставени-
те задачи, затоа што се полски пазачи. 

4. На седницата Судот утврди дека Одлуката 
бјр. 01-1926 за 'Ознака за сечење на шуми на кои пос-
тои право на сопственост е донесена од Собранието 
на општина Кавадарци на седницата одржана на 12 
мај 1980 година. Понатаму, Судот утврди дека член 
1 предвидува, "ознаката за сечење на (шуми на кои 
постои право на сопственост, да се преотстапува на 
Установата за чување на полски имоти од .Кавадар-
ци. Исто' така, (Судот утврди дека според член 2, 
Установата за чување полски имоти во Кавадарци 
ќе врши ознака (маркирање) на шуми, според член 
2 од Законот за шумите чија површина изнесува 
до 5 ари. Вое дио. Судот утврди дека во член 3 е 
предвидено за шума и група на шумски дрвја над 
5 ари дозначувањето (маркираното) ќе се врши спо-
ред член 3^ од Законот за шумите со претходно 
изготвување на програма за стопанисување со шу-
мите, одобрена според одлука за стопанисување на 
шуми на кои постои право иа сопственост, донесена 
од Собранието на општина Кавадарци. Во член 7, 
пак, од оспорената Одлука е предвиде,но дека виси-
ната ка таксата ,ќе се регулира на посебен начин. 

Од изнесената фактичка положба произлегува 
дека Установата за чување на полски имоти врши 
ознака (маркирање) само на изолирани групи на 
шумски дрвја чија површина не изнесува поведе од 
5 ари, што според Законот за шумите не се (сметаат 
за шума. 

5. Според член 2 од Законот за изменување и 
дополнување иа Законот за шумите („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 19/86) дрворедите, плантажите од 
лис јари и четинари, шумските расадници, парковите 
во населените места и слично како и изолираните 
групи на шумски дрвја на површина до 2 ари не 
се сметаат за шуми во 'смисла на 1овој Закон. 

Во член 73 став 2 е определено дека дрво посе-
чено вон шума '(на земјоделско земјиште меѓу дрво-
реди, поединечни стебла и 'Слично) ако се превезува 
или пренесува, мора да биде жигосано и обезбедено 
со испратница. Според став 3, пак, жигосувањето и 
издавањето на испратница од став 1 и 12 за дрво 
произведено во шума со кои стопанисуваат органи-
зации на здружениот труд г»о вршат тие организа-
ции, а за друго дрво (што според член 2 од означе-
ниот закон не претставува шума), стопанисува оп-
штинскиот орган на управата надлежен за шумар-
ство. 

Од понесениве законски одредби произлегува де-
ка општината е овластена да управува со овие групи 
на шумски дрвја што не претставуваат шуми. Меѓу-
тоа,. Законот не дава »овластување ова свое право 
општината »со одлука да по пронесе на друг орган. 

Ср оглед на тоа што во конкретниот (случај со 
член 1 од оспорената одлука општината ознаката 
за сечење на шуми ја п р е с т а п у в а на друг орган, 
Судот утврди дека тој член* не е 'во согласност со 
член 73 став 3 од означениот Закон. Понатаму, Су-
дот исто така утврди дека член 2 од означената 
Одлука во кој,а е предвидено за шума да не се 
смета група на шумски дрвја во површина до 5 
ари дека тој не е во согласност Со член 1 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за 
шумите. Ова затоа што Законот предвидува дека 
за шума нема да се смета група на шумски дрвја 
во површина до \2 ари. 

Оудот исто1 така утврди член 7 од означената од-
лука во .која е предвидена висината на таксата за 
жигосување и обезбедување со и-апратница не е во 
согласност со член 73 став 2 од означениот закон 
затоа што Законот за вршење \на овие дејства не 
предвидува можност за (општината да 'утврдува на-

" доместок за овие дејства кој треба да го плаќаат 
сопствениците на шумите. Законот точно утврдил 
кога може да се задолжат сопствениците на шуми 
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да плаќаат надоместок за сдр жу вање и унапредува-
ње на шумите. 

Со Јоглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 281/ЅЅ 
26 јуни 1986 грдата 

•Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

5 2 9 . 

Врз основа на член 195 од Законот за државната 
управа .(„Службен весник на СРМ" бр. 45/80), и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на С1РМ" бр. 16/|85), Републичкиот педа-
гошки совет, на ХХУ-та седница, одржана на 25 ап-
рил 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ИСТОРИЈА ЗА III КЛАС ПРОСВЕТНА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Историја за III клас прос-
ветна струка, од м^р Димитар Мицковски, Трајко 
Пандовски и Милка Тодоровкжа, во издание на Ра-
ботната организација за учебници „Просветно дело" 
— Скопје. ,1986 година. 

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

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР(М". 

Бр. 03-53/1 
28 април 1986 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

(Претседател, 
Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

5 3 0 . 

Врз основа на член 195 од Законот за државната 
управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. >16/85), Републичкиот педа-
гошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 
април 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ИС-

ТОРИЈА ЗА IV КЛАС ПРОСВЕТНА СТРУКА 

|1. Се одобрува употребата во уредното насочено 
образование на учебникот Историја за IV клас — 
просветна струка од Цветко Беличанец, Благоја Цвет-
ковски и Алеко Ќорвезироски, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје, 1986 година. 

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

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР1М". 

Бр. 03-54/1 
28 април 1986 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

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

ОСНОВИ НА ЕКОНОМСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 
II ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Основи на економското 
работење за II година од д-р Слободан Марковски, 
Трајан Марков и д-р Вера Талев,ска, во издание на 
Работната 'Организација за учебници „.Просветно де-
ло-" — .Скопје, 1986 година. 

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

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

Бр,. 03-55/х 
28 април 19Ѕ6 година 

Скопје 

Републички педагошки (Совет 
Претседател, 

Мадевски проф. д-р Живко, е, р. 

532. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („(Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и 
член 123 од Законот за насоченото обрдаование 
(„Службен весник на ОРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 
април 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ СО-
ВРЕМЕНА ПРОДАЖБА ЗА III КЛАС ЗА ТРГОВСКИТЕ 

УЧИЛИШТА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Современа продажба за 
III клас на трговските училишта од днр Душан Пет-
ковски и Благоја Лукарев, во издание на Работната 
организација за- учебници „Просветно дело" — 
Скопје, 1986 година. 

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

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето', а ке се објави во .^Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-56/1 
2.8 .април 1986 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
/Претседател, 

Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

533. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки, совет на XXV-та седница, одржана на. 25 
април 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ТРО-
ШОЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

ЗА IV КЛАС НА ЕКОНОМСКИТЕ УЧИЛИШТА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Трошоци на организа-
циите (»а здружен труд за IV клас на економските 
училишта од днр Слободан Марковски, во издание 
на' Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1986 година. 

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

531. 
Врз основа на член 195 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и 
член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 
25 -април 1986 година, донесе 
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3. Ош решение .влегува ово сила од денот на до-
несувањето, а 'ке се »објави во „Службен весник на 
ОР1М". 

Бр. 03-57/1 
28 април 1986 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

534. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки 'совет, на ХХУ-та седница, одржана на 25 
аир,ил 19.86 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ПСИХОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА — ПЕДАГОШКА 

НАСОКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Психологија за III годи-
на — Педагошка насока од д-р Илина Тодоровски — 
Цвејиќ, во издание на Работната организација за 
учебници „.Просветно дело" — Скопје, 1986 година. 

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

13. Ова решение влегува во /оила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-58/11 
28 април 1986 година 

Скопје 

Републички педагошки совет,' 
Претседател, 

Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

535. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Службен 
весник на СРМ' бр. 16/85), Републичкиот педагошки, 
сѓовет на ХХУ-та седница, одржана на 25 април 1986 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ПРО 

ГРАМСКИ ЈАЗИЦИ ЗА IV КЛАС 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Програмски јазици за IV 
клас од Методија Трајковки и Димитар Битраков, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1986 година. 

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

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

Бр. 03-60/1 
28 април 1986 година 

Скопје 

Републички1 педагошки совет 
Претседател, 

Мадевски проф. д-р Живко, е. р, 

536. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80)' и член 
123 од Законаг за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет, на XXV-та .седница, одржана на 25 
април 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ СМЕ-
ТАЧКИ МАШИНИ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА IV КЛАС 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Сметачки машини и про-
грамирање за IV клас од Димитар Битраков, Мето-
дија Трајковски и Драган Николиќ, во издание иа 
Работната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје, 1986 година. 

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

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

Бр. 03-61/(1 
28 април 1936 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

537. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа ((„Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 1.6/85), Републичкиот педагошки 
совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 
1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА- ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЛА-

ТИНСКИ ЈАЗИК ЗА III КЛАС 

1. Се одобрува употребата во (средното насочено 
образование на учебникот Латински јазик за III клас 
од Љубинка Басотова и Даница Чадиевска, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело" — Скопје, 1985 година. 

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

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен верник на 
С.РМ". 

Бр. 03-32/(1 
28 април 1986 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
. Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

538. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа ^„Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование (^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет, на XXV-та седница, -Одржана на 25 
април 1986 година, донесе 

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

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА IV КЛАС 

1. Се одобрува употребата во средново насочено 
образование на учебникот Англиски јазик за IV 
клас, од Фројоина Корнети, Мирјана Крстевска и 
Мирјана Китанова, во издание на Работната 'Органи-
зација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1986 година. 

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



Стр. -814 — Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ 10 септември 1986 

3. Ов,а (решение влегува 'в-о ш л а од денот на до-
несувањето, а кс се објави но „Службен верник на 
СВМ". 

Бр. 03-63/1 
28 април 1986 година 

(Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, -
Мадевски проф. д-р Живко, с. р. 

539. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („'Службен везник на СР1М" бр. 45/80) и 
член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 
април 1986 година, донесе 

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

БИОТЕХНОЛОГИЈА ЗА IV КЛАС НА БИОТЕХ-
НИЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во уредното насочено 
образование на учебникот Биотехнологија за IV клас 
на биотехничка струка о|д д-р Ацо Димитровски, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1986 година. 

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

3. Ова. решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен верник на 
СВМ". 

Бр. 03-64/1 
28 април 1986 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

•Претседател, 
Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

540. 
Врз основа на член (195 од Законот за државната 

управа („Службен верник иа СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за најео че ното образование („'Служ-
бен весник на ОРМ" бр. 16/(85), Републичкиот педа-
гошки совет, на XXV-та седница^ одржана на '25 
април 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ АНА-
ЛИТИЧКА ХЕМИЈА СО ВЕЖБИ ЗА ХЕМИСКО-ТЕХ-

НОЛОШКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во рре|д|н|ото насочено 
образование на учебникот Аналитичка хемија со веж-
би за хемиско-технолошка струка, од д-р Тодор То-
доровски, Василка Тор!ом1анош и Лилјана Босилева, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1986 година. 

2. Решението да се достави; (дуо РО „Просветно 
дело" и архивата на (Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-55/(1 
28 април 1986 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

541. 
Врз основа, на член 195 од Заклонот за државната 

утрава („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на ОРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет, на ХХУ-та седница, одржана на 25 
април 19(86 година, донесе 

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

ЗООХИГИЕНА 

1. Се одобрува употребата во (средното (насочено 
образование на учебникот Зоохигиена од д-р Живко 
Маџиров, во издание на Работната организација за 
учебници ООЗТ Книгоив д ателство „Наша книга" 
Скопје, 1686 година. 

2. Решението да се достави до ООЗТ (Книгоизда-
телегао „Наш,а книга" и архивата (на Републичкиот 
педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во (аила од денот на до-
несувањето, а .ќе се »објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. 03-49/1 
28 април 1986 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

(Претседател, 
Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

542. 
Врз основа на член (195 од Зжонот за државната 

управа ((„Службен верник на СРМ" бр. 45/80) и член 
1123 од Законот за насоченото образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педагошки 
совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 
година, донесе • 

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

МАНИПУЛАЦИЈА СО ТУТУНОТ 

1. Се одобрува употребата во средното (насочено 
образование на учебникот Манипулација ,до тутунот, 
од цроф. :д--р Душко Боцев1ски, ®о издание на Ра-
ботната организација за учебници ООЗТ Книгоизда-
телетво „Наша книга" Скопје, 1986 година. 

2. Решението да се достави до ООЗТ Книгоизда-
телство „Наша книга" и архивата на Републичкиот 
педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ,„Службен верник на 
СЕМ". 

Бр. 03-04/1 
28 април 1986 година 

(Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

543. 
Врз основа на член 195 од Законот .за државната 

Здрава ((„Службен весник на СРМ" бр. 45/80), и член 
158 од Законот за предучилишното и ојсновнотО вос-
питание и образование '(„Службен весник на СРМ" 
бр. '19/83), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та 
седница, одржана на 25 април 19.86 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ РА-

БОТНА ТЕТРАТКА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА 
VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Работна 
тетратка по француски јазик за VI одделение од 
Анастасија Белопета и Слободанка Ко леми шевека, во 
издание на Работната организација .за учебници 
„Просветно дело" — (Скопје, 1986 »тодића. 

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

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

Бр. 03-66/(1 
28 април 1986 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
, Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

276. 
Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од 

Уставот на СФРЈ, Собранието на ОР Брана и Херце-
говина, Собранието на СР 'Македонија, Собранието 
на СР Словенија, Собранието на СР -Србија, Собра-
нието на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Лора, 
Собранието на САП Војводина и Собранието на САП 
Косово "Склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЗЕМЈИШНА 

ПОЛИТИКА 
} 

Член 1 
Тргнувајќи од одредбите на Уставот на СФРЈ 

дека земјиштето е добро1 од Општ интерес, и дека 
ужива посебна заштита и се користи под у'Слови и 
на начин кој е пропишан со задан, дека секое зем-
јиште мора да се искористи во согласност со зако-
нот и со предвидените општи услови -ро кои се обез-
бедува негово рационално искористување и други 
општи интереси и оценувајќи дека земјиштето е не-
заменлив услов за секое земјоделско производство, 
а земјишната политика интегрален дел на опште -
ств ено-економскиот систем и значаен елемент на 
единството на југословенскиот пазар и дека со свои-
те ефекти влијае на положбата на работните луѓе и 
граѓаните, собранијата на републиките и собранија-
та на автономните покраини (во натамошниот текст: 
учесници на договорот) се 'согласни дека е потреб-
но да се уредат и доследно да се спроведат основи-
те на заедничката земјишна 'политика во Југославија 
заради поединствеио и побрзо остварување на Дол-
горочната програма за развој на агроиНду сериското 
производства, како и заради подобра заштита, уре-
дување и искористување на земјоделското земјиште. 

Член 2 
Учесниците на договорот се »обврзуваат во рам-

ките на своите права и должности да ли утврдат 
следните цели и единствените основи на заедничката 
земјишна политика и тоа: 

1) преиспитување и уедначузање на републички-
те и покраинските прописи заради спречување на 
негативните тенденции во областа на заштитата и 
искористувањето на земјиштето; 

2) забавување и ограничување на натамошното 
намалување на површините и измена на намената 
на земјоделското земјиште ; 

3) проширување на површините на земјоделско-
то и обработливото земјиште во Општествено орга-
низирано производство, како и доделување на така-
наречено неорганизирано земјиште во општествена 
сопственост 'на производителите од областа на агро-
комплексот ; 

4) утврдување на единствените рамковни услови 
на Љичансирањето на акциите кои произлегуваат од 
овој ДОГОВОР ; 

5) заштита на земјоделското земјиште и уреду-
вање на земјишната територија и имотно-правните 
ОДНОСИ; 

6) утврдување >у\з. заедничките основи за уедна-
чување на големината на земјишниот максимум и 
за .наследување на земјоделското земјиште -од стра-
на не земјоделците; 

7) утврдување на единствените критериуми за 
одредување н а земјишниот максимум н а земјодел-
ците ро лидско-планинските подрачја; 

8) единствено утврдување на стручните основи на 
методологијата за бонитирање на земјиштето и за 
статистичко следење 'на податоците за земјоделското 
земјиште 

9) регулирање на други заеднички прашања за 
кои се оценува дека треба единствено да се ре-
шаваат. 

Учесниците на договорот се обврзуваат по по-
вод утврдувањето на целите и основите на земјиш-
ната политика да се опфатат сите видови на заштита 
и очувување-™ на човековата средина. 

Член 3 
Учесниците она договорот се об врзуваат (во рам-

ките на своите права и должности дека ќе презе-
мат мерки и активно!^! за што непотполно (корис-
тење на расположливите земјишни капацитети, зара-
ди што ќе ги преиспитаат прописите со кои се ре-
гулираат прашањата од областа на искористувањето, 
поседувањено и наследувањето на земјиштето. 

Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе 
предложат .измени и дополнувања во соодветните 
закони со кои ќе се регулираат прашањата од облас-
та на земјишната политика и тоа во деловите во 
кои се Однесуваат на санкциите, така што ќе пропи-
шат поостри казни за н ©сирове давањето на тие за-
кони. 

Член 4 
Учесниците на договорот се 'Обврзуваат дека во 

рамките на документите на долгорочниот и ср е дно -
родниот развој на земјоделството во републиките и 
автономните покраини, ќе го разработат зголемува-
њето на површините на обработливото земјиште во 
општествена сопственост со здружување на земјиш-
тето н;а земјоделците и порационално користење на 
земјоделското земјиште. 

Член 5 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека во 

рок од 2 (подини , ќе донесат прописи со кои ќе се: 
1) 'ограничи употребата и користењето на земјо-

делското земјиште во неземјоделски намени, како и 
негово претворање во нозе мједе леко земјиште; 

12) ќе се сирени трајното користење на земјодел-
ското земјиште, I, II, Ш , IV и V, катастарски класи 
во неземјоделски цели, освен во случаи со закон 
утврдените намени ((Југословенската народна армија 
И СЛ.); 

3) ќе се предвидат обврските за инвеститорите 
на новите објекти и другите субјекти кои земјодел-
ското земјиште трајно го претвораат во градежно и 
неплодно земјиште да обезбедат средства за мелио-
рација на другото земјиште заради: доведување на 
културата на нови површини и подобрување на плод-
носта на постоечките обработливи или земјоделски 
површини за да се зголеми земјоделското производ-
ство најмалку во вредност за која тоа производство 
е намалено со претворање на земјоделско земјиште 
во гградежно и неплодно земјиште,-

4) ќе 'се регулира техничката, хемиската и тео-
лошката рекултивација на земјоделското земјиште 
кое е привремено користено за неземјоделски цели 
да биде задолжително заради оспособувањето на 
тоа земјиште за извршување на земјоделското про-
изводство 

Член б 
Учесниците на договорот се обврзуваат во рам-

ките на своите права и должности да преземат мер-
ки и активности обработливите површини во опште-
ствена сопственост и површините во општествено 
организираното производство да се зголемуваат про-
сечно годишно за 50.850 хектари, со што 'би се обез-
бедило до 2000 година обработел,ивите површини на 
земјиштето во општествана сопственост или опште-
ствено организираното производство да се прошири 
за 'приближно еден милион хектари сходно на Дол-
горочната програма за раз гој на агроиндустриското 
производство, што просечно годишно најмалку изне-
сува и тоа- во СР Босна и Херцеговина 5.000 ха, во 
СР Македонија 4 350 ха, во СР Словенија 2.450 ха, 
БО СР Србија вон територијата на покраините 12.550 
ха, во СР Црна Гора 1850 ха. во СР Хрватска 11.050 
ха. во САП Војводина 12.950 ха и во САП Косово 
1.700 ха. 

Учесниците на договорот се обврзуваат во рам-
ките на своите права и должности дека ќе преземат 
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мерки и активности зголемувањето на обработливите 
површини во општествена сопственост и површините 
во општествено 'организираното производство да се 
оствари: со откуп; со долгорочен закуп; преведува-
ње на земјиштето кои културата (агромелиорација, -
хидромелиррацмја и на друг начин); со обработка на 
необработените и недоволно обработените површи-
ни; со преземање на земјиштето на етаросните до-
маќинства по основ на пензионирањето или земјиш-
ната рента; со трајно здружување на трудот, сред-
ствата и земјиштето на земјоделците во земјодел-
ството или друга, организација на здружениот труд 
и обработка на необработените површини на соп-
ствениците на земјиштето кои не се земјоделци, врз 
база на здружување на земјиштето на доходовна ос-
нова или земјишна рента и на други начини -(со 
уредување на земјишната територија — арондација 
и комасација, со оневозможување на узурпација на 
земјиштето (во општествена сопственост и ел.). 

Член 7 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека во 

рамките на своите права и должности ќе донесат 
прописи со кои ќе го утврдат минимумот на усло-
вите за проширувшве на површините во општествена 
сопственост и со кои ќе се опфатат: 

1) трајни извори на средства за кредитирање и 
финансирање на акцијата во земјишната политика,-

4 2) учество на неповратни средства за мелиора-
ција на земјоделското земјиште и за зголемување 
на обработливите површини до општествена соп-
ственост,-

3) дел на сопствено учество на организациите на 
здружениот труд од областа на агрокомплексот,-

4) должина на роковите на отплата и периодот 
на ухо дување ; 

5) бенифицирани и анти дин опивни камати, по-
волни каматни стапки и друго. 

Член 8 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе 

иницираат здружување на средства еа организациите 
од областа на агрокомплексот за финансирање и про-
ширување на површините во општествена сопстве-
ност за аграрни операции, односно уредување ма зем-
јишната територија и за развој на општествено (орга-
низираното производство на земјоделските имоти »од 
следните извори : 

1) средствата на /организациите на здружениот 
труд и средствата на земјоделците ; 

2) здружени средства на организациите на здру-
жениот труд од областа на земјоделското производ-
ство, преработка (прехранбената, текстилната,, ко-
жарската,, тутунската и хемиската индустрија), про-
метот, туристичкото стопанство, земјоделските задру-
ги,' извозните организации и другите заинтересирани 
организации и заедници за вложување и развој на 
земјоделското производство ; 

3) средства на фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономните покраини; 

4) дрсдства на штедно-кредитните служби на зем-
јоделците во земјоделските задруги и оженетите ор-
ганизации на кооте рантите, како и од средствата на 
штедењето на населението ,-

5) средства на .Меѓународната банка за обнова 
и развој и дру 1'и странски кредити; 

6) здружените средства на организациите на 
здружениот труд во банките; 

7) други средства за поттикнување на развојот 
на земјоделското п р о и з в о д н о (самопридонес, бу-
џетски средства, дел од данокот и ел.); 

8) 'средства присобрано од надоместокот за ко-
ристење на земјоделското земјиште во други намени. 

Член 9 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе 

преземат мерки во рок од 10 години од денот на 
неговото склучување да се пропише, уетрои и ажу-
рира единствената евиденција на иеподвижноста (ка-

тастар и земјишните книги), а на подрачјата (на де-
ловиве од териториите), за кои постои пописен ка-
тастар — во рок од |10 години ЈОД денот на склучу-
вањето на овој договор да се изврши премер на зем-
јиштето. 

Член 10 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе 

преземат мерки заради шре1чување на узурп аци јата 
на земјиштето во општествена сопственост, со тоа 
што земјиштето постојано да се вклучува во опште-
ственото организирано земјоделско производство. 

Член 11 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека во 

рок од 5 години од денот на неговото склучување ќе 
ги утврдат подрачјата загрозени од ерозија под деј-
ство на вода и ветер и ќе донесат'прописи за спро-
ведување на противерозивните мерки, со кри ќе се 
обезбеди: 

1) терените со наклон- поголем од 10°/о да се 
обработуваат паралелно со изрхипсите и на таквите 
терени со структурата на сеидбата, ќе се обезбеди 
најм,алку една третина од вкупната површина во 'спе-
вовите на одделни порои да биде засеано или заса-
дено со повеќегодишни посеви или засади, а терени-
те со наклон: поголем од 25% да /не се користат како 
ораници; 

2) во секоја општина за подрачјата кои се под-
лежен, или нападнати или загрозени со еолска (еро-
зија 'во зависност од специфичноста на подрачјето 
и степенот иа загрозеноста, да се утврди програма 
за заштита на земјиштето - од еолоката ерозија со 
подигнување на полјозашпитии појаси, со повеќего-
дишни посеви и засади или со примена на други 
облици на заштита и да се предвиди динамиката 
по годините за извршување на програмата,-

3) секоја година да се преземат лротиверозивни 
биолошки мерки за најмалку 4°/о од новите површи-
ни од вкупните површини нападнати, подложни или 
загрозени со (ерозија. 

Член 12 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека со 

своите прописи ќе предвидат земјоделското земјиш-
те во општествена сопственост кое не е дадено на 
користење ма организациите на здружениот труд да 
се отстапи на користење на организациите на здру-
жениот труд од областа на. земјоделството и прех-
ранбената индустрија или на земјоделските задруги, 
а каде што такви организации не постојат — тоа • 
земјиште може привремено да се отстапи на корис-
тење на здружените земјоделци и на други субјекти 
кои учествуваат во општественото организирано про-
изводство. 

Учесниците на договорот се обврзуваат во рок 
од ед|на година од денот на склучувањето на овој 
договор дека со своите прописи ќе предвидат обврска 
на сопственикот, корисникот и уживате лот на земјо-
делското земјиште редовно и рационално да го об-
работуваат и искористуваат, а во случаите во кои 
тоа нема да го прават — ќе утврдат необработено-
то земјиште да се отстапи на обработка и користе-
ње на други организации на здружениот труд, зем-
јоделските задруги или на здружените земјоделци и 
другите заинтереРирани субјекти кои засноваат оп-
штествено организирано производство. 

Член 13 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека со 

своите прописи ќе ја одредат најм!алата големина на 
катастарската парцела која не може да се дели на 
помали парцели, да се заштити натамошната парце -
лизати ја на земјиштето на ' кое е 'можно крупно 
стоковно производство и создавање на поголеми зем-
јишни комплекси и потполна заштита од физичко 
цепкање на површината на која е извршена кома-
сација 

Член 14 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе 

преземат мерки во рок од 3 години од денот на 
неговото склучување да се донесат просторни плано-
ви во 0)6ласта на користењето на земјиштето, ио ш е 
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ќе се утврди мамената ига сите навршити на терито-
ријата на републиките и автономните покраини (за 
земјоделството^ шумарството, водостопанството, зем-
јиштето за насело и, за индустрија, за рекреација и 
др Ј и ке се пропише постапка според која може да 
се менува намената на земјиштето одредена со прос-
торниот план за користење на земјиштето. 

Член 15 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека' со 

своите прописи ке ја регулираат арондациЈата на 
земјоделското земјиште да може да се врши бо ко-
рист на организациите на здружениот труд од оолас-
та на (агрокомплексот ако во катастарската општи-
на, потесот или делот од потесот со учество на зем-
јоделското земјиште ао општествена сопственост из-
несува тајм,алку 5'7о. 

Член 16 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека со 

своите прописи ке се регулира комасацијата на зем-
јоделското земјиште да може да се изврши ако ја 
предложи месната или опцггествено-политичката ор-
ганизација, организација на здружениот труд од об-
ласта на земјоделството, односно земјоделска задру-
га и организација на 'кооперантите, а ако за кома-
сација се изјаснат или е барање на сопствениците на 
земјиштето во лична сопственост и корисниците на 
земјиште во општествена сопственост кои поседуваат 
наЈм,алку 50% од површината на подрачјето за кое 
се предлага комасацијата, како и по правило таа да 
се изврши на површините на кои се спроведува хид-
ромелиорацијата. 

Член 17 
Учесниците на договорот се обврзуваат во рок 

од 2 години од денот на склучув!ањегш на овој до-
говор да ја испитаат можноста за намалување на 
земјишниот максимум на неземјоделците, зависно од 
квалитетот, положбата и другите битни својства на 
земјиштето. 

Учесниците на договорот се обврзуваат дека со 
своите прописи во смисла на став 1 од овој член, 
ќе ја регулираат обврската за не земјоделците кои 
имаат право на сопственост на површина на зем-
јиште по ло лема од пропишаниот максимум тоа зем-
јиште да го отуѓат во рок кој не м»оже да биде 
подолг од 3 години од денот на донесувањето на 
прописите .ако наследат /вишок на земјиште над про-
пишаниот максимум должни се да го отуѓат во рок 
од 3 години. 

Учешиците на договорот се обврзуваат дека со 
своите прописи ќе го регулираат цравото и купување 
на земјоделско земјиште ќе имаат организациите на 
здружениот труд од областа на агрокомплексот. 

Член 18 
Учесниците на договорот се обврзуваат во рок 

од 2 години од денот на .неговото склучува е заед-
нички , да ги утврдат единствените критериуми за 
•одредување на големината на земјишниот максимум 
на земјоделците во ридско-планинаките подрачја, со 
кои би се опфатиле конкретните можности, начинот 
и динамиката на зголемувањето на тој максимум. 

Член 19 
Учесниците на договорот се обврзуваат во рам-

ните на авоите црава и должности да преземат мер-
ки за утврдување на заеднички стручни ' основи за 
донесување методологија на бонитирањето на зем-
јиштето како основици за реализација на земјодел-
ското земјиште. 

Член 120 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе 

преземат мерки во рок од една година од денот на 
неговото склучување да се утврди единствена мето-
дологија на статистичкото следење и постојано сле-
дење на сите показатели значајни за извршував на 
овој договор. 

Член 21 
Учесниците на договорот во рок од 30 дена од 

денот на неговото склучување ќе образуваат одбор 
за следење и реализација на договорот во кој секој 
од учесниците ќе предложи по еден претставник. 

Член 22 
Учесниците на договорот се согласни извршува-

њето на 'иоареки'пе и задачите од осој договор, како 
и предлагањето .на по пресни мерки да ги крилат ор-
ганите на управата надлежни за расовите на земјо-
делството во федерацијата, репу сликите и автоном-
ните покраини со тоа што координацијата на тие 
раооти да сс изврши во (рамките на СОЈУЗНИОТ орган 
на управата надлежен за раоотите на земјоделство-
то заради по единствено регулирање на прашањата од 
ОВОЈ договор. 

Член 23 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за разгледување на прашањата кои се 
предмет на овој догоивор, како и за негови измени 
и дополнувања. 

Измените и дополнувањата на овој договор се 
извршуваат на начин и пост,алка кои се предвидени 
за перово даху чување. 

Член 24 
О1В01Ј договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластени претставници учесници на ОВОЈ до-
говор. 

Член 25 
Овој договор се објавува во службените весници 

на републиките и службените весници на автоном-
ните покраини. 
25 април 1986 година 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

м-р Томислав Јуришиќ, заменик на прет-
седателот на Републичкиот комитет за 

< - земјоделство, шумарство и водостопанство 

За Собранието на СР Македонија, 

Христо Христоманов, член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и во-
достопанство 

За Собранието на СР Словенија, 

Лојзе Сенегачник, заменик на .претседа-
телот на Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и исхрана 

За Собранието на СР Србија, 

м-р Никола Станиќ, член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шум1арство и во-
достопанство 

За Собранието на СР Хрватска, 

Чедо Паиќ, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за 
земјоделство и шумарство 

За Собранието на СР Црна Лора, 

Филип Огњеновић член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и во-
достопанство 

За Собранието на САП Војводина, 

д-р Бранислав Суботић, претседател на 
Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на САП Војводина 

За Собранието на САП Косово 

Александар Васиќ, член на Извршниот 
совет и прете ед, ате л на Покраинскиот ко-
митет за земјоделство и шумарство. 
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277. 
Врз основа на член 128, 138 и '586 »од Законот 

за здружениот труд („Службен лист »а СФРЈ" бр. 
53ј7<о) и члан 2 од општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за самоуправно уредување 
на односите во стекнувањето и распоредувањето на 
доходот и чистиот доход и распределбата на сред-
ствата за лични доходи во СР Македонија (^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/85), работниците во ра-
ботните заедници на органите на управата и во 
стручните служби на со брани јата и извршните орга-
ни на општествено политичките заедници во СР Ма-
кедонија и Синдикатот на работниците од управата, 
правосудството и финансиските организации, склу-
чија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА САМО-
УПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО РАС-
ПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХО-
ДИ И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И ДРУГИТЕ 
ЛИЧНИ ПРИМАЊА ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА И ВО СТРУЧНИТЕ 
СЛУЖБИ НА СОБРАНИЈАТА И ИЗВРШНИТЕ ОРГА-
НИ НА ОПШТЕСТВЕНО-НОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИ-

ЦИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работниците во работните заедници на органите 

на управата и во стручните служби на собранијата 
и извршните органи на општествено-политичките за-
едници (во натамошниот текст: учесници вр спогод-
бата) со оваа самоуправна спогодба ги утврдуваат: 

— (Основите и мерилата за распределба иа сред-
ствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и 
другите лични примања и надоместоци; 

— правата, обврските и одговорностите на учес-
ниците за шррведување и применување на оваа спо-
годба ; 

— заеднички органи за следење и дрименување 
.на спогодбата,-

— постапка за (склучување, измени и дополнува-
ње на спогодбата, и 

— други прашања од заеднички интерес. 
Со оваа спогодба не се лимити раат прават,а на 

работниците во однос на личен доход, што ги оства-
руваат врз основа на закон. 

Член 2 
Учесниците во оваа спогодба ги (стекнуваат сред-

ствата за работа од буџетите на општествено-поли-
тичките заедници во зависност »од - видот, обемот и 
квалитетот на извршените работи и работни задачи 
утврдени во програмите, односно плановите за рабо-
та и условите за нивното извршување врз основа на 
Општествениот договор за заедничките основи и ме-
рила за стекнување на доход на работните заедници 
на органите да управата („Службен весник на СРМ" 
бр. 31/83). а во согласност со Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на односите во- стекнувањето и распореду-
вањето на доходот и чистиот доход и распре,делба 
на средствата за лични доходи во СР Македонија. 

Член 3 
Учесниците на спогодбата се обврзуваат: 
— средствата за лични доходи и заедничка пот-

рошувачка н.а работниците во работните заедници 
да ги усогласуваат со висината и движењето на лич-
ните доходи и средствата за заедничка потрошувач-
ка на работниците во ООЗТ во стопанството на он-
штествено-политичките заедници водејќи притоа, 
сметка и за значењето на работите и работните за-
дачи и условите во кои се извршуваат; 

— односите во распределбата на личните дохо-
ди да ги усогласуваат', тргнувајќи од сложеноста и 
обемот на работите и работните задачи, одговорнос-
та во работата, условите, како и од квалитетот на 
о!ств.ар аните резултати; 

— повеќе и поадекватно да го вреднуваат инвен-
тивниот Труд; 

— заедничките основи и мерила од оваа спогод-
ба постојно да ги унапредуваат и усовршуваат во 
соишајсност со одредбите од Законот за здружен труд 
и друшце прописи; 

—> постојано да ги анализираат и усогласуваат 
односите во распределбата на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка и да обезбедат 
функционирање на таков сис гем на .информирање 
што ке овозможи ина ште посебно и на цела група-
ција заедно поуспешно следење и усогласување на 
движењето на личните доходи и средствата за заед-
ничка потрошувачка. 

Член 4 
Учесниците во спогодбата се согласни: 
— висината на просечните лични доходи да не 

се утврдува во поголеми ладош од просечните лич-
ни доходи остварени .според стручната подготовка на 
вработените во стопанството на општината, градот 
Скопје, односно Републиката во тековната година 
коригирани со коефициентите на сложеност на тру-
дот и условите на работа; 

— порастот на бруто личниот доход по работ-
ник, по правило, не може да биде поголем од порас-
тот на бруто личниот доход по работник во стопан-
ството на општината, градот Скопје, 'односно Ре-
публиката, 

Член 5 
Средствата за лични доходи во »смисла на оваа 

спогодба, ги сочинуваат 1средствата наменети за бру-
то лични доходи за редовната работа со полно и не-
полно работно време, за прекувремена работа, за 
работа во деновите на одмор и државни празници, 
за ноќна работа, за минат труд и за исплати по ос 
»ов на извршување на привремени и повремени ра-
боти ( договор за дело). 

Член 6 
Средствата за заедничка потрошувачка, во смис-

ла на, оваа спогодба, ги сочинуваат паричните сред-
ства наменети за решавање на станбените потреби 
на работниците, за објекти на опшгествен стандард, 
за стручно образование и личните примања, за за-
доволување на другите заеднички потреби на работ-
ниците во работните заедници. 

Член 7 
Личните примања од средствата за заедничка 

потрошувачка, во смисла на оваа спогодба, ги оп-
фаќаат (Средствата за ше,дниве намени: 

— регрес за годишен одмор, 
— испратнина при одење во пензија, 
— јубилејни и други награди, 
— помошти по основ на солидарност, 
— надоместок за општествена исхрана, 
— други заеднички потреби. 

1 Член 8 
Личните примања, што ли товарат материјални-

те трошоци во смисла на оваа спогодба се: 
— дневниците за службени патувања во земја-

та и во странство; 
— надоместокот на трошоците за превоз на ра-

ботниците при доаѓање и одење од работа,-
—• надоместок за користење на сопствено возило 

за службена цел, и 
— надоместокот за теренски додаток, одвоен жи-

вот и други надоместоци. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 

1. Дел на личниот доход врз 
основа на тековниот труд 

Член 0 
Учебниците во спогодбата се обврзуваат дека со 

обновите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи ќе обезбедат личните доходи по 
основ на тековниот труд да се определуваат според 
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придонесот во извршувањето на работите и работ-
ните задачи на секој работник и да се сообразуваат 
ао резултатите на трудот и работењето што го ост-
варува работната заедница во целина. 

Придонесот на работникот се утврдува врз осно-
ва на квантитетот и »квалитетот на работата имајќи 
ги предвид особено: 

— сложеноста на работата; 
— одговорноста во работата; 
— условите за работа; 
— квалитетот на резултатите од трудот. 

Член НО 
Учесниците на 'Спогодбата во своите самоуправ-

ни акти поконкретно ќе ја утврдат сложеноста на 
работата, одговорност во работата и условите на ра-
бота за секоја работа врз основа на Појдовните ос-
нови согласно членот 28 и 29 од Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила за самоуправ-
но уредување, ка односите во стекнувањето и рас-
пределбата на доходот во СФРЈ. 

Член 14 
Учесниците во спогодбата ќе утврдат посебни 

мерила за оценка на квалитетот на резултатите од 
трудот, тргнувајќи од степенот на успешноста во из-
вршувањето на работите и задачите, роковите во кои 
работите се извршени, квадитетот на материјалите, 
стручноста на работата и личниот придонес на ра-
ботникот во унапредувањето на работата и функ-
ционирањето на органот на управата. 

2. Дел на личниот доход врз основа 
на минатиот труд 

Член Ш2 
До Донесувањето на конкретни решенија со кои 

поблиску ќе се определат критериумите за вредну-
вање на минатиот труд, согласно со »одредбите од 
Законот за проширената репродукција и минатиот 
труд, учесниците се спогодија делот на личниот до-
ход Брз основа на минатиот труд да се утврдува за-
висно од времето кое работникот го поминал во 
вршење на сите работи и задачи во својот работен 
век (работен стаж), што се признава за пензија. 

Делот од личниот доход врз основа на мина-
тиот труд се утврдува така што делот на личниот 
доход кој работникот го остварува врз основа на 
тековниот труд, се зголемува за секоја започната го-
дина на работниот стаж што се признава за пен-
зија (за 0,50%. 

Учеството на личниот доход п!о основ на мина-
тиот труд по одделен работник во однос на лич-
ниот доход по основ на тековен труд може да из-
несува најмногу 20%. 

На работниците жени со навршени 25 години 
работен стаж за секоја наредна година процентот 
од став 2 на овој член се зголемува уште за 0,25%, 
а најмногу до 20%. 

3. Личен доход врз основа на начелото 
на солидарност 

Член 13 
Учесниците во спогодбата се согласни во своите 

самоуправни општи акти да обезбедат работник со 
работен стаж над 35 г о д и н и (мажи), односно над 30 
години (жени), кој поради намалена работна способ-
ност предизвикана од старост и исцрпеност, вршење 
на работи, односно работни задачи' во тешки усло-
ви за работа во подолг период односно 'работник кој 
поради повреда на работа и професионално заболу-
вање, се распоредува на други помалку вреднувани 
работи и работни задачи, врз основа на начелото 
заемност и солидарност, да учествува во распредел-
бата иа средствата за лични доходи во висина на 
просечната аконтација на личниот доход што ја ост-
варил во последните три месеци пред распоредување-
то .на други работи и работни задачи, е д н о т о за 
последните 6 .месеци доколку е тоа поповолно за ра-
ботникот. 

4. Најнизок и највисок личен доход 

Член 14 
Учесниците во спогодбата се согласни најнискиот 

личен доход со КОЈ се обезбедува ре,ално економско 
вреднување на трудот од најнизок степен на сложе-
ност за полно работно време и нормални резултати 
од трудот да не може да изнесува пом,алку од 70'°/о 
од просечниот чист личен доход остварен во спк> 
панството на општината во претходното полугодие, 
но не помалку од 70% од просечниот чист личен 
доход остварен во Републиката во претходното полу-
годие. 

Член 15 
Учесниците во спогодбата се согласни највисо-

киот износ на чистиот личен доход по основ на те-
ковен и минат труд да изнесува до 3,5 пати од про-
сечниот чист личен доход остварен по работник во 
р а б о т а т а заедница во претходната година, но не по-
веќе од 4 пати од просечниот чист личен доход 
остарен по работник во стопанството на Република-
та во претходната порина. 

5. Надоместоци но основ на иновации 
и рационализација 

Член 16 
' Учесниците во спогодбата се обврзуваат во свои-

те самоуправни општи акти да ги утврдат основите 
и мерилата според кои работникот што со креатив-
на работа, иновација, рационализација или друг вид 
на творештво или со вонреден придонес на извршу-
вањето на задачите и работите во органот на упра-
вата во значителна мерка придонесува за резултати-
те од трудот или за унапредување на работата во 
работната заедница и во органот на управата да 
остварува соодветен посебен надоместок. 

Во самоуправниот општ акт учесниците поблис-
ку ќе ја разработат постапката за реализација на 
творечкиот труд, проверката на ^новацијата и дру-
гите видови творештво како и начинот на следење 
и евидентирање на нивната примена и постигнатите 
резултати. 

6. Личен доход на приправник 

Член 17 
Учесниците се согласија личниот доход на при-

правникот да изнесува 80% од аконтациите на лични-
те доходи по основ на тековниот труд на исти или 
слични работи. 

7. Лични примања и надоместоци по други основи 

Член 18 
Учесниците во 'спогодбата се согласни зголемува-

њето на личниот доход по основ на надоместоци да 
изнесува: 

— за прекувремена работа од 30—50% од теков-
ниот месечен личен доход,-

— за ноќна работа од 30—50% од тековниот 
месечен личен доход,; 

— за работа во денови на државни празници 
од 30—50% од месечниот личен доход. 

Член 19 
Учесниците на спогодбата се согласни другите 

линии примања да изнесуваат: 
— за време на привремена неспособност за ра-

бота до 30 дена — најмногу до 90'% од просечниот 
личен доход што работникот го остварил во прет-
ходните 3 месеци,-

— за време на (Привремена неспособност предиз-
викана /Со несреќа на работа и во други случаи утвр-
дени со закон — 100% од просечниот личен доход 
остварен во последните 3 месеци,-

— за деновите на користење годишен одмор во 
висина на личниот доход што работникот го оства-
рил во последните 3 месеци. 
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III. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА 

ПОТРОШУВАЧКА 

Член 20 
Учесниците се согласни, од средствата за заед-

ничка потрошувачка да се утврдат следниве износи 
на одделните издатоци: 

За регресирање на гади шон одмор на (работниците 
— до 60% од просекот на месечниот чист личен доход 
•на работниците во стопанството на Републиката, ост-
варен во претходната година, со тоа што во тој из-
нос се засметува и регресирање^) на пансионите и 
одам аралиштата. 

— ишрагилната при одење на работникот во 
пензија да изнесува најмногу до висината на триме-
сечен. просечен чист личен доход на работникот 
остварен во последните 12 месеци, доколку оо закон 
за одделни органи не е поинаку определено. 

За работникот што има понизок просечен личен 
доход од просечниот в»о работната заедница, основа 
за отпремнина претставува просекот на работната 
заедница во претходното полугодие. 

— Јубилејиите награди може да изнесуваат од-
делно по работник најмногу до висината на просеч-
ниот чист личен доход исплатен во стопанството на 
Републиката во претходната година. 

Член 21 
По ошев на солидарност на работниците, учес-

ниците во спогодбата се согласни да се исплатува: 
— помош на семејството во случај на смрт на 

работникот во висина на тримесечен личен доход од 
просекот на работната заедница или Републиката во 
претходниот, пресметковен период,-

— во случај на смрт на член на потесното се-
мејство што го издржува работникот, помошта да 
изнесува во висина на дво ме сечен просечен личен 
доход остварен во работната заедница или Републи-
ката во претходниот пресметковен период; 

— еднократна помош на работникот во случај 
на настанување потешка инвалидност или подолго-
трајно боледување во висина на двомесечни просе-
чен чист личен доход остварен во работната заедни-
ца или Републиката во претходниот пресметковен 
период,-

— еднократна помош на работникот во случај 
на елементарни непогоди или пожари што предиз-. 
викале штета на работникот и неговото семејство 
во висина до двомесечен просечен чист личен доход 
остварен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година. 

Предлог за исплата на наведените видови помош 
по основ на солидарност дава основната организаци-
ја на Синдикатот. 

Член 22 
Учесниците во спогодбата се согласни партици-

пацијата во трошоците на исхраната во работната 
заедница каде што е организирана општествена ис-
храна или се обезбедува општествена исхрана со то-
пол оброк кај друга организација или заедница мо-
же да изнесува по вработен до 15'°/о од просечниот 
чист личен доход исплатен .в»о претходната година во 
стопанството на СФРЈ. 

За работниците на работни места каде што не е 
можно да се обезбеди топол оброк, работната за-
едница може да им издава ладен оброк до висината 
на истиот износ. 

Средствата за исхрана на работниците му при-
паѓаат на работникот за деновите кога е на работа. 

Средствата за исхрана не му припаѓаат на ра-
ботникот за време на годишен одмор или отсуство, 
за време кога прима надомест на личен доход пора-
ди боледување, друго отсуство од работа или кога е 
на службен пат за кој прима дневница. 

Но исклучок од став 1 и 2 од овој член на ра-
ботниците кои работат на терен и за кои нема мож-
ност за организирање на општествена исхрана ра-
ботните заедници можат да ги исплатат средствата 
за општествена исхрана во готови пари или парич-
ни бонови. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ИЗДАТОЦИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА 

ТОВАР НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ 
Член 23 

Учесниците во спогодбата се согласни, издатоци-
те на товар на материјалните трошоци што се утвр-
дуваат со самоуправниот општ акт можат да изне-
суваат и тоа^ 

— дневницата за службено патување во земјата 
да изнесува до 12"°/о од просечниот месечен чист ли-
чен доход исплатен во стопанството на Републиката 
во претходниот пресметковен период а доколку од-
делно се признаваат трошоците за ноќевање според 
приложената сметка до 15'°/о од истата основица,-

— дневницата за службено патување во стран-
ство — до висината утврдена со пропис за репуб-
личките органи на управата; 

— надоместокот за користење на сопствено во-
зило за службена цел по изминат километар — до 
20,0/о од највисоката цена на бензинот за еден литар; 

— надоместокот за теренски додаток — до 6% 
дневно од просечниот месечен чист личен доход ис-
платен во стопанството на Републиката во претход-
ната година, а во зависност од условите и оддалече-
носта на теренот, организираноста на сместувањето 
и исхраната на работниците и др.; 

— надоместокот за одвоен живот — до 85®/о од 
просечниот месечен" чист личен доход исплатен во 
стопанството на Републиката во претходната година; 

— за превоз за доаѓање и враќање од работа 
за оддалеченост над 2 км од местото на живеење до 
местото на работата во висина на трошоците-за пре-
воз со градскиот и приградскиот сообраќај. 

V. СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА 
Член 24 

За спроведување и следење на оваа спогодба, 
учесниците формираат Конференција на учесниците 
во спогодбата (Конференција), која ја сочинуваат: 

— по еден делегат од работните заедници на 
органите на управата од секоја општина; 

— десет делегати од републичките органи ка 
управата; 

— три делегати од -органите на управата на 
град Скопје,- и 

— еден делегат од Синдикатот на работниците 
од управата, правосудство и финансиските органи-
зации. 

Мандатот на делегатите на Конференцијата трае 
4 години. 

Член 25 
Конференцијата избира од составот на двоите 

делегати претседател, заменик на претседателот и 
комисија за следење (на оваа спогодба. 

Конференцијата донесува деловник за својата ра-
^ бота. 

Конференцијата работи на седници што се одр-
жуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно, а ги 
свикува претседателот по сопствена иницијатива или 
по барање на еден или повеќе учесници во спогод-
бата. 

Конференцијата полноно авио работи ако на сед-
ницата шжсуствувдат најмалку две третини од деле-
гатите, а одлуките се полноважни ако за .нив гласа 
мнозинството од вкупниот број на делегати. 

Член 216 
Конференцијата ги врши следниве работи: 
— го следи спроведувањето на оваа спогодба V 

за констатираните појави и проблеми ги известува 
учесниците • 

— им предлага на учесниците преземање неоп-
ходни ме оки за спроведување на оваа спогодба: 

предлага мерки за доеле,,тина примена на заед-
ничките основи и медила за 'распределба на сред-
ствата за лични дохоци и заедничка потрошувачка; 

— го утврдува поеттлагот на самоуправната спо-
годба, односно нејзините измени и дополненија; 

— ја анализира примената ка оваа спогодба, ут-
врдува неизвршување на обврски од страна на од-
делни учесници и нив ги опоменува,- и 
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— врши и други работи од делокругот на при-
мената на оваа спогодба 

Член 27 
При заземање на ставови во Конференцијата, 

секој делегат е должен да постапува .во согласност 
со насоките и основните ставови на работниците на 
учесниците што ги делегирале, како и во согласност 
оо заедничките и општите општествени интереси. 

Член 28 
Од редот на делегатите Кон ференци јата избира 

Комисија за сл>едење на примената на оваа спогодба. 
Комисијата од став 1 на овој член се состои од 

11 члена, чии мандат трае 4 години. 
Комисијата од своите членови избира претседа-

тел и негов заменик. 
Член 29 

Комисијата од член 28 на оваа спогодба ги вр-
ши следниве работи.-

— изготвува анализи и други информативни ма-
теријали во врска со примената на оваа спогодба; 

— дава мислења, објасненија и упатства за при-
мената на оваа спогодба; 

— изготвува нацрт на спогодба, односно на неј-
зините .измени (И дополнувања; 

— води достанка за утврдување на непочитува-
њето на оваа спогодба и цредлапа соодветни мерки,-

— ја оценува оправданоста за пристапување на 
нови учесници кон оваа спогодба,- и 

—. врши и други работи што ќе и ш довери 
Кон ференци ј ата. 

Член 30 
Доколку работниците на одделни работни заед-

ници не Ја прифатат оваа спогодба или не ги при-
менуваат заедничките основи и мерила, основната' 
организација на синдикатот е должна да организи-
ра расправа со работниците во таа работна заедница 
и да ги бара причините и објаснувањата за таквоно-
однесување. Расправата може да се организира и во 
оамките на општинскиот совет на Сојузот на син-
дикатите, односно градскиот одбор на синдикатот 
на работниците од општествените дејности. 

Ако работниците во работната заедница не го 
усогласат својот самоуправен општ акт со оваа спо-
годба, работниците во работните заедници кај дру-
гите учесници во спогодувањето, основната органи-
зација на синдикатот, органите од став 1 на овој 
член, органот на самоуправната работничка контро-
ла или општествениот правобранител на самоупра-
вувањето, можат да покренат спор пред основниот 
'суд на здружениот труд за усогласување на' Самоуп-
равниот општ акт со оваа спогодба. 

Член 31 
Конференцијата на учесниците, односно комиси-

јата од член 28 на оваа спогодба, може да го пред-
упреди органот на управување и органот на само-
управната работничка контрола на одделен учесник 
за дејствата и пропустите што не се во согласност 
•со оваа спогодба, односно за неизвршувањето на об-
врските утврдени во (неа. 

Органот на работната заедница што е предуп-
реден во смисла на став 1 од овој член е должен 
да заземе став и да ја извести за тоа Конференцијата 
односно комисијата. 

'Спрема учесниците во спогодувањето, кои ќе ги 
утврдат основите и мерилата што се во спротивност 
•со одредбите од оваа спогодба или нив не ги при-
менуваат, ќе се применуваат мерки утврдени со за-
кон што се преземаат за општествена заштита на 
самоуправните драва и на општествената сопстве-
ност. 

Член 32 
Ако работната заедница на органот не се при-

држува .кон заедничките основи и мерила, од оваа 
спогодба. Службата на општественото книговодство 
непосредно ќе ја примени мерката — враќање на 
повеќе исплатените лични доходи и на средствата 
за заедничка потрошувачка. 

Враќањето на повеќе исплатените средства во 
претходниот пресметковен период (претходна годи-
на), според став 1 од о-зој член, требала се изврши 
најдоцна до усвојувањето на завршната смеша за 
тековниот период. 

Член 33 
-Стручните, административните и техничките ра-

боти за потребите на Конференцијата и на комиси-
јата во применувањето на оваа самоуправна спогодба 
се вршат во Републичкиот одбор на синдикатот на 
работниците од управата, правосудството и финан-
сиските .организации. 

По потреба, може да. се предвиди партиципа-
ција во трошоците во врска со извршувањето на ра 
ботите од (Став 1 на овој член. 

Член 34 
Секој учесник во спогодбата има право да покре-

не (со писмено барање) постапка за преиспитува-
ње на онаа спогодба. 

Барањето со образложени цричини и оформени 
'Предлози се доставува до сите учесници преку Кон-
ференцијата, кои во рок од 30 дана од приемот на 
предлогот треба да се изјаснат. 

Доколку во определениот рок од 30 дена пого-
лемиот број од учесниците не се изјаснат, односно 
се произнесат негативно во однос на предлагот, пред-
лагачот може пред Основниот суд на здружен труд 
во Скопје да покрене постапка за поништување на 
оваа спогодба во целост или во дел од неа. 

Член 35 
Во случај на согласност со предлогот од член 

34 на оваа .спогодба, Конференцијата утврдува на-ч 
* дрт за изменување и дополнување на спогодбата 

и'него го доставува до сите учесници. 
Постапката за изменување и дополнување на са-

моуправната спогодба е идентична со постапката 
за (нејзиното донесување. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
• Оваа спогодба се смета за склучена кога во ис-

товетен текст ќе биде усвоена од мнозинството на 
учесниците во спогодувањето. 

Самоуправната 'спогодба е усвоена во работната 
заедница "кога ќе биде црн фатен а од мнозинството 
од вкупниот број на работниците во работната за-
едница 

'Склучувањето на спогодбата се' врши и по пат 
на доставување на одлуки за нејзиното усвојување 
•од работните заедници. 

Член 37 
Кон оваа спогодба можат да пристапат допол-

нително и други учесници од карактерот на деј-
носта на учесниците во оваа спогодба. 

Во случај кога некој од учесниците одлучи да 
го откаже учеството во оваа спогодба, должен е тоа 
да го стори по писмен пат. со што ќе ги запознае 
сите учесници преку Конференцијата. 

Отказниот рок изнесува 6 месеци и почнува да 
тече од последниот ден во годината во која е от-
казот доставен до сите учесници преку Конферен-
цијата 

Член 38 
Со денот на влегувањето во сила на оваа само-

управна спогодба, престанува да важи Самоуправ-
ната спогодба за заедничките основи и мерила за 
распределба на средствата за лична и заедничка 
потрошувачка на работниците дао работните заедници 
на органите. на управата и во , Стручните служби на 
собранијата и извршните совети на општествено-
но литичките заедници во СР Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 29/78). 

.Распределбата на средствата за личните доходи 
и заедничка потрошувачка по завршна сметка за 
1985 година ќе се изврши според мерилата и кри-
териумите на постојната самоуправна спогодба. 



Стр. -822 — Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ 10 септември 1986 

Член 39 
Учесниците се обврзуваат во своите самоуправ-

ни општи акти поблиску да ги разработат заеднич-
к и т е основи и мерила од оваа спогодба и Општестве-
ниот договор за заедничките основи и мерила за 
самоуправното уредување на односите во стекнува-
њето и распоредувањето на доходот и чистиот до-
ход и распределбата иа средствата за' лични доходи 
во СР Македонија во рок од 60 дена од влегување-
то во сила на оваа спогодба 

Член 40 
Заради усогласување на личните доходи на ниво 

на една општествено-политичка заедница (општи-
на, градот Скопје) учесниците во спогодбата од таа 
заедница со посебна самоуправна спогодба можат 
да ги утврдат поблиските мерила и критериуми за 
распределба на личните доходи и другите лични 
примања во согласност со одредбите на оваа спо-
годба. 

Член 41 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Оваа самоуправна спогодба ја прифатија работ-
ните заедници на-

1. Собранието на СВМ, 
2. Претседателетвото ,на Собранието на СРМ 
3. Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
4. Републичкиот комитет за труд, 
5. Републичкиот комитет за сообраќај и врски 
6. Републичкиот завод за информатика, 
7. Републичкиот завод за 'судско вештачење, 
8. Републичкиот комитет за онштостонански 

работи и пазар, 
9. Републичкиот хидрометеоролошки завод, 

10. Републичкиот завод за општествено плани-
рање, 

11. Републичкиот комитет за урбанизам, 
12. Републичката геодетска управа, 
13. Републичкиот завод за меѓународна науч-

но-техничка Соработка, 
- 14. Републичкиот комитет за меѓународни од-

носи, 
15. Републичкиот комитет за земјоделство, шу-

марство и водостопанство,. 
16. Републичката комисија за културни врски 

со странство,, 
17. Управата за заеднички работи на Изврш-

ниот совет, 
18. Републичкиот завод за статистика, 
19. Македонската академија на науките, 
го. Републичкиот секретаријат за правосудство 

и управа, 
2;1. Советот за истражувачки работи во рудар-

ството;, 
22. Дирекцијата на републичките 'стоковни ре-

зерви, 
23. Републичкиот секретаријат за народна од-

брана, 
24. Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти, 
25. Републичкиот комитет за култура, 
.26. Републичкиот комитет за здравство, 
27. Републичкиот комитет за законодавство, 
\2Ѕ. Републичкиот штаб на ТО, 
29. Архивот на Мжедогмја. 
30. Собранието на град Скопје — Одделение 

за општа липава, 
31. Стручната служба на Собранието на град 

Скопје, 
32. Извршниот совет на Собранието на град 

Скопје. 
33. Иранскиот комитет за стопанство — Скоте 
,34. Градскиот секретаријат за развој на поли-

тички систем, прописи и организација на органите 
на управата, 

35. Заводот за планирање и развој на град 
Скопје. 

36. Градскиот комитет за здравство ^Скопје, 
37. Градскиот комитет за образование, култура 

и физичка култура., 
38. Управата за општ. прих. . на град Скопје, 
39. Градскиот секретаријат за внатрешни рабо-

ти — Скопје, 
40. Меѓуопштинскиот затвор — Скопје, 
4.1. Градскиот секретаријат за финансии — 

Скопје, 
42. Гео,детската управа — Скопје, 
43. Секретаријатот за кадровски прашања на 

ИС на Собрание;јо на Скопје, 
44. Градскиот секретаријат за народна одбрана, 
45. Собранието на општината Берово, 
46. Собранието на општи-ата Битола, 

' 47. Собранието на општината Валандово, 
48. Собранието на општината Виница, 
49. Собранието на општината Гевгелија, 
50. Собранието на општината Го? лилер, 

' 51. Собранието на општината Дебар, 
52. Собранието на општината Делчево, 
53. Собранието на општината Дамир Хисар, 
54. Собранието на општината Кавадарци, 
55. Собранието на општината Кичево,, 
5(6. Собранието на општината Кочани, 
57. Собранието на општината Кратово, 
58. Собранието на општината Крива Паланка, 
59. Собранието на општината Крушево, 
60. Секретаријатот за инспекциски работи — 

Куманово, 
61. Секретаријатот за народна одбрана — Ку-

маново«, 
62. Секретаријатот за внатрешни работи — Ку-

маново, 
63. Геодетската управа — Куманово, 
64. Секретаријатот за" стоп. и. општ. план. — 

Куманово', 
65. Стручните служби на Собранието на ИС — 

Куманово, 
/бб. Секретаријатот за урбанизам — Куманово, 
67. Одделението за (општа управа — Куманово, 
68. Комитетот за општ. дејности — Куманово, 
69. Собранието на општината Неготино, 
70 Собранието на општината Охрид, 
71. Собранието на општината Прилеп, 
72. Собранието на општината Пробиштип, 
73. Собранието на општината Радовиш, 
74. Собранието на општината Ресен, 
75. Собранието на општината Македонски Брод, 
76. Собранието на општината Свети Николе, 
77. Собранието на општината Струга, 
78. Собранието на општината Струмица, 
79. Собранието на општината Тетово, 
80. Собранието на општината Титов Велес, 
81. Собранието на општината Штип, 
82. Собранието на општината Центар — Скопје 
83. Собранието на општината Гази Баба — 

Скопје, 
84. Собе анкето на општината Карпош — Скопје 
85. Собранието на општината Кисела Вода — 

Скопје, 
86 Собранието на општината Чаир — Скопје 
87 Републичкиот комитет за економски односи 

со ст1т>лпетро 
Р^^бити.глкиот комитет за /иформации, 

89 Републичкиот комитет за енергетика., индус-
-^ТЛЗ 1М ДАЗјТПО СТОПАНСТВО, 

90 Републичката комисија за односи со Бореч-
ките заедници на СВМ, 

• 91. Бирото за претставки и поплаки на Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, 

92. Секретаријатот за кадровски прашања во 
Извршниот совет на Собранието на СРМ, 

93. Градскиот комитет за комунални работи и 
сообраќај, 

94. Градскиот завод за орган, и развој на ин-
фор. систем. 

95. Секретариј'атот за внатрешни работи — 
Струга, 



10 'Септември 4986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СТМ Вр. 33 — Стр. 823 

96. Секретаријатот за (народна одбрана — 
Струга, 

97. Секретаријатот за финансии — Струга, 
98. Општинската геодетска управа — Струга, 
99. Управата за општествени приходи — Т. Ве-

лес, 
100. Републичкиот комитет за образование и фи-

зичка култура — Скопје, 
101. Градскиот комитет за урбанизам и заштита 

на човековата околина. 

102. Геодетската управа — Охрид, 
103. Управата за приходи — Охрид, 
104. СВР — Охрид, 
,105. Републичкиот фонд за кредитирање ,н,а по-

брзиот развој на -стопански (недоволно развиените 
краишта, 

106. Секретариј,атот за народна одбрана — Те-
тово, 

107. Воспитно-поправниот дом за м.ало летни,ци — 
Тетово. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

278. 
.Врз основа на член 28 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија („'Службен весник на 
СРМ" бр. 7/74), член 114 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83) и член 142 точка 2 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на .пензиското 
и инвалидското осигурување на Маке допија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, 'на седни-
цата одржана на 20 февруари 191816 година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Статутот на Самоуправната интересна заед-

ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84) 
ставот 2 на член 112 се менува и т а с и : 

^Исплатата на пензијата не се запира на корис-
никот на пензија кој врши повремени или привре-
мени работи или за)дачи ОДО основа на договор, чие 
траење не е .подолго од времето предвидено ро про-
писите за работни односи и по таа основа да не 
оствари прим^ања повисоки од дво1кратниот односно 
четирикратниот износ на просениот личен доход 
остварен во Републиката во претходната година џо 
зависност од траењето на договорот, а примањата 
на,д тој износ се запираат од пензијата". 

Член, 2 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" по нејзиното цотврдување од Собранието 
на СР М.акедонија. 

Оваа одлука влегува во (Сила О1омиот ден од де-
нот на објавувањето. 

Бр, 02-449/11 
20 февруари 1.986 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старовски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
279. 

Врз основа на член 63 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за предучи-
лјишно и (основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата и Одлуката бр. 92-468/21 
за привремено овластување на Извршниот одбор 
на Собранието да врши тековно усогласување на 
приливот на изворните приходи на Републичката 
самоуправна интересна заедница за предучилишно 
и основно воспитание и образование и општествена 
заштита н,а децата и нишо извршување, Извршниот 

одбор на Собранието на Републичката заедница, на 
седницата одржана на 3 септември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ 

НА ДЕЦА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
З а р а д и усогласување на износот на додатокот 

на деца со тековниот пораст на личниот доход про-
сечниот износ на додатокот на деца утврден за 198(6 
година се валоризира ро 2)2°/о. 

Член 2 
Валоризираниот износ на додатокот на деца 

ќе им се исплати во еднократен износ од по 8.000 
пр дете на корисниците кои ќе се стекнат оо право 
на додаток на деца во периодот од 1. 04. до 31. 12. 
1986 година како помош за покривање на дел од 
трошоците на децата за првата учебна година. 

Член 3 
Валоризираниот износ ќе се исплати вр месец 

септември заеднр со редовниот износ на додатокот 
на деца. 

Член 4 
Исплатата ќе се изврши од редовниот прилив 

на 'средствата, а ќе ја спроведат стручните служби 
на општинските заедници за предучилишно и основ-
но во1опитан!ие и -образование и општествена заштита 
на децата. 

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

сувањето, а ќе се објави во „'Службен верник на 
СЕМ". 

Бр. ,12-7,31/12 
3 септември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Македонка Јовиќ, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
НЕГОТИНО 

280. 
Врз основа на чле|н 160 и 162 од Статутот на 

ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собра-
ниско на ОСИЗ за здравствена заштита, на заед-
ничката седница на трите собори,, одржана на 24 
јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТО-

ЈАМ! МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДРЕДЕНИ 
КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Во Одлуката бр. 0231-44/6 од 4 февруари 1986 

година за утврдување на висината на придонесите 
за здравствена заштита што се плаќаат во постоја-
ни месечни ИЗН01СИ за одредени категории осигуре-
ници, под т. 13 од став 1 на член 1 се додаваат 
следните точки: 
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„14. За лицата привремено невработени додека 
се пријавуваат во надлежната заедница за вработу-
вање а примаат материјално обезбедување во износ 
од 1.000 динари, 

15. Лицата привремено невработени додека се 
причуваат во надлежната заедница за вработував 
во износ од 800 ^динари". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

од 1 јануари 1986 година, а ке се објави во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 0231-230/5 
24 Јуни 1986 подива 

Неготино 
Претседател, 

днр Киро Бајатов, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот (Суд Скопје II — Скопје е 
заведен дар за утврдување 'појако право на вла-
дение по тужбата на тужителот Димитар Игњатов, 
ао стан иа ул. „Црниче" бр. 52 од Скопје, против 
тужениот Тома Ристиќ од Скопје, сега со непоз-
ната адреса на живеење. Вредност на ово рот 10.000 
динари. 

Се повикува тужениот Тома Ристиќ од Скопје 
да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја 
достави точната адреса на живеење. Во (спротивно, 
ќе му биде одреден привремен старател согласно 
член 84 од ЗИП кој ќе пи штити ,неговите интереси 
•во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III. П, 
бр. 1944/86. (115) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се вода опор 
за сопственост п»о тужбата на тужителот Али Асим 
Алији од е. Пјорој против тужените Сулејмани Иб-
рахим Абдулалим, Хава Беџети род. Вирови, Ис-
мети Хасип, Исмети Зеќа® ет и Исмети Уши џеват, 
сите од Тетово, (Сега со непозната адреса во Турпи-
ја. Вредност на спорот 5000 динари. 

(Се повикуваат тужените Сулејмани И б р а и м Аб-
дул халим, Хава Рецепи род. Бирсен, Исмети Хасим, 
Исмети Зеќавет, Исмети Усниџеват, сите од Тетово, 
сега оо непозната адреса во Турпија, да се јават во 
рок од 30 дена пред овој суд, да ја достават нив-
ната адреса или да постават овој полномошник. Во 
спротивно, по истекот на овој рок, 'Судот на истите 
ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи 
за нивните права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 350/86 
(109) 

Пред овој суд е заведен опор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Самет Фетаи од е. Пзла-
тица против тужената Сабаете Фетаи, родена Битиќ 
од Скопје, сега со непозната .адреса. 

Се повикува тужената Сабаете • Фетаи, родена 
Битиќ од Скопје, сега т непозната адреса, да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас или во истиот 
рок да ја достави својата точна сегашна адреса на 
живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапувала од привремен старател кој ќе 
ги застапува нејзините интереси пред (судот се до 
окончувањето на постапката или до нејзино поја-
вување пред судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 288/86. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 
утврдување на е,.VI рт на лицето Ну хи ја Казим пора-
но од е. Гермо, пс предлог на предлагачот - Синани 
Синан од е. Гермо, СО Тетово. 

Се повикува лицето Ну т ј а Ќазим/ порано од 
е. Гермо, да се јави во ОПШТИНСКИОТ »суд в»о Тетово 
во рок од 15 дека по објавувањето на огласот, како 
и секој друг кој што знае за /неговиот живот. Во 
спротивно, судот ќе ја утврди неговата смрт. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, Р . бр. 2 4 7 / 8 6 . 
(111) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Беќири Ну-
хи од е. Камењане против тужените Беќири Меваип 
и 'Беќири Рахим, двајцата со непозната адреса во 
НР Албанија. 

•Се повикуваат тужените Беќири Меваип и Бе-
ќири Рахим да се јават во судот, достават точна 
адреса или да одредат полномошник кој ќе ги 
застапува по овој предмет во р ж од 30 дена по об-
јавувањето на огласот. * -

По истекот на овој рок, судот на тужените ќе 
им постави привремен застапник кој ќе ги застапува 
тужените до правосилното окончување на постапка-
та по овој предмет. 

Рд Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 563/86. 
(112) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се. води спор 
за сопственост по тужбата на Цвета Димитриевска 
од Тетово, ул. „Бихачка" .бр. 13 и Драгица Сера-
фимовска од е. Одри против Таса Гор шевека од 
е. Лешок и др. 

»Се повикуваат тужените Живко Огненовски од 
Белград, со непозната адреса, Спасен Огненовски, 
Мита Огненовска и Зора Огњ,ановска, .сите од Кана-
да со .непозната адреса, Микле Цветков Димитриев-
(ски од е. Ратае, сега со непознато место на живеење, 
Стојанка Милошева Серафимовока од Скопје, со не-
позната .адреса,. Доца Тасевска од Гостивар, со не-
позната -адреса, Јелица Тасевска од Белград, со не-
позната адреса, Блаже Тасевски, Марко Тасевки и 
Мио Тасевски, сите од Г.. Петров, со непозната адре-
са да се јават во судот, да достават адреса или да 
одредат полномошник кој ќе пи застапува во одао) 
спор во рок од 30 дена но објавувањето на ош,асот. 

По истекот на овој рок судот на тужените ке 
им постави (старател преку Центарот за социјални 
работи — Тетово кој ќе ги застапува до правосил-
ното окончување на постапката по овој предмет. 

Рд Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1403/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за докажување на смрт по предлог на пред-
лагачот Бил јали Ферик од е. Г. Речица. 

(Се повикува лицето Билјали Азби од е. Голема 
Речица да се јави во Општинскиот 'суд во Тетово 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или 
секој кој што знае за неговиот живот. По истекот 
на ОВОЈ рок, судот ќе ја утврди смртта на Билјали 
Азби. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 321/86. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се .води вон-
процесна постапка по предлог на предлагачот Бер-
зати Амет од е. Г. Палчиште. 

Се повикува лицето Хајрули Хајрула од е. Г. 
Палежите да се јави пред Општинскиот суд во Те-
тово или секој друг којшто знае за неговиот живот 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. По 
истекот на овој рок, (судот ќе ја утврди /смртта на 
лицето ХаЈрули Харула. 

Од Општинскиот суд над Тетово, Р. бр. 223/86. 

Пред (овој суд .се води вонпроцесна постапка за 
докажување на смртта на лицето Мемеди Мемет, по-
рано од е. Боговиње, а по предлог на предлагачот 
Мемеди Мемет Хајдар од е. Боговиње. 
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Се повикува лицето Мемеди Мемет од е. Бого-
виње да се јави во Општинскиот суд во Тетово, како 
и сеад друг којшто знае за неговиот живот и тоа 
во рок од 15 дента по објавувањето ,на огласот во 
„Службен вешик на СРМ". Во спротивно, судот ќе ја 
докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 333/86. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Рустеми Камер од е. Ораш-
је за докажување на смртта на лицето Камбери Џа-
фер од (С. Орашје. 

Се повикува лицето Камбери Џафер од е. Ораш-
је или секој друг кој што знае за неговиот живот 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". По истекот на овој рок, 'судот ќе 
ја утврди смртта на лицето Камбери Џафер од е. 
Орашје. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 390/86. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Општинскиот суд во Титов Белее поведе спор за 
сопственост по правната работа на тужителот Петре 
Матев од Титов Велес, против тужените Јовче Ма-
тев и Ордан Матев, двајцата од Титов Велес, и Боре 
Ѓуров со непозната адреса на живеење во САД. Вред-
ност на спорот 10.000 динари. За привремен застап-

' ник на третотуже)н;иот Боре Ѓуров, со непознато жи-
веалиште, во ©мијеша на одредбите на член 84 став 2 
точка 5 од ЗИП, е поставен прво тужениот Јовче 
Матев од Титов Белее, ул. „Енѓелсова" бр. 1/Ш-5. 

Поставениот привремен застапник на третотуже-
ниот ќе по застапува во правната работа по предме-
тот на овој суд, П. бр. 633/85, се додека третотуже-
ниот или негов полномошник не се јават пред су-
дот, односно додека Органот за 'старателство не го 
извести судот дека му поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
638/85. (1(20) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Димчо Арсов од е. Мојан-
ци, општина Кочани, против тужената Јорданка 
Алексова од е. Зл егово, општина Пробиштип, но ис-
тата се наоѓа во Канада со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужената Јорданка Алексова да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или да ја достави својата точна .адреса 
на живеење. Во спротивно, согласно член 84 од ЗПП, 
судот ќе и постави привремен старател кој ќе ги 
штити интересите во постапката. 

Од Општинскиот суд то Кочани, П. бр. 714/85. 

Пред Општинскиот су|д во Кочани постои тужба 
за зголемување на издршка од малолетната тужи-
т е л и Розетка Монева од е. Зрновци, застарувана од 
законскиот застапник Ванчо Момев од е. Зрновци, 
против тужената Блашка Димитрова Монева од е. 
Теранци, а на-привремена работа во СР Германија. 

Се повикува тужената Блашка Монева да се 
јави пред овој -суд во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот или да ја достави својата точна ад-
реса на живеење. Во спротивно, 'судот ќе постапи 
согласно член 84 од ЗПП и ќе постави привремен 
старател кој ќе ги штити интересите на тужената во 
постапката. 

Од Општинскиот 'суд во Кочани, П. бр. 824/85. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Заеднич-
ка стручна служба на СИЗ — и на културата и на 
физичката култура — Работна заедница — Скопје" 
се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „.Произ-
водна трговска работна организација „Единство" — 
Гостивар — Претставништво — Скопје" се огласува 
за неважен. 

Печатот под назив: „Пчелареко друштво „Кит-
ка" — Неготино" се огласува за неважен. .(3789) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пасош на име Јовица Петрушевски, ул. „Ѓорче 
Петров" бр. 61, Куманово. (3889) 

Воена книшка на име Џеладин Алипи, е. Горно 
Палчиште, Тетово. (3902) 

Работна книшка на име Зини Етеми, Струга. 
Работна книшка на име Дејан Антиќ, Куманово. 
Работна книшка на име Илиевски Зоран, е. Пен-

дак, кратово. (3920) 
Работна книшка на име Борис Гаврилешки, 

Охрид. (3921) 
Работна книшка на име Велко Апостолски, Те-

тово. (3923) 
Работна книшка на име Мендо Це ладниов, Штип. 
Работна книшка на име Станка Мемедовска, 

Штип. (3927) 
Работна книшка на име Ел је ша Рушити, Гости-

вар. (3939) 
Работна книшка на име Ванчо Христовски, Ку-

маново. (3950) 
Работна книшка на име Бранко Крстевски, Кра-

тово. (3952) 
Воена книшка на име Драшко Кироски, ул. 

„Љ. Божиноски" бр. 111, Тетово. (3954) 
Личка карта на име Мазлам Изаири, е. Чело-

пек, Тетово. |(3955) 
Возачка дозвола на име Мазлам Изаири, е. Че-

лопек, Тетово. (3956) 
Воена книшка на име Музафер Бејтули, е. Сабо-

риште,' Тетово. (3960) 
Воена книшка на име Музафер Бејтули, е. Озор-

миште, Тетово. (3960) 
Работна книшка на име Цветанка Николовска, 

Крива Паланка. (3980) 
Работна книшка на име Ленче Мацовска, Крива 

Паланка. ^ (3982) 
Работна книшка на име Стојче Манев, Неготино. 
Воена книшка на име Назми ја Нухи, е. Богови-

ње, Тетово. (3990) 
Работна книшка на име Стојановска Снежана, ул. 

„Каменичка" бр. 38, Македонска Каменица. (3994) 
Решение за превоз на патници, Уп. бр. 11-1712 

издадено од СО — Чаир, Скопје на име Томановски 
Стојче, е. Гл}'во, Скопје. (4004) 

Работна книшка на име Џемил Шаќири, Тетово. 
Работна книшка на име Лузавер Саити, Тетово. 
Работна книшка н.а име Трајанка Тошева, Штип. 
Работна книшка на име Стевче Павловски, Ку-

маново. (4012) 
Работна книшка на име Ранко Стоишевски, Кју-

маново. (4014) 
Работна книшка на име Нурија Салиевска, Ку-

маново. (4015) 
Работна книшка на име Самије Куртеши, Ку-

маново. (4016) 
Работна книшка на .име Гојко Митоски, Маке-

донски Брод. (4018) 
Сообраќајна дозвола - ШТ 691-94 на име Ацо 

Стојановски, е. Козјак, Штип. (4025) 
Тековна сметка бр. 1550003835 и чековите бр. 

0457841-0457847, 0457848, 0457849 И 0457850, ИЗДАДЕНИ 
ОД Југобанка — Скопје, на име Филовски Жарко, 
ул. „М. Митевски, бр. 11-5-5, Скопје. (4030) 
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Работна книшка на име Ремзи Идризи, Гости-
вар. (4034) 

Потврда бр. 281-537, издадена »од „Компас" на 
име Стојановски Киро, ул. „Димитар Осоговски" бр. 
38, Виница. (4037) 

Работна шишка на име Шаби Рамани, Куманово. 
Работна кзнишка, издадена од СО Македонски 

Бред на име Тримчески Вангел, е. Растеш, Маке-
донски Брод. . (4044) 

Работна книшка на име Кузманови Денчо, Ма-
кедонски Брод. (4045) 

Работна книшка на име Драгана Рахи, Тетово. 
Тековна сметка бр. 80710-15-50-00-955-0 и чеко-

вите бр. 0450495-0450500, издадени од Југобанка — 
Скопје на име Мирослав Михајлове™, ул. „Водоча" 
бр. 10а, Скопје. * (4056) 

Работна книшка- на име Миодраг Секуловић, 
Опруга. ~ (4059) 

Воена книшка на име Стојко Бичани, Гевгелија. 
Р а б о т а книшка на име Улбер Белули, Тетово. 
Работна шишка на име Огнан Димитров, Виница. 
Воена книшка на име Фаре дин Куртеши, с. Но-

ваке, Тетово. <4080) 
Работна книшка на име Киро Димитров,' Кочани. 
Работна книшка на име Царка Алексова, Проби -

штип. (4105) 
Воена книшка на име Имер Немажни, ул. „Бл. 

Маровић" бр. 26, Куманово (4106) 
Воена книшка на име Бранко Златев, е. Раец, 

Кавадарци. (4109) 
Работна книшка на име Заим Тела. Кратово 
Работна книшка на име Марјан Станојевски, Кри-

ва Паланка. (4120) 
Воена книшка на име Зулфи Рамадани, е Шип-

ковица, Тетово. (4121) 
Воша книшка на е ме Аднан Саити, е. Урвич, 

Тетово (412,2) 
Работна книшка на име Асан Салиу, Гостивар. 
Работна книшка на име Зоран Златановски, Ку-

маново. (4132) 
Работна книшка на име Шемсине Абази, Гости-

вар. (4144) 
Работна книшка ан име Рамадан Абдула, Скопје. 
Работна книшка на име Трајче Марковиќ, Ку-

• маково. (4162) 
Тековна сметка бр. 40100-620-21-840-8091-373/89 и 

чековите бр. 101,1028, 101<1929 и 101(1930, издадени ОД 
Љубљанска банка — Основна банка — Скопје на 
име Владислав Симовски, Скопје. (4167) 

Работна книшка на име Јагода Гаврилова, 
Охрид. (4168) 

Работна книшка на име Рашит Далипи. Охоид. 
Работна книшка на име Шефкија Такоски. 

Струга " (4170) 
Работна книшка на 'име Хатиџа Демири. Тетово 
Работеа книшка на име Бенат Еминов, Кочани. 
Работна книшка на име (Мирољуб Милкотиќ. Гос-

тивар. (4186) 
Работна книшка на име Вецо Раифоваки, Гости-

вар. (4187) 
Воена книшка бо 621201. издадена од ОНО — 

Делчево на име А ̂ геловски Лазо, е Каменица, Дел-
чево. (4190) 

Работеа книшка ,тта име Лена Тов атов а, Виница 
Тековна сметка бо 15-50-00144-0 и чековите од 

0457655 тто 0457660. из. тг алени од Југобанка — Скопје 
на име Недељко Телиќ Скопје (4194) 

Возачка покопа "Е" — ИМе̂ пгуктош. издадена од 
РСВР — Оконча име Рал,е Ристески, ул. „Октом-
вриска" бо 24, Прилеп (4203) 

Тековна с м е т а бр. 80710-15-50-02130-5 и чеко-
вите од бр 047842-047850 издадени од „Југобанка" 
— Скопје на име Љупчо Црвенковски, Скопје <(3790) 

Работна книшка на име Рамадан Алулај — Кра-
тово. (3719) 

Работна книшка на име Владимир Златановски, 
- - Тетово. (37:23) 

Работна книшка на име Гајур Сулемани, Тетово. 
Работна книшка на име Шефкет Зекировски, Бе-

рово, ' (3744) 

Работна книшка на име Цветко Павлов, Виница. 
Работна книшка на име Драги Лазаревски, Ку-

маново. (3755) 
Воена книшка на име Харун Сулејмани, Тетово. 
Работна книшка на име Метуш Мемети, Тетово. 
Работна книшка на име Станика Стоимеповска, 

Крива Паланка. 4 (3777) 
Работна книшка на име Слободан Димшовски , 

Крива Паланка. (3778) 
Возачка дозвола на име Добре Јовановски, ул. 

„Димо Хаџи Димов", бр. 109, Крива 'Паланка. <(3779) 
Работна книшка на име Бачкоски Мустафа, е. 

Плашица, Македонски Брод. (3780) 
Работна книшка на име Шефкет Зефировски, 

Берово. (3787) 
Работна книшка на име Оливера Јовановска, 

Куманово (3,803) 
Работна книшка на име Сашо Стефановиќ, Ку-

маново. ' (3804) 
Работна книшка на име Билјана Мариноска, Кра-

тово. (3805) 
Работна книшка на име Гоце Димитровски, Кри-

ва Паланка. (3806) 
Работна книшка на име Ариф Мустафи, Тетово. 
Работна книшка на име Се бдије Алити, Тетово. 
Работна книшка на име Винета Имери, Тетово/ 
Работна книшка на име Рецеп Ала, Виница., 
Работна книшка на име Живан Ивановиќ, Ку-

маново (3829) 
Работна книшка на име Ју ди Калгури, Гостивар. 
Работна книшка на име Дончо Давидовски, Гос-

тивар (3832) 
Штедна книшка , издадена од Инвестбанка — 

Скопје на име Драгица Коручоека, Скопје. - (3845) 
Чекови од бр. 0432261 до 0432280 издадени од 

Југобанка — Основна банка — Скопје на име Здрав-
ко Шамаковски (3846) 

Пасош на име Живан Ивановиќ, ул. „Сл. Вој-
нев" бо. 19, Куманово. (3847) 

Работна книшка на име Светлана Петковска, Ку-
маново. (3848) 

Работна книшка на име Свето Ангеловски, Ку-
маново. (3849) 

Штедна книшка бр. 4001-01-04398-4, издадена од 
Инвестбанка — Прилеп на име Гоце Ристевски, ул. 
„Динава" бр 34, Прилеп. - (3862) 

Работна книшка на име Орхидеја Митреска, е. 
Водестово — Охрид. (3865) 

Свидетелства за завршена I, И, III и IV го, дин а, 
издадени од РМУЦ — Скопје, на име Станимир 
Дејановски, е Томино, Македонски Брод. (3871) 

Работна книшка на име Муртезан Демири, Те-
тово (3881) 

Работна книшка на име Миле Митевски, Крива 
Паланка. (2426) 

Свидетелство за завршено I, II, III и IV Годи-
на, и свидетелство за положен завршен испит, из-
дадени од Гимназијата „Кочо Рацин" на име Ам-
барков Митко, ул „Вера Циривири" бр. 63-а, Титов 
Велес. (2428) 

Работна книшка на име Усари Османов, Радо-
виш (2456) 

Тековна сметка бр. 255—03846 и чекови од бо. 
0403906 ло 0403920, издадени од Југобанка — Скоше 
на име Хелена Поп-Трајковска. Скопје. (2457) 

Работна книшка на име Боге Доревски, Кума-
ново (2467) 

Работна книшка на име Негован Петровски Те-
тово (2485> 

Одобрение да се изврши наплата на извоз го 
увоз на стока. бп. 27/1Т— 2/ГА од 20 08. 1985 гон. 
издадено од НЕМ — Скопје — Девизна директна 
на име „Интеримпекс — Промет" — Скоше (253*) 

Работна книшка на име Благоја Ристевски, Го-
стивар. (2556) 

Возачка дозвола на име Димитар Ташев, е. 
Три Чешми, Штип. (2582) 

Работна книшка на име З.оран Стојановиќ, Штип. 

(2586) 
Работна книшка на име Кузман Савовски, Кри-

ва Паланка, (2721) 



10 'Септември 4986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СТМ Вр. 33 — Стр. 827 

Регистарски таблици бр. 639 за а^то такси, из-
дадени од СО—Чаир, Скопје на име Трајче Васи-
љевић е. Бањани, Скопје. (2732) 

Воена книшка на име Љупчо Андоновски, ул. 
„Г. Делчев" бр. 205, Тетово. (2735) 

Воена книшка на име Гајур Хисмани, ул. „К. 
Ј. Питу" бр. 58, Тетово. (2758) 

Работна книшка на име Драги Конишкаров 
Штип. (2767) 

Работна книшка на име Мисим Мисими, Кума-
ново. (2777) 

Работна книшка и диплома на име Стеве Цр-
венкоски, Прилеп. (2787) 

Работна книшка на име .Сузана^ Митевска, Ку-
маново. (2788) 

Работна книшка на име Драгица Гонева, Штип. 
Тековна сметка бр. 80710—1550—00319—0 и ви-

зо картица бр. 4506210500001009 и загубените че-
кови од бр. 0395211 до 0395221, издадени од Југо-
банка — Скопје на име Симеон Петковски, Скоп-
је. (2824) 

Воена книшка, издадена од СНО — Куманово 
на име Бојковски Марјан, Куманово, ул. „25 февру-
ари" бр. 2-а, Куманово. (2829) 

Работна книшка на име Каролина Богдановска, 
Охрид. (2855) 

Работна книшка на име Илмија Мустафија, 
Струга (2856) 

Воена книшка, серија А 2Н, број 62495, изда-
дена од ОНО на име Спасевски Дафко, е. Драмче, 
Делчево. (2858) 

Работна книшка на име Пеце Ристевски, Охрид. 
Лична карта на име Шабан Јахјан, е. Каме-

њане, Тетово. (2877) 
Членска книшка на СКЈ на име Шабан Јахјан, 

е. Камењане, Тетово. (2878) 
Воена книшка на име Мемиши Амети, ул. „Штип-

ска" бр. 4, ,Тетово. (2881) 
Чек на 71.000 — динари, издаден од Љубљан-

ска Банка на име Халим Мифтари, Ресторан „Лу-
на", Гостивар. (2884) 

Возачка дозвола на име Шефал Белули, Гости-
вар. (2885) 

Тековна сметка бр. 80710—155—00—2351—4, из-
дадена од Југобанка — Скопје на име Илија Сто-
јановски, Скопје. (2887) 

Чек за готовинско плаќање бр. Д—4039307, из-
дадени од СОК — Скопје на име Фудбалски клуб 
„Лепенец", е. Бардовци, Скопје. (2888) 
Работна книшка на име Жаклина Ристовска, Кума-
ново. (2905) 

Работна книшка, издадена од СО Брод Маке-
донски на име Ќемана Џафероски, е. Пласница, 
Македонски Брод. (2930) 

Работна книшка на име Анѓелко Темелковски, 
нас Чашка, Титов Велес. (2933) 

Работна книшка на име Бајрам Демири, Тето-
во. (2943) 

Работна книшка на име Лазо Манџуков, Штип. 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

ЦОУ „Јоаким Крчоски" на име Величковски Сто-
јан, е. Габар, Крива Паланка. (2957) 

Работна книшка на име Драги Тодоров, Крпава 
Паланка. (2957) 

Работна книшка на име Снежана Миленкоска, 
Охрид. „ (2965) 

Возачка дозвола на име Реџиут Абдулаи, е. 
Жировница, Гостивар. (2980) 

Возачка дозвола на име Ферат Алиу, Гостичар. 
Работна книшка на име Гоце Дилберовски, Ку-

маново. (2999) 
Работна книшка на име Душан Насковски, Ку-

маново. (2300) 
Работна книшка на име Џеладин Муслији, Кри-

ва .Паланка. (2305) 
Пасош на име Љутфи Саљији, Тетово. (2313) 
Работна книшка на име Несим Ала, Кратово. 
Работна книшка на име Максуд Али, Охрид. 
Воена книшка на име Нусрет Хаити, е. Г. Ре-

чица, Тетово. - (2345) 
Работна книшка ца име Шабан Адемов, Вини-

ца. (2349) 
Возачка дозвола • на И1\|3 Мето Рулески, При-

леп. (2359) 
Работна книшка на име Рамон Халими, Кума-

ново. (2362) 
Работна книшка на име Михадин Емрулау, Ку-

маново. - (2364) 
Лична карта на име Зулќуфли Аземи, е. До-

броште, Тетово. (2408) 
Сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име 

Зулќуфли Аземи, е. Доброште „ (2409) 
Оружен лист на име Изаир Ебиби, е. Неготи-

но, Гостивар. (2413) 
Работна книшка на име Николче Јованов, Штип. 
Работна книшка на име Љубиша Божиновиќ, 

Куманово. (ззѕо) 
Работна книшка на име Љубинка Божиновиќ, 

Куманово. (зз8б) 
Работна книшка на име Драганче Младеновски, 

Куманово. (зз92) 
Работна книшка на име Скендер Грамадановиќ, 

Охрид. (зз9з) 
Работна книшка на име Бојан Андонов, Коча-

ни, (3409) 
Работна книшка на име Бојан Стефанов, Сноп-

че. ' (3418) 
Работна книшка на име Каќуша Велеска. Скоп-

је. (3429) 
Работна книшка на име Мустафа Лиман, Тетово. 

Работна книшка на име Димитрова Елена, Скоп-
је. (34^2) 

Работна книшка на име Амзи Рушити, Кума-
ново. (3507) 

Работна книшка на име Цане Христевски, Кри-
ва Паланка. (3514) 

Работна книшка на име Зеља Хисмани, Тетово. 
Работна книшка на име Ремзи Рамадани, Ќу*> 

маново. (3634) 
Работна книшка на име Киро Арсов, Виница. 
Работна книшка на име Перица Спасевски, Ку-

маново. (3705) 
Работна книшка на име Ридван Аслани, Кума-

ново. (3706) 
Работна книшка на име Душко Гоговски, Кри-

ва Паланка. (3709) 
Работна книшка на Добринка Поповска, Крива 

Паланка. (3730) 
Работна книшка на име Ленче Тодоска, Охрид 
Работна книшка на име Стојаноски Ристо, Ма-

кедонски Брод. ' (3734) 
Работна книшка на име Ре.еп Ну хан, Тетово. 
Работна книшка бр. 33103 на име Македонка 

Додеска, Гостивар. (3755) 
Работна книшка на име Јелица Бојаџиева, Ра-

довиш. (3806) 
Работна книшка на име Лозанка Божиновска, 

Куманово. (3821) 
Работна книшка на име Павле Георгиев, Ко-

чани. (3848) 
Работна книшка на име Калешова Магдалена, 

Титов Велес. (3850) 
Работна книшка на име Ѓорги Пероски, Охрид. 
Работна книшка на име Томе Дончевски, Ку-

маново. (3884) 
Работна книшка на име Харун Абдулахи, Те-

тово. (3893) 
Работна книшка на име Атанасоски Дејан, е. 

Брест, Македонски Брод. (3925) 
Работна книшка на име Сулејманоски Муарем, 

е Пласница, Македонскј Брод. (3925) 
Работна книшка на име Нешат Билали, Тетово. 
Работна книшка на име Златанчо Минов, Ко-

чани. (3961) 
Работна книшка на име Миле Ангеловски,, е. 

Конопница, Крива Паланка. (3971) 
Работна книшка на име Аљиљ Исмаиљи, Те-

тово. (3996) 
Работна книшка на име Марица Петровска, Ку-

маново. . (4006) 
Работна книшка на име Ангел Величевски, Кри-

ва Паланка, (4011) 
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Работна книшка на име Делчо Иванов, Штип 
Рабоша книшка ма Идрис Ајрадини, Охрид. (4041) 
Работна книшка на име Стое Златановски, Ку-

маново. (4047) 
Работна на име Татјана Јовчиќ, Куманово. (4048) 
Работна книшка на име Шериф Малиќи, Тето-

во. (4056) 
Работна книшка на име Бекир Амити, Тетово. 
Работна книшка на име Мемет Исмаили, Тето-

во. (4081) 
Работна книшка на име Мите Димоски, Охрид. 

(4339) 
Работна книшка на име Џелал Садику, Кума-

ново. (4346) 
Работна книшка на име Каршик Ризва, е. Г. 

Оризари, Титов Велес. (4347) 
Работна книшка на име Мијалчо Штерјов> Штип. 
Работна книшка на име Панче Јаневски, Штип. 
Работна книшка на Садрија Бекировски, При-

леп. (4407) 
Работна книшка на име Рушка Цветковска, Ку-

маново. (4411) 
Работна книшка на име Кемал Адем^, Титов 

Велес. (4415) 
Работна книшка на Љупчо Лазаревски, Титов 

Велес. (4416)* 
Работна книшка на име Јован Димитров, Ко-

чани. <4464) 
Работна шишка на име Ацо Лазаров, Кочани. 
Работна книшка на име Љубомир Димитров, 

Кочани. (4446) 
Работна книшка на име Чедо Каранфиловски, 

Куманово. . <4451) 
Работна книшка на име Васе Митев, Кратово. 
Работна книшка на име Војне Клапоски, Титов 

Велес. <4458) 
Работна книшка на име Етем Алиу, Гостивар. (4465) 

Работна книшка на име Селајдин Османи, Ку-
маново. (4497) 

Работна книшка на име Љубе Костадинов, Ра-
довиш. (4512) 

Работна книшка на име Моме Стефаноски, Те-
тово. (4523) 

' Работна книшка на име Наталија Ристеска, Гос-
тивар. - (4532) 

Работна книшка на име Миле Јовановски, Ви-
ница. (4548) 

Работна книшка на име Ариф Хасани, Кумано-
во. <455?) 

Работна книшка на име Љупчо Митровски, Штип. 
Работна книшка на име Расим Рашити, Гости-

вар. (4616) 
Работна книшка на име Рамиз Сулејмани, Ку-

маново. (4668) 
Работна книшка на име Шефередин Нуредина 

Куманово. (4670) 
Работна книшка на име Владо Стојменов, Ви-

ница. (4730) 
Работна книшка на име Љубо Димитров, Ко-

чани. (4766) 
Работна книшка на име Јанко Миладиновски, 

Крива Паланка. (4817) 
Работна книшка на име Мира Тодорова, Титов 

Велес. (4827) 
Работна книшка на име Тони Коцев, Штип. 
Работна книшка на име Трајче Бучевски, Кри-

ва Паланка. (4871) 
Работна книшка на име Мустафоски А. Кадар, 

с. Преглево, Македонски Брод. (4893) 
Работна книшка на име Ејуп Махмути, Тетово. 
Работна книшка на име Шкемдо Хавзи, Тето-

во. ' (4920) 
Работна книшка на име Нехат Рамадани, Гос-

тивар. (4929) 
Работна книшка на име Меќаил Ајети, Гости-

вар. (4931) 
Работна книшка на име Добре Алековски, Про-

биштип. (4986) 
Работна книшка на име Стојанка ѓорѓиевска, 

Крива Паланка, . (5015) 

Работна книшка на име Драги Митовски, Кри-
ва .Паланка. - (5018) 

Работна книшка на име Илинка Горлиевска, 
Крива Паланка. (5019) 

Работна книшка на име Чамиле Ајвази,. Тето-
во. (5027) 

Работна книшка на име Јордан -Станковски, 
Куманово. (5057) 

Работна книшка на име Илиевски Ванчо, е. 
Градец, Крива Паланка. (5062) 

Работна книшка на име Давчев Тодор, Титов 
Велес. (5066) 

Работна книшка на име Шари Салиу, Тетово. 
(5075) 

Работна книшка на име Радица Ѓорчева, Штип. 
(5084) 

Работна книшка на Добре Тодоровски, Крива * 
Паланка. ^ ( 5 5 2 5 ) 

Работна книшка на име Јусуф Јусуфи, Тетово. 
(5602) 

Работна книшка на име Весна Димитрова Ко-
чани. ( 5 7 1 1 ) 

Работна книшка на име Кенан Дамировиќ, Ку-
маново. ( 5 8 3 9 ) 

Работна книшка на име Јован Игманов, Кочани. 
Работна книшка на име Блага Костева, Штип. 
Работна книшка на име Елица Малинова, Штип. 
Работна книшка на име Киро Донев, Кочани. 
Работна книшка на име Боривоје Јовановски 

Куманово. (6419) 
Работна книшка на име Јоцо Стојанов, Штип. 
П л (6532) 
Работна книшка на име Достена Ѓорѓиева Ви-

ница. ( б 7 0 1 ) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба на 

инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/183), ООЗТ „РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА« во 
состав на РО Рудници за олово и цинк „ЗЛЕТОВО" 
— Про би штип, 

о б ј а в у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност 'и избор на најповолна понуда за 
изведување на •следените (инвестициони работи под 
следните услови: 

1. Предмет на работите: 
Монтажа на увозна и домашна опрема во рудар-

ско (вертикално окно ао пречник од 5 м и длабочина 
•сд оса 500 м. 

Опис на опремата-
1.1. Извозна машина систем „КОЕПЕ" снага 500 

К ^ кг. 30.500 
1.12. Извозни садови 100 споен прибор кг. 23.500 
1.2. Извозни јажиња кг. 9.262 
1.4. Оклопни мостови кг. 24.400 
1.5. Шахини врати кг. 14.1850 
1./6. Шахини столови кг 40.000 

/1.7. Платформи и степеници кг. 27.000 
1.8 Угушивани и изгуритачм кг. 62.000 
1.9. Рачен кран со кранска стаза кг. 5.000 
1ј10. Инсталации за компримиран воздух кг. 

112.000 
1.11. Пумпна станица кг. 4.000 
1.12. Инсталации за климатизација кг. 3.000 
1.13. Бојд илќи, конзоли, прихватни полут , одбој-
ни ци и потпирачи кг. 126.000 
2. Место за изведување иа работите е Добрево — 

Проби штип. 
3. Ориентацијата вредност на работата изне-

сува еса 250.000.000,00 динари 
4. Рок за изведување на работите 8 (осум) ме-

сеци. 
5. Оценка за подобноста на понудувачот ќе се 

изврши во просториите (на инвеститорот по истекот 
од* 7 дена од објавувањето на конкурсот, 
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6. Достава на подлоги за понуда е на денот на 
оценката на подобноста (во 'просториите .на инвести-
торот. 

7. Рок за доставување на понуди е 30 дена по 
оценката за подобност. 

8. Рок за одговор и прифаќање на понудите е 
15 дена од истекот на рокот за доставување на по-
нуди. 

ТРО „Инкотехна" — Белград, ООЗТ Градежен 
материјал, Деловница — Скопје 

р а с п и ш у в а 
О Г Л А С 

1 за пополнување на работното место 2 комер-
цијалне™ за Деловната единица во Скопје 

Услови-. Работата се здружува на неопределено 
време, а кандидатите треба да имаат средна или ви-
ша стручна подготовка со најмалку 1 година работ-
но искуство. 

Рокот за поднесување на молби е 15 дена од де-
нот на објавувањето на огласот. 

Одлука за избор на кандидатите ќе се донесе 
во рок од 8 дена од завршувањето на огласот. 

Молбите со доказите за школеќата .подготовка 
и општите податоци да ое доставуваат на адреса: 
ТРО „Инкотехна" — Белград, ООЗТ Градежен ма-
теријал, 11000 Белград, ул. „Мија Ковачевиќ" бр. 10-а. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 17/79), Со-
бранието на Социјалисти|чка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на претседател на Окруж-
ниот суд во Битола 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги 
поднесат до Собранието на СРМ, Комисија за праша-
ња на изборите и именувањата, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето. 

ИСПРАВКА 
Во текстот на конкурсот на Работната органи-

зација „Солун" од Скопје, објавен во „Службен вес-
ник на СЕМ" бр. 31 од 15 август 1986 година СТОИ: 
„Изборот ќе се изврши во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето", а треба да стои: „Изборот ќе се 
изврши во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето". 

Од Работната организација 
„Солун" — Скопје 

1(342) 

СЛУЖБА Н<\ ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
ВО СР МАКЕДОНИЈА — ЦЕНТРАЛА ВО СКОПЈЕ 

Согласно одредбите на членот 4 од Законот за 
привремена забрана на располагањето со дел од оп-
штествените рред|ства за лични доходи, за заеднич-
ка потрошувачка на работниците и определени тро-
шоци на работењето за 1986 година („(Службен лист на 
СФРЈ" бр. 34/86), Службата на општественото кни-
говодство »о СР Македонија, ја издава следната 

О Б Ј А В А 

1. Процентот на растежот на доходот по работ-
ник во сшпанствкуто на Републиката за периодот 
јануари-јуни 1986 година во однос на истиот период 
од претходната година извдсува 95,1%. 

2. Стапките на акумул атианоста на одделните 
дејности за периодот јануари-јуни изнесуваат: 

1985 1986 
Вкупно стопанство 6,0% 6,4% 

01 Индустрија и рударство 7,0'% 7,2'% 
0101 Електростопанство 3,0% 2,3% 
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011720 Пробав. на еленор. апарати 9,7% 6,3% 
011721 Прода , на дел. за електр. 

апарати 10,6% 6,74 о 
011722 Проницав. ,на рад, и Т1В апа)рат!и 5,2% 6,7% 
011723 Пр10И|31в. н а акумуникац. у р е -

д и 2 ,0% 3,4% 
01,1729 Пропив, на Ојст. елект. апара-

ти 14,6'°/о 9,0°/о 
01-1730 Произв. на каблови 28,1% 6,3% 
011740 Произв. на апар. за домаћин. 15,2% 17,9% 
0111743 пропеав, на апар. за ладење 15,2% 17,9% 
011790 Сет. произв. на елек. апа-

рати 9,2° / о 8,6% 
011792 Производство на светилки 5,7% 8Д% 
011793 Производство на акумулатори 10,1% 8,5% 
011799 Произв. на зделом. ел. пр. 7,0% 10,6% 
011800 Пропив, на хемиски произ-

води 8,7'°/о 8,2% 
011810 Прои|ЗВ. на хемикалии 9,4% 9,9% 
011820 Произв. на хем,ик. за земјод. 11,8% 6,0% 
оиѕзо Произв. на хем. влакна и 

мас. • 7,9% 18,6% 
01183.1 Произв. на хемијски влакна 9,0% 9,0% 
011832 Прои;зв. на пластични маси 6,6% 8,0% 
011900 Пропеав. на хемиски произ-

води 8,3% 9,5% 
011910 Производство на лекови 10,7% 8,8% 
011920 Проодев. на сапун и козме-

тика <6,1% 35,6% 
011940 Преработка на пласт, маси 8,2% 6,3% 
011941 Пр. на амбалаж. од пласт. 

маси 10,1%' 6 ,9% 
011949 0|ст. преработ. на пласт, ма-

си 6,7% 5,9% 
011990 Проијзв. на ост. хемис. про-

изводи 3/2% 5,!2|0/О 
012000 Против, на камен и песок 6 ,5% 8,3% 
012001 Производство на камен 6,5% 8,3% 
012002 Производство на песок 9 ,1% 7,5% 
012100 Производ, на градеж, мате-

ријал 5,7% 5,,2% 
01(2110 Производство на вар и гипс 1,6% 3,9% 
0,1211)1 Производство на вар 10,9% 72,8% 
01211(2 Производство н а ГИПС 1,6% 3,9% 
01)2120 П р о и з в о д с т в о н а цемент 6 ,9% 4;5% 
0И2130 Произв. на тули и ќерамиди 6,2% 7,0!0/о 
012140 Прси,зв. н а град. п р е ф а б р и к . 4 ,9% 4,б'°/о 
01214(1 П р о и з в . на а з б . цемент. п р о -

ИЗВ. . 12,1% 4,3% 
01214.2 Пропиев, на префабрикати 2,6% 2,7% 
01214-3 Проијзв. на битумен, произв. 7,1% 12,9°/о 
012200 П р о из . н а р е ж . г р . И ПЛ. 5 , 3 % 3 , 3 % 
012201 Прои|з. на режана граѓа 6,0% 3,9'°/о 
01,22012 Прода , на плочи 0 ,5% 1„8°/о 
012300 Продавав, на фин. пр. од дрвр 7,3%> 11 ,1% 
012310 Производство на ме1бел 7 ,7% 11,6% 
012320 Произ. на ост. фин. произ-

води 6,2% 9,9% 
012321 Преш. на амбалажа 7,7% 9,5% 
0123212 Произв. на градеж, елементи 6,0% 10,0% 
012323 Про из. на дрвна галант. 3,5% 10,3% 
012400 Произ. и прераб. на харт. 9,7% 7,9% 
012410 Произ. на целулоза и хар-

тија 4,8% 8,2% 
012420 Преработка на хартија 13,6% 7,8% 
012421 Произ. на амбал. од хартија 13,4% 8,1% 
012429 Ост. преработка на хартија 14,,3% 4,,8% 
012500 Произв. на преѓа и ткаен. 8,7% 9,5% 
012510 Произ. на влакна и преѓа 10,0% 10,4% 
012512 Произ. на памуч. преѓа 13,4% 10,5% 
012513 Произ. на воли. преѓа 6,7%> 10,7% 
012516 Произ.. на епитет, преѓа 6,3% 5,7% 
012520 Произ. на ткае1кини 7,4!0/о 8,5% 
01252,1 Произ. на памучни ткаенини 7 ,1% 7,8% 
012522 Произ. на волнени ткаенини 6;8% 9,3'°/о 
01252.3 ПрОИ|3. на коноп, ткаенини 18,2% 9,4% 
012524 Пр01из. на свилени ткаенини 7,6% 10,7% 
0112600 Произ. на тот. текст, лроизв. 7,8% 8,7% 
012610 Произв. на трикотажа 8,7% 10,3% 

01261:1 Прои|з. на трикот, ткаенини 10 ,7% 14,9% 
012612 Произ. на трикот. ДОЛ. обл. 9 ,8% 10,0% 
012613 Прои |3. н а т р и к о т а ж . о б л . 6 ,8% 7,3% 
012615 Прои |3. н а поз :ам,антерија 0 Д % 7,7% 
012620 Продор. на конфекција 8,2% 8,5% 
01262:1 Прои13. на по|стелина 9 ,0% 10Д'°/о 
0,1,2622 Производство на облека 7,8% 8,0% 
012623 Произ. на пост. за домак 9 ,3% 9/6% 
012624 Произ. на тешка конфекција 7 , 8 % 5,7% 
012690 Прои)з. на ост. текст, пропив. 5 ,9% 7,1'°/о 
01269Д ПрОИЗ. на покрив, за ПОД 6 ,2% 4/1% 
012699 Продор. на неп.. текст, произв. 5 ,7% 9,6% 
012700 Проир. на кожа и крзно 9 ,5% 9 ,3% 
0,12701 Произ. на крупна кожа 8 ,4% 8,8% 
012703 Проир. на сит. 1К0Жа И крзно 15 ,4% 12,0% 
0,12800 Прои |3. на коле. обувки и га-

л а н . 9,9°/о 110,2% 
012:810 Г1р|0ИЗ. на КОЖНИ обувки 9,9'% 10,3% 
012820 Проир. на галантерија 7 ,7% 3,9% 
012830 Проијз. на кожна конфекција 9 ,1% 8,4% 
012900 Преработка на кауч. 8,3°/о 6,7% 
012909 Ост. прераб. на каучук 8,3%' 6 , 7 % 
013000 Произ. на прехранб. произ-

води 6 ,4% 6,,1'°/о 
013010 Мелење на житарици 6 ,6% 7,9% 
013020 Преш. на леб и тестенини 2 ,6% 2,3% 
01:3021 Производ, на леб и печиво 1 ,7% 2,2% 
013022 Производ, на тестенини 16,0% 4,3% 
013030 Прераб. на овошје и зелен. 5 ,8% 6 ,3% 
013040 Пре раб. на месо и риба 5 ,5% 2 ,9% 
013041 Колење на добиток 6 ,1% 3,8% 
01)3042 Преработка на меро 0 ,5% 0,6% 
013043 Преработка на риба — 0 ,3% 
013050 Преработка на млеко 3 , 4 % 2 , 9 % 
0,1,3060 Производство на шеќер 4 ,1% 15,5% 
01,3070 Проивв. на К01НДИТ. производи 1.1,5% 1 0 , 2 % 
013071 Произв. на какао производи 15 ,1% 10,7% 
013072 Производство на бомбони 7 ,2% 11,6% 
013073 Производство на кекаи 7 ,3% 5,8% 
013080 Производ, на растител. мас-

ла 8,3'% 9;6% 
01,3090 Произ. на ост. нрех. произ-

води 10,2% 6,2% 
013099 Ост. прехранбени производи 10,2'% 6,2% 
013100 Прои;з. на пијалаци 8 ,6% 8,1% 
013110 Произв. на алкохолни пија-

лаци 8,6% 8,2% 
013112 -Производство на пиво 8,2% 8,6% 
0,13.113 Производство на вино 8 ,9% 8,1% 
013114 Производ, на вин. дестилат 8,6% 6,6% 
013120 Производ, на безалкохол. пи-

јалаци 6,8% 5,9% 
013121 Производ, на освежит. пија-

лаци 7,6% 8,5% 
013122 Произв. на минерална вода 6,0% ' 2,8% 
01,3200 Препев, на добиточна храна 7,0% 7,8% 
013300 Про изи. и преработ. на тутун 11,6% 14,5% 
013310 Проодев, на ферм. ОД тутун 10,9% 14,1% 
0,13320 Преработка на тутун 13,5% 15,6'% 
013400 Графичка дејност 6,0% 5,2% 
013500 Дораб., прераб., произв. сур. 

ОД ОТ1П. 16,,2% 10,4% 
013900 Производ, на разно®, про-

изводи 7,3'% 23,8% 
0,13904 Прота, на накит 7 ,3% 23,8% 
020000 Земјоделство и рибарство 4 ,7% 6,3% 
020100 Земјоделско производство 4 ,6% 6,3% 
0,20110 Земјоделство 4 ,0% 6,4% 
0,201,20 Овоштар|ство 4 ,1% 4,2'°/о 
0201,21 Производство од овошје 4,1'% 4,2% 
0,20130 Л о з а р с т в о 5 ,6% 7,5% 
020131 Производство на грозје 5 ,6% 7,5% 
020140 Сточарство 5 ,1% 5,4% 
020200 Земјоделски услули 5,0% 5,9% 
020201 Услуги за растител. произ-

води 5,0% 5,5% 
0,20202 Услуги за сточарство 4,9'°/о 10 ,4% 
0,20300 Р и б а р с т в о 4 ,2% 7,2% 
0,20302 Рибарство на реки 4 ,2% 7,2% 
0,30000 Ш у м а р с т в о 0 ,9% 0,7% 
030001 Одгледување на шуми 1 ,4% 0 ,1% 
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030003 Искористување на шуми 0,8% 1,1% 070225 Тргов. на големо со хем. 
040000 Водостопанство 0,3% 0,3'% Јтроиз. 13,3% 10,0% 
04000,1 Искористување иа ©оди 0,3'% 0,3'% 070226 Тргав, на големо со хартија 4,2'% 10,2% 
040002 Зашт. од шт. деј. иа води 12,2% 5,5'% 070227 Трго®, на големо со лекови 2,6% 4,9% 
050000 Градежништво 2,6°/о 3,1'% 070229 Тргав, на големо оо ост. неп. 

4,9% 

050100 Високо градба • 2,3'% 2,6% прри;з. 1,6% 1,0% 
050200 Нискоградба и хидроградба 2,0% 1,9'% 070230 Тргав, на големо со воз. и 
05020,1 Изградба на сообр. објекти 0/9% 0,7% дел. 6,2% 18,1% 
05020(2 Хидроградба 2,2% 1,0% 070240 Тргав, на гол. со дерив. на 

18,1% 

050209 Изградба на ост. објекти 6,2% 9,6% нафта 10,7% 18,9% 
050300 Илегалац. и завршни работи 5,0% 8,5% 070250 Тргав, на големо со меш. 

10,7% 

05030|1 Градежни инсталации 4,50/0 7,1% стока 7,1% 6,9% 
050302 Завршни и занаетчиски ра- 070260 Тргав, на големо со отпадо-

боти 5,4% 9,7% ци 31,0% 12,4% 
060000 Сообраќај и врски 2,7'% 2,6% 070300 Надв преодна трг|С® ија 6,3% 7,8'% 
060100 Железнички сообраќај 1,8'% 1,4% 070310 Надвор, тргав, со прех. стока 10,2% 13,4% 
06010,1 Превоз на желез. сообраќај 1,5% 1,4'% 070320 Надвор, тргав, со непрех. 
060102 Влечење на возови 2,7'% 1,8% стока * 5,5% 6,2'% 
060104 Одржување на трули 1,2% 1,2% 080000 Угостителство и туризам 1,3% 1/5% 
060105 Одржување на уреди 1,1% 0,8% 080100 Угостителство 1,3% 1,4'% 
060400 Воздушен с о б р а ќ а ј 0,8'% 0,6% 080110 Уга ст. усл. на сместување 1,0% 1,0% 
060402 У ал ули на аеродром 0,8% 0,6% 080111 Хотели, мотели - сезонски 0,4% 0,6% 
060500 Друмски сообраќај 5,1'% 5,9% 080112 Хотели, мотели, останати 1,0% 1Д% 
060501 Превоз на патници во друм. 

5Д% 
080119 Октан, услуги на сместување 8,1% 3,4% 

сообраќај 4,9% 5Д% 080120 Угаст. услуги на исхрана 1,4% 1,4'°/о 
060502 Превоз на стоки во друм. 

5,1'% 6,0% 
08012,1 Ресторани со послужување 1,6% 1,8% 

сообраќај 5,1'% 6,0% 080122 Ре стор ани со е амопослу жу. 0,4% 0,5% 
060503 Услуги во друм. сообраќај 4,0'% 2,9% 080123 Ресторан за општествена ис-
060600 Градски сообраќај 4,0% " 6,1% храна 1,2% 2,2% 
060601 Превоз на патници во град. 080129 Остан. услуги на исхрана 4,1% 10,4% 

сообраќај 4,0% 6,1% 080190 Останати угостител, услуги 6,3% 2,0% 
060800 Претоварен услуги 13,0% ЗД% 080200 Туристичко посредување 1,0% 3,3'% 
060803 Претовар на желез. стан. 13,0% ЗД'% 080201 Туристички агенции 1,0% 3,3'% 
060805 ПТГ услуги 1,7% 1;3% 090000 Занаетчиство 6,3% 7,4'°/о 
070000 Трговија 6,8'% 8,0'% 090100 Занает, услуги и поправки 6,2% 7,4% 
070100 Трговија на м>ало 4,7% 5,7% 090120 И;з. и поправ, на нет. пјроиз. 6,1% 6,3'% 
070110 Трговија на мало со лр ех. 

5,2% 6,0% 
090121 Поправ, на друмши возила 5,5% 7,5% 

СТОКИ 5,2% 6,0% 090122 Поправ, на пр. иа ирец. мех. 2,8% 0,5% 
070111 Трговија на мало со леб 3,6% 2,7'% 090123 Изработка на метал, ттроизв. 6,5% 10,6% 
070112 Трг. на мало со овошје и 

13,2'% 25,2% 
090124 Услуги на металопрераб. зан. 71,4% 21,4%' 

070114 
зеленчук 13,2'% 25,2% 090129 Ост. усл. на металот, занат. 6,0% 5,0'% 

070114 Трг. на м,ало со прех. про-
4,8'% 4,7'% 090130 Израјб. и попр. на ел пр. -5,2 % 7,5% 

070120 
изводи 4,8'% 4,7'% 090131 Поправ, на елек. ап ар. за до-

070120 Трг. на м,ало со непрех. про-
5,6'% 6,9% 

миќ. 6,9% 6,0% 

07012(1 
изводи 5,6'% 6,9% 090132 Поправ, на рад. и ТВ апа-

6,9% 6,0% 

07012(1 Прагов, на мало со текстил 4,1'% 5,0'% рати 10,3% 6,3% 
070122 Тргав, на мало со кожа и 

3,9% 5,9'% 
090133 Изработка на електр. пр. 9,5% 39,7% 

070123 
гума 3,9% 5,9'% 09013,9 Поправ, на ост. елек. апарати 4Д% 7,7% 

070123 Тргав, на мало со мет. стока 4,5'% 5,0% 090140 Израб. на предмети од дрво 7,74 о 23,7% 
070124 Тргав, на мало со отров 9,8% 8,4% 090150 Израб. на предмети од текстил 8,5% 12,1% 
070125 Тргав, на мало со мебел 6,5% 15,0'% 090160 Израб. на предам. од кожа 13,,4% 13,9% 
07012,7 
070128 

Тргав, на мало со бои и хем. 
Тргав, на мало со книги 

1,8% 
2,3% 

6,3% 
2,7% 090170 Израб. на прех. производи 2,2% 2,9% 

070129 Тргав, на мало со ост. стока 7,1% 5,8% 090172 Кол. на добит, и произ. на 
2,4% 
А ^П / 

2,8% 
3,2% 070130 Трнов, на м,ало со мени. стока 4,4'% 4,9% месо 2,4% 

А ^П / 
2,8% 
3,2% 0701,31 Стоковни куќи ЗД'% 3,6% 090179 Израб. на ост. прех. произ. 1,6% 
2,8% 
3,2% 

070132 Тргав, на мало со ост. меш. 
ЗД'% 3,6% 

090180 Израб. на рази. тромав. 26 Д% 27,8% 
13,3% стока 4,9'% 5,5% 090181 Израб. на пред. од ил,ает. мат. 11,1% 
27,8% 
13,3% 

070140 Тр гов. на мало со возила 5,3'% 5,9% 090182 Израб. на ортопед, помагала 27,5% 34,4% 
0,6% 070150 Тргав, на мало со дариев, на 

5,9% 
090183 Израб. на пред. од хартија — 

34,4% 
0,6% 

нафта 1,2'% ,1,9% 090189 Израб. на неп. раш. произ. 16,8% 26,4% 
070200 Хртови ја на големо 8,7'% 9,7% 090200 Лични услуги 12,1% 5,7% 
070210 Трнов, на големо со ,прех. 

8,7'% 9,7% 
09020,1 Бербер, и козмет. услуги 37,0%' 9 „7% 

070211 
стока 
Тргав, на големо со житарици 

9,0'% 
13,1% 

7,9% 
6,0% 

0902©2 Перење алишт. и чист. об-
лека 3,6% 

21,3%' 
4,2% 
7,3% 070,212 Тргав, на големо со овош. и 

9,0'% 
13,1% 

7,9% 
6,0% 090209 Остан. лични услуги 

3,6% 
21,3%' 

4,2% 
7,3% 

зеленчук 7,9'% 6,7% 100000 Станбено -комуналии услупи 3,1% 2,7% 
070213 Трг. на големо.со алкохол, пи-

7,9'% 6,7% 
100100 Уред. на насел. и .прост. 1,8% 2,1% 

јалаци 2,3% 7,0% 100101 Уредув. на градеж, зем. ,1Д10/о| 0,8% 
070214 Тргав, на големо со стока 8,5'%' 8,3% 100102 Урсдув. и одржув. на зем. 1,9% 2,7% 
070219 Тргав, на големо со пр. про. 9,2% 10,1% 10010,3 Уредув на зелени површини 1,8% 1,9% 
070220 Тргав, на големо со непрех. 

производи 
Тргав, на големо со текстил 

8,2% 
5,2% 

9,0% 
100200 
100300 

Станбена дејност 
Комунални (дејности 

0,7% 
3,2% 

0,8% 
2,8% 

070221 

Тргав, на големо со непрех. 
производи 
Тргав, на големо со текстил 

8,2% 
5,2% 3,5% 100310 Произ. и дистриб. на вода 0,7% , 0,8% 

070222 Тргав, на големо со сурова 
кожа 16,5% 12,9 % 

100340 
100350 

Пропив, и дистриб. на топл. 
Одржув. чист. во населби 

10,9%' 
4,0% 

8,4% 
4,6% 

070223 Тргав, на големо со метал. 
12,9 % 

100351 Чистење на јавни површини 1,6% 1,4% 
стока 8,7% 11Д% 100352 Изнесув. на отпадоци 1,6% 1,4% 

070224 Трипов, на големо со град. 100390 Остан. комунал. дејности 8,1% 7,8'% 
мат. 9,6'% 12,1% 100391 Оџачарски услуги 24,9% 2,8% 
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100392 
100399 
1)10000 
110200 
110202 
1110300 

1103011 
110302 
1(10303 

110304 

110309 
110400 
1)10401 
1110402 
110403 
110404 
1,10405 
110406 
110500 
1(10600 
110610 
11061|1 
110620 
110900 
110901 

110902. 
110903 
110905 
110909 

Погребни услуги 
Дру ли прелом, ком. дејности 
Финан. и други услуги 
Ојсиг. имоти и лица 
Лотарија и кладилници 
Услуги во областа н;а проме-
тот 
Јавни складишта и пазари 
Ушуш на реклама 
Ком. раб. на ост. пром. ст. 
У(СЛ. 
У(слуги на пазар на голему и 
мапо 
Неспрм. уступи во прометот 
Проект, и срод. услуш 
Просторно планирање 
Проект, на град. објекти 
Орган. проектирање 
Инженери,нг 
Премерување .на земјиште 
Ијспитување на материјали 
Геолошки истражувања 
Иетраж. развој. работа 
Истраж. и раз. услужи 
Иртраж. во (стопанството 
Економски услуги 
Деловни услуги 
Услугу на контрола на квали-
тет 
Приредување .на саеми 
Книговодствени услуги 
Услуги за образот, на додат. 
Остан. неспомнати услуги 

2,8%) 
10,2 °/о 
5,3'°/о 

20,4% 
20,4% 

8,8°/о 
4,7% 
7,7% 

5,9% 
6,0% 
>7,0% 

31,9% 
31,9% 

10,0% 
4,6% 

21,8% 

7,4% 12,0% 

2,0% 
10,1% 
2,6% 
3,5% 
2,6'% 
2,4% 
2,7% 
4,5% 
1,1% 
0,6°/о 
3,7% 
3,0% 
3,0% 

17,9% 
4,7а/о 

8;8% 
3,1% 
4Д% 
9,7% 
7,0% 

1,4% 
10,4% 
4,0% 
2,5% 
3,4% 

• 5,9% 
4,1% 
4,8% 
з,о% 
2,2% 
13,0'°/о 
2,2% 
2,2% 
7; 5% 
5,5% 

6,4% 
5,9% 
2,7% 
7,3% 
8,6% 

Согласно одредбите на членот 3 од Договорот 
за остварување на политиката за издвојување на 
средства за задоволување на општите општествени 
и заеднички потреби (во 1986 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 1.5/86), Службата на општественото 
книговодство 1во СР Македонија издава ОБЈАВА 

Порастот »на остварениот доход во општествено-
то стопанство на СР Македонија за периодот јануа-
ри-јуни 1986 година изнесува 105,1%. 

Согласно одредбите на членот 7-г од Законот 
за обезбедување на плаќањата /помеѓу корисниците 
на општествен^ -ср аде т а („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 60/75, 13/76, 212/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84 И 
24/86), Службата на општественото книговодство во 
СР Македонија издава ОБЈАВА 

Порастот на исплатените аконтации на чистите 
лични доходи по работник во областа на (стопан-
ството на Републиката за периодот јануари-јуни 
1986 година, во однос на истиот период од прет-
ходната година изнесува 94,3%. 

Согласно одредбите од член 49б од Законот за 
санација и престанок на организациите на -здружен 
труд („Службен лист на СФРЈ" број 41/80, 58/80, 
25/81, 66/«1, 28/83, 20/84, 7/85, 39/85, 9/86 И 43/86), 
Службата на општественото книговодство во СР 
Македонија издава ОБЈАВА 

Порастот на исплатените чисти лични доходи 
по работник во областа на стопанството во СР Ма-
кедонија за периодот јануари—јуни 1986 (година во 
однос на просечниот 'чист личен доход исплатен по 
работник во претходната година изнесува 59,2%. 

528. 

529. 

530. 

531. 

532. 

533. 

534. 

535. 

536. 

537. 

538. 

53,9. 

540. 

541. 

542. 

543. 

27(6. 

277. 

2,78. 

279. СОДРЖИНА 

525. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 299/85 ОД 18 јуни 1986 година — — 809 280. 

526. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 132/86 ОД 18 јуни 1986 година — 809 

527. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 77/84 ОД 25 јуни 1986 година — 810 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 28)1/65 ОД 26 јуни 1986 година — 8|11 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Историја за III клас — просветна' 
|Струка — — — — — — — — — 812 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Историја за IV клас — просветна 
струка — — — — — — — — — 812 
Решение за одобрување употреба на учеб- -
никог Основи на економското работење за 
II година — — — — — — — — 812 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Современа продажба за III клас за 
трговските училишта — — •— — — 812 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Трошоци во организациите (на здру-
жен труд за IV клас на економските учи-
лишта — — — — —- — — — — 812 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Психологија за III година — пе-
дагошка. насока — — — — — — — 813 
(Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Програмски јазици за IV клас — 813 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Сметачки машини и програмирање 
за IV клас — — — — — — — — 813 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Латински јазик за III клас — — 813 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Англиски јазик за IV клас — — 813 
•Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Биотехнологија за IV клас на био-
техничка струка — — — ' — — — — 814 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Аналитичка хемија со вежби за хе-
миско-технолошка струка — — — — 814 
Решение за одобрување употреба (на учеб-
никот Зоо хигиена — — — — — — 844 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Манипулација со тутунот — — — 814 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Работна тетратка по француски ја-
зик за VI одделение — — — —• — 814 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Договор за основите на заедничката зем-
јишна 'политика — — — — — — — 815 
Самоуправна спогодба за заедничките ос-
нови и мерил,а за самоуправно уредување 
на односите во распределбата на средства-
та за лични 'доходи и заедничка потрошу-
вачка и другите лични примања во работ-
ните заедници на органите на управата .и 
во стручните служби на собранијата и из-
вршните органи на опште стоено-политич-
ките заедници во СР Македонија — — 818 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 
Статутарна одлука за изменување на Ста-
тутот на Самоуправната (интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија — — — — 823 
Одлука за валоризација на износот на до-
датокот на деца за 1986 година — —- — 823 
НЕГОТИНО 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на висината на придонесите 
за здравствена заштита што се плаќаат 
во постојани месечни износи за одре де,ни 
категории на осигуреници — — — — 823 
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