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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

146. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СР Маке-

донија, а во врска со член 579 од Законот за здру-
жениот труд и член 2 од Општествениот договор 
за заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распре-
делбата на доходот во СФРЈ, Собранието на СР Ма-
кедонија, Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија и Стопанската комора на Македонија 
(во натамошниот текст: учесници на Договорот1) склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И 
МЕРИЛА ЗА САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОД-
НОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕ-
ТО НА. ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕ-
ДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 2 на Општествениот договор за заед-

ничките основи и мерила за самоуправно уредува-
ње 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), по став 1 се додава 
нов став, кој гласи; 

„Учесниците на Договорот се обврзуваат да пре-
земат мерки и активности, заедничките основи и 
мерила утврдени со овој договор, почитувајќи ги 
специфичностите, да се разработат и применат при 
утврдувањето на личните доходи и на другите при-
мања и надоместоци на избраните и именуваните 
работници и на работниците во работните заедници 
во органите на општествено-политичките заедници и 
во органите на олштествено-политичките 'организа-
ции“. 

Член 2 
Во член 3, алинеја 2, точката и запирката на 

крајот се бришат и се додаваат зборовите: ,„и при-
ближ.но еднаква стапка на акумулативност". 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 
,„Учесниците на Договорот се согласни во смисла 

на овој договор, под бруто лични доходи на ра-
ботниците да се подразбираат средствата издвоени 
од чистиот доход за лични доходи, за заедничка по-
трошувачка која се користи за непосредна потрошу-
вачка на работниците и за задоволување на заеднич-
ките потреби од бруто личните доходи во согласност 
со Законот за вкупниот приход и доход. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат бруто 
личниот доход да се распоредува на: 

а) дел од бруто личниот доход по основ на те-
ковниот труд според реалното економско вреднува-
ње ' на трудот, нормална репродукција на работната 
способност и во зависност од трудот и резултатите 
од работата во производниот процес, односно про-
цесот на работата. За утврдување на личниот доход 
според овој основ |ќе се применуваат основите и ме-
рилата утврдени со овој договор. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
б) дел од бруто личниот доход по основ на ре- ' 

зултатот од управувањето и стопанисувањето со оп-
штествените средства, како минат труд, што го дал 
работникот во зголемувањето на доходот на орга-
низацијата на здружениот труд, со примена на осно-
вите и мерилата утврдени со овој договор за утвр-
дување на бруто личниот доход по работник во 
меѓузависност со остварената стапка на акумулатив-
ност, по надоместување на делот од бруто личниот 
доход на работниците врз основа на тековниот труд, 
а се утврдуваат при составувањето на месечната, 
периодичната, односно завршната сметка. 

Учесниците на Договорот се согласни под број 
на работниците за утврдување на бруто личниот 
доход по работник да се подразбира бројот на ра-
ботниците утврден по основа на часовите на работа 
на работниците 

Под стапка на акумулативноста се подразбира 
односот на средствата за унапредување и проширу-
вање на материјалната основа на трудот и за созда-
вање и обновување на резервите од чистиот доход 
спрема трајните извори на деловни средства, нама-
лени за пласманите врз основа на задолжителните 
заеми и задолжителното здружување, пресметани 
врз основа на законите и самоуправните сцогодби 
со кои се извршуваат тие закони“. 

Член 4 
Во членот 6, став 2, зборовите: „во секоја деј-

ност“ се заменуваат со зборовите: ,„во дејностите“. 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
,„Учесниците на Договорот се согласни еднаш го-

дишно да ги оценуваат ефектите од преземените 
мерки од став 1 на овој член и по потреба, да пре-
земаат дополнителни мерки за остварување на што 
нерамноправни услови за стекнување на доходот“. 

Член п 
По член 6 се додава нов член кој гласи: 

„Член 6-а 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека 

со мерките и активностите што ќе ги преземаат ќе 
обезбедат: 

— работниците во организациите во здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедници 
самостојно, во односите на меѓусебна зависност, по-
врзаност и одговорност, да ги формираат цените на 
своите производи и услуги на единствениот југо-
словенски пазар, тргнувајќи од рационалното ко-
ристење и реално вреднување на факторите на про-
изводството; 

— со компензации, премии и регреси да се на-
домести делот од приходот на организацијата на 
здружениот труд во случаи кога со административни 
мерки е нарушена рамноправноста во стекнувањето 
на доходот, кои се воведуваат како составен дел на 
мерките на економската политика за одреден вре-
менски период со утврдени извори и износи“. 

Член 6 
По член 7 се додава нов чпен кој гласи: 

,,Член 7-а 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат на ' ор-

ганизациите на здружениот труд од електростопан-
ство, железнички, ПТТ сообраќај, комунални дејност 
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ти и водостопанство, кога цените на производите и 
услугите што се под непосредна општествена кон-
трола се депресирани, да се обезбеди приближно ист 
бруто личен доход по работник во однос на просе-
кот во стопанството во Републиката имајќи ги пред-
вид условите за работа, сложеноста на трудот и 
стапката на акумулативноста усогласена со плано-
вите за развоЈ". 

Член 7 
Во член 9, став 1, алинејата 3 се менува и гласи: 
„просечниот личен доход остварен во основните 

организации на здружен труд во работната, односно 
сложената организација на здружениот труд за кои 
работната заедница врши услуги, во зависност од 
остварениот просечен чист личен доход во стопан-
ството, односно просечниот чист личен доход оства-
рен во стопанството на општествено-политичката за-
едница имајќи ги предвид условите за работа и сло-
женоста на трудот“. 

Член 8 

По член 10 се додава нов член кој гласи: 

„Член 10-а 
Учесниците на Договорот ќе обезбедат заради 

усогласување на односите во распоредувањето на до-
ходот во организациите на здружениот труд со ос-
новните пропорции во општествениот план на СР 
Македонија и во резолуцијата за политиката на ос-
тварувањето, на општествениот план, да се поаѓа од 
пропорциите и појдовните големини утврдени во тие 
планови, односно плански акти. Појдовните големи-
ни се: доход по работник, доход во однос на сред-
ствата, бруто личен доход по работник и стапка на 
акумул ативно ста“. 

Член 9 
Член 11 се менува и гласи 
„Учесниците на Договорот ќе се залагаат про-

порциите за распоредување на доходот и чистиот 
доход да се утврдуваат во основните организации на 
здружен труд и во другите самоуправни организа-
ции и заедници и да се усогласуваат со планот на 
работната, сложената организација и друг облик на 
здружување на трудот и средствата. 

Врз основа на пропорциите утврдени со планот 
во рамките на работната, односно, сложената орга-
н,изација и во друг облик на здружување на трудот 
и средствата се усогласуваат пропорциите за распо-
редување на доходот и чистиот доход во основните 
организации на здружениот труд и во другите са-
моуправни организации и заедници и кога седиш-
тето на основната организација во рамките на ра-
ботната и сложената организација на здружениот 
труд е на територијата на друга република, односно 
автономна покраина. 

По исклучок од став 2 на овој член, со Само-
управна спогодба може да се предвиди усогласување 
на заедничките основи и мерила да се врши според 
седиштето на основната организација на здружениот 
труд“. 

Член 10 
Член 12 да се брише 

Член 11 
По член 14 се додаваат нови членови кои гласат. 

„Член 14-а 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат органи-

зациите на здружениот труд што во постапката на 
планирањето на доходот не можат да ја обезбедат 
најниската стапка на акумулативноста, најнискиот 
личен доход, соодветниот износ на обврските од до-
ходот и делот од доходот што е резултат од рабо-
тата во исклучително поволни природни услови, или 
е резултат од други исклучителни погодности, како 
и делот од доходот врз основа на развојната премија 
или според друга со Закон пропишана основа за 
определена намена, да преземаат соодветни мерки 
за постигање на подобри деловни резултати. 

Под најнизок личен доход се подразбира личниот 
доход кој обезбедува нормална репродукција на ра-
ботната способност на работниците и реално еко 

номско вреднување на трудот со најнизок степен на 
сложеност, за полно работно време и нормални ре-
зултати од трудот. Оваа категорија ќе се утврди со 
„Методологијата за утврдување на најнискиот ли-
чен доход во СРМ“, што ја донесуваат учесниците 
на Договорот. 

Учесниците на Договорот се согласни најниската 
стапка на акумулативноста да се утврдува со само-
управни спогодби на групациите, тргнувајќи од един-
ствената методологија која ќе ја утврди Координа-
циониот одбор за следење на спроведувањето на Со-
јузниот општествен договор. 

Член 14-6 
Учесниците на Договорот се согласни во рамките 

на вкупните средства за бруто лични доходи да се 
планираат средствата за лични доходи по основ на 
тековниот труд и за лични доходи по основ на уп-
равување и стопанисување со општествените сред-
ства, како минат труд. 

При планирањето на средствата за лични доходи 
по основ на тековниот труд, како калкулативна го-
лемина, треба да се поаѓа од висината на средства-
та со кои се обезбедува нормална репродукција на 
работната способност на работниците и реалното 
економско вреднување на трудот, при што ќе се 
поаѓа од „Методологијата за утврдување на најнис-
киот личен доход во СРМ“. 

При планирањето на делот на бруто личните 
доходи по основ на управување и стопанисување со 
општествените средства треба да се поаѓа од плани-
раните средства за тековен труд и обврската за из-
двојување на средства за акумулација над планира-
ната појдовна големина на стапката на акумулатив-
носта" 

Член 12 
Во член 15 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
,„Учесниците во Договорот се согласни организа-

циите на здружениот труд што донесуваат заеднич-
ки план и што имаат единствен техничко-технолош-
ки систем, како и организациите на здружениот 
труд што во определена дејност ги има најмногу 
три во Републиката, можат да ја споредуваат стап-
ката на акумулативноста со дејноста или со стопан-
ството на Југославија, а бруто личните доходи по 
работник со просекот на стопанството на Југосла-
вија“. 

Став 2 кој станува став 3 се менува и гласи: 
„,Сродните дејности во смисла на став 1 од овој 

член ќе ги утврдува Координациониот одбор за сле-
дење на спроведувањето на овој договор“. 

Член 13 
Во членот 16, став 2, алинеја 1 по зборовите: 

„периодичните пресметки“ се додаваат зборовите: 
„односно според месечните пресметки, ако е тоа 
утврдено со самоуправниот општ акт“. 

Член 14 
Член 17 се брише. 

Член 15 
Во член 18, став 5, точката на крајот се брише 

и се додаваат зборовите: „и се распоредува за про-
ширување и унапредување на материјалната основа 
на трудот“. 

Ставовите 4 и 6 се бришат. 

Член 16 
Во член 19, зборот „утврдените“ се заменува 

со зборот „планираните“. 
Член 17 

Во член 20, ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат: 
,„Учесниците на Договорот се согласни, во рам-

ките на утврдените стапки од став 2 и 3 на овој 
член, за зголемување, односно намалување на аку-
мулацијата, Координациониот одбор да може, во 
согласност со органите на учесниците на Договорот, 
врз основа на пропорциите и појдовните големини, 
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поблиску да го утврдува начинот на зголемувањето, 
односно намалувањето на издвојувањата за акуму-
лација. 

Намалувањето на бруто личниот доход и акуму-
лацијата во смисла на став 3 на овој член, може 
да се врши најмногу до износот на загарантираниот 
личен доход утврден со Законот за загарантиран 
личен доход и износот на средствата за резерви“. 

На крајот од ставот 6 се брише точката и се 
додаваат зборовите: „и делот од доходот остварен 
врз основа на развојна премија или според друг со 
закон пропишан основ за определени намени“. 

По став 6 се додаваат два нови става, кои гласат: 
,„Учесниците на Договорот се согласни организа-

циите на здружен труд кои остваруваат над 200/о од 
вкупниот приход преку извоз на сопствено произ-
водство, односно услуги, освен трговските органи-
зации, да можат за секој поен над утврдениот про-
цент, да го зголемат бруто личниот доход утврден 
според одредбите на овој член за 0,30%. 

Учесниците на Договорот се согласни основните 
организации на здружен труд од стопанството што 
работат во две смени да можат да го зголемуваат 
бруто личниот доход утврден според одредбите на 
овој член за 5%, ако работат во три смени за 10%, 
а ако работат во четири смени за ls^/o. Услов за 
остварување на ова право е средствата за работа 
да се ангажирани приближно еднакво во сите смени“. 

Член 18 
По член 20 се додава нов член кој гласи: 

„Член 20-а 
Учесниците на Договорот се согласни, по исклу-

чок, доколку со примената на основите и мерилата 
од член 20 на Договорот одредени основни органи-
зации во составот на работната, односно сложената 
организација на здружен труд не можат да ги ос-
тварат планираните односи во распоредувањето на 
чистиот доход, да можат да издвојуваат повеќе сред-
ства за лични доходи, под услов вкупната обврска 
за -акумулација на сите основни организации во 
рамките на работната, односно сложената организа-
ција на здружен труд да не се нарушува, ако е тоа 
утврдено во Самоуправна спогодба за здружување 
во работната, односно сложената организација на 
здружен труд. Во овие случаи основните, односно 
работните организации поднесуваат до надлежниот 
орган на групацијата збирна пресметка за распоре-
дување на чистиот доход на ниво на работна, однос-
но сложена организација на здружен труд“. 

Член 19 
По член 21 се додаваат три нови члена кои 

гласат: 
„Член 21-а 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат орга-
низациите на здружениот труд од електростопанство-
то, железничкиот, ПТТ сообраќајот, комуналните деј-
ности и водостопанството, што не остваруваат соод-
ветна акумулација при распоредувањето на чистиот 
доход да тргнуваат од планираната појдовна голе-
мина на бруто личниот доход по работник во сто-
панството на Републиката, имајќи ги предвид раз-
ликите во тежината на условите за работа и сложе-
носта на трудот 

Член 21-6 
Учесниците на Договорот се согласни при споре-

дувањето на бруто личниот доход по работник на 
Организацијата на здружениот труд да се поаѓа од 
планираната појдовна големина за бруто личниот 
доход на стопанството на Републиката, односно 
СФРЈ, да се имаат предвид разликите во тежината 
на условите за работа и сложеноста на трудот, за-
ради воспоставување на меѓузависноста на бруто 
личниот доход по работник и стапката на акумула-
тивноста. 

Планираната појдовна големина на бруто лични-
от доход по работник во стопанството на Репуб-
ликата, односно СФРЈ, се корегира со коефициентот 
за потешките услови за работа кој се утврдува како 

однос на коефициентот на тежината на условите за 
работа во основната организација на здружениот 
труд или друга самоуправна организација и заед-
ница, односно дејноста, во однос на коефициентот 
на тежината на условите за работа во стопанството 
на Републиката, односно СФРЈ, и со односот на 
коефициентите на просечната сложеност на трудот 
во подгрупата и просечната сложеност на трудот во 
стопанството на Републиката, односно СФРЈ. 

Член 21-в 
Учесниците на Договорот се согласни работните 

заедници од стопанството при утврдувањето на вкуп-
ната маса на средствата за лични доходи да можат 
да тргнуваат од просечниот личен доход остварен во 
работната, односно сложената организација на здру-
жениот труд корегиран со односот на коефициентите 
на тежината на условите за работа на работната за-
едница во однос на коефициентот на тежината на 
условите за работа на работната, односно сложената 
организација на здружениот труд и со односот на 
коефициентите на просечната сложеност на трудот 
во работната заедница и просечната сложеност на 
трудот во работната, односно сложената организа-
ција на здружениот труд. 

По исклучок од став 1 на овој член, работните 
заедници во стопанството при утврдувањето на вкуп-
ната маса на средствата за лични доходи можат да 
тргнуваат од планираниот бруто личен доход по 
работник за стопанството на Републиката, кореги-
ран со односот на сложеноста на трудот во работ-
ната заедница и просечната сложеност на трудот во 
стопанството на Републиката и со коефициентот на 
условите за работа, доколку тоа е утврдено со са-
моуправна спогодба во работната, односно -сложе-
ната организација на здружен труд. 

При утврдувањето на вкупната маса на сред-
ства за лични доходи за креативните работници во 
работните заедници кои вршат определени работи 
согласно член 403 од Законот за здружениот труд, 
како и научно-истражувачки и развојни работи, ќе -
се применуваат основите и мерилата како за ра-
ботниците во основните организации на здружениот 
труд“. 

Член 20 
Член 22 се менува и гласи: 
„Учесниците на Договорот се согласни органи-

зациите на здружениот труд од општествените деј-
ности, работните заедници во вонстопанските деј-
ности и организациите на здружениот труд од об-
ласта финансии, деловни и технички услуги, при 
распоредувањето на чистиот доход да тргнуваат од 
планираната појдовна големина на бруто личниот 
доход по работник во стопанството на Републиката, 
корегиран со односот на коефициентите на условите 
за работа во основната организација на здружениот 
труд, односно во работната заедница во однос на 
коефициентите за услови на работа во стопанство-
то на Републиката и со односот на коефициентите 
на просечната сложеност на трудот во подгрупата 
и просечната сложеност на трудот во стопанството 
на Републиката 

Средствата за акумулација во организациите и 
заедниците од став 1 на овој член се издвојуваат 
во висина обезбедена согласно утврдените цени на 
услугите, односно износот утврден со Самоуправната 
спогодба за основите на планот на СИЗ или со друга 
Самоуправна спогодба 

Организациите на здружен труд од општестве-
ните дејности и деловно-техничките услуги можат 
да ја зголемат масата на средствата за лични дохо-
ди над износот утврден согласно став 1 на овој 
член ако издвојуваат средства за акумулација и тоа: 

— за зголемувањето на бруто личниот доход по 
работник до 20% над мерилото, од секој динар зго-
лемен бруто личен доход треба да се обезбеди аку-
мулација од 0,25 динари, 

— ,за зголемување на бруто личниот доход по 
работник над 20% над мерилото, од секој динар 
зголемен бруто личен доход треба да се обезбеди 
акумулација од 0,30 динари 
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Наменски добиените средства за унапредување 
на материјалната основа на трудот не можат да 
служат за извршување на обврската за акумулација 
утврдена согласно став 3 на овој член. 

Учесниците на Договорот се согласни организа-
циите на здружениот труд од општествените деј-
ности што остваруваат приходи од реализација на 
свои производи и услуги, во распоредувањето на 
доходот и чистиот доход можат да ги применуваат 
заедничките основи и мерила што се однесуваат на 
организациите на здружениот труд од стопанството“. 

Член 21 
По член 22 се додава нов член кој гласи: 

,,Член 22-а 
При утврдувањето на средствата за лични доходи 

на носителите на функциите од член 2, став 2 од 
овој договор ќе се тргнува од остварениот просе-
чен личен доход во стопанството на општествено-по-
литичката заедница но не повеќе од остварениот 
просечен личен доход во стопанството на Републи-
ката и другите мерила и критериуми од самоуп-
равната спогодба, во согласност со одредбите на овој 
договор“. 

Член 22 
Во глава 3, по член 22-а се додава нова точка 

4 и нови членови кои гласат: 

„4. Привремено и конечно утврдување на лич-
ниот доход 

Член 22-6 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат работ-

ниците во организациите на здружениот труд да ги 
утврдуваат бруто личните доходи по основ на те-
ковниот труд на работниците и по основ на управу-
вањето и стопанисувањето со општествените средства. 

Член 22-в 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат личните 

доходи по основ на тековниот труд, што се испла-
туваат во текот на пресметковниот период, да се 
утврдуваат според трудот и резултатите на трудот 
на работниците остварени во производниот процес, 
односно во процесот на работа, според критериумите 
и мерилата утврдени во самоуправните спогодби, 
самоуправните општи акти на организациите на 
здружениот труд и овој договор. 

Учесниците на Договорот се согласни работни-
ците во основните организации на здружениот труд 
и во другите самоуправни организации и заедници, 
додека не се утврдат резултатите од работењето 
и изврши распоредувањето на доходот и чистиот 
доход по месечната, периодичната, односно заврш-
ната сметка, средствата за лични доходи по основ 
на тековниот труд да ги утврдуваат тргнувајќи од 
најнискиот личен доход корегиран со коефициен-
тите на потешките услови за работа и на сложе-
носта на трудот, зголемен со придонесите и надо-
местоците што се подмируваат од личниот доход 
утврдени со закон, односно договор. На вака утвр-
дените средства за лични доходи се додаваат сред-
ствата за непосредна заедничка потрошувачка. 

Бруто личниот доход по основ на тековниот 
труд може да се утврдува и исплатува во зависност 
ОД̂ Ј? сварените месечни резултати во работењето на 
работниците и на организацијата на здружениот 
труд (за физичкиот обем на производството, квали-
тетот на производите, реализацијата на производ-
ството, продуктивноста на трудот и економичноста 
во работењето) според критериумите и мерилата 
утврдени со самоуправните општи акти, самоуправ-
ните спогодби и овој договор. 

До создавање услови за примена на реално ут-
врдениот најнизок личен доход во согласност со 
претходниот став од овој член, организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници, средствата за лични доходи по ос-

нов на тековен труд ги утврдуваат во зависност од 
остварените месечни резултати на трудот според са-
моуправните општи акти и основите и мерилата од 
овој договор 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пре-
земат мерки, со утврдувањето и исплатата на личните 
доходи по тековен труд во организациите на здру-
жение! труд да се обезбеди извршување на обврс-
ките од доходот и чистиот доход и соодветен дел 
за акумулација, во согласност со критериумите и 
мерилата за распоредување на доходот и чистиот 
доход според самоуправниот општ акт на органи-
зацијата на здружен труд. 

Член 22-г 
Со периодичните пресметки и завршната сметка 

се утврдуваат резултатите од работењето на органи-
зацијата на здружениот труд и друга самоуправна 
организација и заедница, се надоместуваат исплате-
ните лични доходи по основ на тековниот труд и 
се утврдува големината на делот од личниот доход 
по основ на управување и стопанисување со опште-
ствените средства 

Бруто личен доход по основ на управување и 
стопанисување со општествените средства за соодвет-
ниот пресметковен период претставува разлика меѓу 
бруто личниот доход утврден со распоредувањето 
на чистиот доход во смисла на член 20, 21-а, 22 и 
22-а од овој договор и бруто личниот доход по основ 
на тековен труд, врз основа на реално утврдениот 
најнизок личен доход во согласност со став 2 од 
член 22-в од овој договор“. 

Член 23 
Во називот на главата IV зборовите „и за заед-

ничка потрошувачка“ се бришат. 

Член 24 
Член 24 се менува и гласи-
„Учесниците на Договорот ќе се залагаат учес-

твото на работникот во распределбата на средствата 
за личните доходи да се утврдува врз основа на ко-
личината и квалитетот на трудот' (тековен труд). 

При утврдувањето на придонесот по овие осно-
ви се зема предвид сложеноста на трудот, одго-
ворноста во работата, условите за работа, работ-
ното искуство и остварените резултати од работе-
њето во производниот процес, односно процесот на 
трудот“. 

Член 25 
По член 24 се додаваат нови членови кои гла-

сат-
„Член 24-а 

Организациите на здружениот труд и други са-
моуправни организации и заедници ќе изготвуваат 
методологија за вреднување на работите и работните 
задачи според сложеноста, одговорноста и условите 
за работа, а имајќи ги предвид појдовните основи за 
типичните работи и задачи по дејности. 

Сложеноста на трудот се утврдува во зависност 
од видот и значењето на работата, сложеноста на 
предметите и средствата на трудот, организацијата и 
технологијата на работата, потребното знаење и ра-
ботното искуство. 

Одговорноста на работата се утврдува во завис-
ност од вредноста на средствата и предметите на 
трудот, одговорноста за нормално одвивање на про-
цесот на работата и од осигурувањето на безбед-
ност при работата, како и од навременото извршува-
ње на работните задачи. 

Условите за работа се утврдуваат во зависност од 
микро-климатските и техничко-технолошките усло-
ви за работа и нивното влијание врз здравјето на 
работникот. 

Остварените резултати од трудот се утврдуваат 
зависно од квалитетот на производите или услугите, 
ефикасноста на користење на работното време, ост-
варената продуктивност на трудот и заштедите пос-
тигнати во трошоците 
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Во организациите на здружен труд од материјал-
ното производство, при ист профил на стручност и 
степен на стручна подготовка, трудот на вработени-
те во непосредното материјално производство да би-
де вреднуван за најмалку 10% повеќе од трудот на 
работниците од ист профил и степен на стручна под-
готовка што работат на помошни, режиски, адми-
нистративно-технички и други слични работи и ра-
ботни задачи. 

Заради стимулирање заштеди во репроматерија-
ли и енергија, во организациите на здружениот труд 
во кои непосредно се евидентираат трошоците на 
работењето по одделни работни места на работни-
кот му се исплатува по основ на тековен личен до-
ход најмалку-15% од остварениот нето ефект. 

Член 24-6 
Учесниците на Договорот се согласни во основ-

ните организации на здружениот труд и во другите 
самоуправни организации и заедници остварените ре-
зултати од работењето да се утврдуваат во зависност 
од видот и значењето на работата, условите-под кои 
се врши работата, имајќи го предвид следното: 

— работите и задачите кај кои резултатите на 
трудот можат да се искажуваат во физички показа-
тели (квантитет, квалитет и економичност), или вред-
носно, ефектот на трудот се утврдува врз основа на 
нормативите на трудот и стандардите; 

— 'кај стручните и креативните работи и задачи 
работниот придонес на работникот се утврдува пред 
се посредно, по пат на остварување на програмата на 
работата, оствареното ниво на доходот, смалување на 
трошоците на производството и останатите трошоци 
и остварување на други плански цели и тоа по одна-
пред утврдени постапки за утврдување на квалитетот 
на резултатите на трудот на работникот; 

— кај работите и задачите каде не може кван-
титативно да се измерат резултатите на трудот, те-
жиштето се става на утврдената- програма на работа 
и придонесот во извршените задачи во организацио-
ната единица или работната група во севкупното ост-
варување на целите на организацијата на здружен 
труд, односно работната заедница, како основни за 
утврдување на квалитетот на трудот на работникот. 
При утврдување на работниот придонес на работни-
кот на тие работи и задачи се зема предвид квали-
тетот на резултатите на трудот што се мерат посред-
но или се оценуваат по однапред утврден метод 
како и смалувањето на трошоците во однос на пла-
нираниот обем на трошоците на организационата 
единица или работната група,-

— при утврдувањето на работниот придонес на 
работите и задачите на работоводните, избраните и 
именуваните работници се земаат предвид остваре-
ните резултати на стопанисување и работење и ост-
варувањето на усвоените програми за работа, 

— личните доходи на работоводните лица во ор-
ганизациите на здружен труд ќе се движат сообраз-
но со остварените резултати, тргнувајќи од: карак-
терот на дејноста на организацијата на здружен труд, 
сложеноста на деловната проблематика и на техно-
лошкиот процес, условите на работа и сл, обемот 
на ангажираните средства, бројот на вработените, 
доходовноста, акумулативноста и другите релевантни 
показатели. 

Член 24-в 
Учесниците на Договорот се согласни, при утвр-

дувањето на личниот доход по основ на тековен труд, 
учеството според критериумот вкупно работно иску-
ство да може да изнесува 0,5% за секоја година 
признаен работен стаж односно најмногу до 20% во 
однос на личниот доход по другите основи на теков-
ниот труд. 

Член 24-г 
Делот од бруто личниот доход по основ на ус-

пешноста во стопанисувањето и управувањето со оп-
штествените средства се распределува според истите 
основи и мерила како и делот на бруто личниот до-
ход по основ на тековниот труд“. 

Член 26 
Членовите 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 се бри-

шат. 

Член 2/ 
Во член 34. став 1, зборовите „работник со ра-

ботен стаж над 35 години маж, односно над 30 го-
дини жена“ се заменуваат со зборовите: „работник 
кој е 5 години пред одење во пензија“. На крајот на 
овој став се додаваат зборовите „Ова право може 
да се користи најдолго 5 години“. 

Член 2Ѕ 
Член 35 се менува и гласи. 
„Учесниците на Договорот ќе се залагаат да се 

обезбедува исплата на загарантираниот личен доход 
во висина и услови утврдени со закон“. 

Член 29 
Членовите 36 и 37' се бришат. 

Член 30 
Во член 39, став 2, алинејата 3 се брише. 
Став 3 се брише. 

Член 31 
По член ЗУ се додава нова глава IV-a и нови 

членови кои гласат: 

,„IV-а КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕД-
НИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И ИЗДАТОЦИ НА 
ТОВАР НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕ-

ЊЕТО 

Член 39-а 
Учесниците на Договорот се согласни, во смисла 

на член 4 од овој договор, под средства за непос-
редна заедничка потрошувачка на работниците да се 
подразбираат средствата за заедничка потрошувачка 
што непосредно ги трошат работниците за потребите 
на СВОЈОТ животен стандард, како што се: 

— регресот за годишен одмор 
— солидарната помош, 
— испратнината 
— јубилејните награди и друго. 
Под средства за непосредна заедничка потро-

шувачка на работниците од став 1 на овој член не 
се подразбираат средствата за заедничка потрошу-
вачка, за станбена изградба и издатоци за инвести-
циони вложувања во објекти и опрема на општестве-
ниот стандард. 

Член 39-б 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат со са-

моуправни општи акти на организациите на здруже-
ниот труд, самоуправните организации и заедници 
да се утврдат намените, критериумите и минимумот 
на издвојувањата за заедничка потрошувачка во рам-
ките на бруто личниот доход и чистиот доход, што 
се користат за непосредна потрошувачка на работ-
ниците. 

Учесниците на овој договор ќе се залагаат орга-
низациите на здружен труд, другите самоуправни 
организации и заедници со самоуправни општи акти 
да ги утврдат критериумите за користење на одделни 
видови на заедничка потрошувачка и за пензиони-
раните работници 

Член 39-в 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат од сред-

ствата за заедничка потрошувачка да се обезбедат 
средства за регрес на работниците за годишен одмор, 
со тоа што вкупниот износ на средствата за регрес 
по работник во просек да не, изнесува повеќе од 
60% од просечниот месечен чист личен доход по ра-
ботник во стопанството на подрачјето на Републи-
ката или Југославија исплатен во претходната го-
дина, и во тој износ да се засметува и регресирањето 
на цените на пансионите и цените, на одморалиш-
тата 

Средствата формирани во смисла на став 1 од 
овој член треба наменски да се користат за регре-
сирање на трошоците за користење на годишните 
одмори, односно за покривање на еден дел од це-
ните на пансионските услуги и услугите на одмора-
лиштата. 

Учесниците на Договорот со своите активности 
ќе поттикнуваат средствата од став 1 на овој член 
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да се здружуваат на ниво на работната организација 
и на сложената организација на здружениот труд, 
врз основа на самоуправна спогодба во согласност со 
соодветната програма 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат орга-
низациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници да утврдат критериу-
ми со кои ќе се обезбеди, во рамките на масата 
на средствата утврдени согласно став 1 од овој член, 
износот на регресот што му се исплатува на работ-
никот, врз начелата на солидарност и заемност, да 
зависи од социЈално-економската положба на работ-
никот и на членовите на неговото потесно семејство, 
од здравствената состојба на работникот и од дру-
гите услови утврдени со самоуправните општи акти. 

Член 39-г 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат соли-

дарна помош да се исплатува за време на подолга и 
потешка болест на работникот, во случај на после-
дици од елементарни несреќи што ќе го ,снајдат 
работникот и членовите на неговото потесно семеј-
ство, при настанување на потешка инвалидност на 
работникот, како и помош на пензионираниот работ-
ник, на семејството на умрениот работник или при 
смрт на членови на потесното семејство на работни-
кот и други случаи утврдени со самоуправниот општ 
акт. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат органи-
зациите на здружен труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници да ја следат социјалната по-
ложба на работниците. На работниците, : чиј што 
вкупен приход по член на домаќинството не го над-
минува износот утврден со самоуправниот општ акт, 
да им се дава еднократна или повеќекратна помош. 

Предлог за исплата на помош по основ на соли-
дарност дава основната организација на Сојузот на 
синдикатите. 

Член 39-д 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат, при за-

минување во пензија на работникот да му се испла-
тува испратнина до височината на трикратен износ 
на просечниот месечен чист личен доход по работ-
ник во стопанството на Републиката или на Југосла-
вија исплатен по претходната периодична пресметка, 
односно завршна сметка. 

Член 39-ѓ 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат височи-

ната на средствата што ќе се даваат како јубилејни 
награди по работник да не биде поголема од про-
сечниот месечен чист личен доход во стопанството 
на Републиката, исплатен по претходната периодична 
пресметка, односно завршна сметка. 

Член 39-е 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат сред-

ствата за заедничка потрошувачка, освен средствата 
за непосредна заедничка потрошувачка, првенствено 
да се користат за вложување во објекти и опрема со 
кои се задоволуваат потребите на работниците во 
областа на домувањето, исхраната за време на рабо-
тата, одморот, рекреацијата, културата и друго. 

Член 39-ж 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат, врз 

основа на солидарност и заемност, во работната ор-
ганизација, сложената организација на здружен труд 
и во другите форми на здружување на трудот и 
средствата, како и во месните заедници, општестве-
но-политичките заедници и другите самоуправни за-
едници, самоуправно да се уредуваат начинот и 
условите за здружување на средствата за заедничка 
потрошувачка. 

Член 39-з 
Учесниците на Договорот се согласни под лични 

примања на работникот на товар на другите тро-
шоци на работењето, во смисла на овој договор, да 
се подразбираат издатоците што се надоместуваат 
во целост од вкупниот приход во согласност со Зако-
нот за вкупен приход и доход и тоа: 

— дневниците за службено патување и трошо-
ците за ноќевале во земјата; 

— дневниците за службено патување и трошоци-
те за ноќевање во странство; 

— теренскиот додаток; 
— надоместоците за одвоен живот; 
— надоместоците на трошоците за превоз на ра-

ботникот ,zjo и од работа; 
— надоместоците на трошоците за користење на 

сопствен автомобил за службени цели; 
— издатоците за исхрана на работникот и друго. 

Член 39-ѕ 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат днев-

ницата за службено патување во земјата, без трошо-
ците за ноќевање, да се утврдува во височина до 
8,0/о од просечниот месечен чист личен доход по ра-
ботник во стопанството на Југославија исплатен по 
претходната периодична пресметка, односно заврш-
на сметка, со тоа што трошоците за ноќевање да се 
признаат во целосен износ според приложената смет-
ка, со исклучок на хотелите од „де лукс“ категорија. 

Член 39-и 
Учесниците на Договорот се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземаат мер-
ки и активности дневниците за службено патување 
во странство да се утврдуваат најмногу до износот 
предвиден во Уредбата за дневниците за службени 
патувања, што на републичките органи им се приз-
наваат во материјални трошоци, за работниците на 
соЈузните органи на управата. 

Дневницата за службено патување во странство 
се намалува за 60% во случаи кога не се поднесува 
сметка за ноќевање. 

Член 39-ј 
Учесниците на Договорот се согласни под терен-

ски додаток да се подразбира надоместок за зголе-
мени трошоци што работникот ги има за време на 
работа и престој на терен, надвор од своето живеа-
лиште. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат со са-
моуправниот општ акт на организациите на здружен 
труд, другите самоуправни организации и заедници 
да се предвиди дневниот износ на теренскиот дода-
ток да се утврдува зависно од условите на престојот 
на работникот на терен (сместување, исхрана и сл.) 
и да не биде поголем од 75% од височината на днев-
ницата што се исплатува во тој период. 

На работникот за време на престојот на терен 
да не му се исплатува едновремено и теренски до-
даток и дневница. 

Член 39-к 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат, надо-

местокот за одвоен живот од семејството, што му 
се исплатува на работникот кој е привремено распо-
реден на работа надвор од местото на живеалиште-
то на своето потесно семејство, да изнесува најмногу 
до 70% од просечниот месечен личен доход по ра-
ботник исплатен по претходната периодична прес-
метка, односно завршна сметка во стопанството на 
Републиката, односно автономната покраина во која 
работникот е упатен на работа 

Надоместокот за одвоен живот му припаѓа на 
работникот са?ло во случај кога не остварува терен-
ски додаток. 

Член 39-л 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат со са-

моуправниот општ акт на организациите на здру-
жен труд, другите самоуправни организации и за-
едници j i a j ce уредат условите и височината на надо-
местокот на трошоците за превоз на работа и од 
работа. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат органи-
зациите на здружен труд. другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, наместо надомест на трошо-
ците за превоз на работа и од работа, на работни-
ците да им обезбедат превоз на работа и од работа 
со непосредни договори со организациите на здру-
жен труд што вршат превоз на патници. 

Член 39-љ 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат во пат-

ниот налог за превоз на службен пат да се определи 
превозно средство што е најрационално за извршува-
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ње на работите и задачите и на работникот да му се 
надоместуваат трошоците за превоз во височина на 
трошоците за превозното средство утврдено во пат-
ниот налог, врз основа на доставениот возен билет 
или сметка. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат надо-
местокот на трошоците за употреба на сопствен авто-
мобил на работникот за службени потреби да изне-
сува најмногу до 30% од цената на литар гориво за 
возилото што се користи за минат километар 

Член 39-м 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат издато-

ците за исхрана на работниците во текот на работа-
та, со кои се оптоваруваат трошоците на работење-
то, месечно да изнесуваат најмногу 150/о од просеч-
ниот чист личен доход по работник во стопанството 
на Републиката, или на Југославија исплатен по прет-
ходната периодична пресметка, односно завршна 
сметка 

Трошоците од став 1 на овој член не ги опфа-
ќаат трошоците за засилена, односно заштитна ис-
храна на работа, за пијалаци и слично што им се 
обезбедуваат на работниците заради елиминирање 
на штетните влијанија на производствениот процес 
Брз здравјето на работниците, утврдени со самоуп-
равниот општ акт донесен во согласност со Законот 
и другите прописи. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат со са-
моуправните општи акти на организацијата на здру-
жен труд, друга самоуправна организација и заед-
ница да се утврди височината на издатоците за ис-
храна на работниците во текот на работата, за од-
делни работници диференцирано, приспособувајќи 
го квалитетот, односно квантитетот на исхраната кон 
нивните потреби, тргнувајќи од условите за работа 
и здравствената состојба, тежината и сложеноста на 
работите што работниците ги вршат 

Учесниците на Договорот се согласни работни-
кот правото на топол оброк да го остварува во текот 
на деновите кога работи, а тоа право да не може 
да го оствари за време на годишниот одмор или на 
отсуство, за време кога прима надомест на личниот 
доход поради боледување или друго отсуствување од 
работа или кога е на службен пат за кога прима 
дневница, односно за време кога прима теренски до-
даток 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат правото 
на топол оброк, односно надомест за топол оброк 
да се предвиди и за работниците кои работат со 
најмалку половина работно време, како и за уче-
ниците и студентите на производствена работа, ра-
ботна практика и практична обука под исти услови 
како и за постојано вработените работници 

Член 39-н 
Учесниците на Договорот се согласни во рам-

ките на своите права и надлежности да преземаат 
определени активности, организациите на здружен 
труд, другите самоуправни организации и заедници, 
врз товар на другите трошоци на работењето, да 
обезбедат општествено-организирана исхрана на ра-
ботниците во текот на работата и тоа преку: 

— подготвување на оброци за исхрана на работ-
ниците во сопствен ресторан, односно во друг ресто-
ран или угостителска организација, со која е склуче-
на самоуправна спогодба, односно договор за исхра 
на на работниците во текот на работата,-

— набавување на готови јадења, односно про-
изводи за исхрана од организација на здружен труд 
која произведува или се занимава со промет на тие 
производи, под услов исхраната на работниците, од-
носно издавањето оброци да се организира непосред-
но во текот на работата. 

Под општествено-организирана исхрана во те-
кот на работата во смисла на овој договор не се 
подразбира исплатата во готови пари за исхрана на 
работниците што можат да се користат во рестора-
ните, угостителските или други организации на зпоу-
жен труд со кои не е склучена самоуправна спогод-
ба, односно договор за организирана исхрана на ра-
ботниците 

По исклучок од одредбите на став 2 од овој 
член, под други трошоци на работењето можат да се 
сметаат и исплатите во готови пари на работниците 
во организациите на здружен труд, други самоуправ-
ни организации и заедници, ако работат на работни 
задачи на терен надвор од населените места, како и 
на работниците во населените места за кои нема 
можност за организирање општествена исхрана, ниту 
економско оправдување за секојдневно донесување 
храна до местото на работата на работниците 

Исплатата на готови пари на работниците во 
случаите од претходниот став на овој член, може да 
се врши по претходно добиена согласност од Сове-
тот на СОЈУЗОТ на синдикатите џа Македонија на оп-
штината. 

Член 39-њ 
Просечниот чист личен доход по работник може 

да се применува како основица за утврдување на 
височината на одделни исплати, односно издатоци во 
организациите и заедниците по неговото објавување 
во службено гласило на Републиката, односно на Ју-
гославија“. 

Член 32 
Член 40. 41 и 42 се бришат 

Член 33 
Во член 43, став 1 се менува и гласи: 
,„Учесниците- на Договорот се согласни да фор-

мираат Координациони одбор што ќе го следи 
спроведувањето на Договорот, ќе се грижи и ќе 
презема мерки за обезбедување на доследно приме-
нување на заедничките основи и мерила во доменот 
на самоуправното спогодување“ 

Во став 2 зборовите „по еден претставник и не-
гов заменик“, се заменуваат со зборовите: „по трој-
ца претставници и по еден заменик од учесниците“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Координациониот одбор донесува Деловник за 

својата работа“ 
Член 34 

Во член 44 став 3 зборовите „од членовите 18, 
20, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 од Догово-
рот“ се заменуваат со зборовите: „утврдени со До-
говорот и групациските самоуправни спогодби“. 

По став з се додава нов став кој гласи-
„За примената на мерките утврдени во став з на 

овој член, органите на групациите на самоуправното 
спогодување склучуваат договор со СОК на Македо-
нија“. 

Член 35 
По член 44 се додаваат нови членови кои гласат: 

„Член 44-а 
Координациониот одбор ги утврдува и објавува 

појдовните големини за примена на заедничките ос-
нови и мерила од овој договор, според податоците 
добиени од Републичкиот завод за статистика, Ре-
публичкиот завод за општествено планирање, Служ-
бата на општественото книговодство на Македонија 
и други надлежни органи 

Член 44-6 
Учесниците на Договорот имаат право и обврска 

во рамките на своите надлежности да преземаат мер-
ки и активности за остварување на договорените це-
ли и одредби од Договорот и тоа-

Собранието на СРМ: 
— презема мерки на општествена заштита на са-

моуправните права и општествена сопственост во 
случаи на нарушување на односите во репродукција-
та и отстапувањата од начелата на распределбата 
според трудот и резултатите од трудот, во согласност 
со уставните и законските овластувања; 

— се обврзува дека ќе обезбеди спроведување на 
Општествениот договор и во рамките на своите над-
лежности ќе преземе обврски, со среднорочните пла-
нови и годишните резолуции за општествено-економ-
скиот развој на Македонија и Југославија, со мер-
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ките на економската политика и законите, да се 
обезбедат претпоставки и услови за остварување на 
содржината и политиката утврдени со овој договор. 

Советот на ХДСМ. . 
— ги координира активностите за изработка и 

усогласувањето на договорот во Републиката; 
— ги координира активностите на учесниците во 

Договорот и иницира меѓусебно усогласување на про-
грамите и активностите на учесниците, 

— еднаш годишно организира критичка расправа 
за остварување на целите и задачите од овој дого-
вор; 

— републичките одбори ,на синдикатите го сле-
дат спроведувањето на Појдовните основи за вред-
нување работите и работните задачи, покренуваат 
активности за донесување и усогласување на само-
управните спогодби во групациите и ја следат нив-
ната примена, заради доследно остварување на на-
челото распределба според трудот и резултатите од 
трудот 

Стопанската комора на Македонија: 
— организира активности за информирање на 

органите на управување и работоводните органи во 
организациите на здружен труд за основните опре-
делби и долгорочните цели на овој договор,-

— го следи и анализира спроведувањето на До-
говорот и презема мерки и акции за негова дослед-
на реализација; 

— органите телата и облиците на организирање 
на Стопанската комора на Македонија го следат 
спроведувањето на Појдовните основи за вреднување 
на работите и работните задачи, како и на другите 
стручни основи за мерење на резултатите на трудот, 
со цел за доследно спроведување на начелото на рас-
пределбата според трудот и резултатите од трудот. 

Член 44-в 
Службата на општественото книговодство на Ма-

кедонија ја следи примената на Договорот и со Ре-
публичкиот завод за општествено планирање и Ре-
публичкиот завод за статистика ги обезбедува пода-
тоците потребни за утврдување на појдовните голе-
мини предвидени со овој Договор. 

Републичкиот завод за општествено планирање 
ги врши сите стручни подготовки за објавување на, 
податоците за односот на акумулацијата и потро-
шувачката на ниво на СРМ и аналитички основ за 
утврдување и објавување на појдовните големини, 
бруто личниот доход по работник, стапката на аку-
мулативноста на стопанството на Македонија и за 
дејностите (подгрупите)". 

Член 36 
Во членот 46, став 2 зборовите ,,30 дена“ се за-

менуваат со зборовите „15 дена“. 

Член 37 
Член 47 се менува и гласи-
„Учесниците на Договорот се согласни, органи-

те на групациите на самоуправното спогодување, со 
претходна согласност во Координациониот одбор за 
следење на спроведувањето на овој Договор, да мо-
же да одобруваат на одделни организации на здру-
жениот труд отстапување од заедничките основи и 
мерила за распоредување на чистиот доход од овој 
Договор, доколку со нивната примена се предизви-
куваат посуштествени нарушувања во нивото и дина-
миката на личните доходи и акумулацијата. 

Отстапување на примената на заедничките осно-
ви и мерила утврдени со овој договор може да се 
дозволува само во случај на виша сила, системски 
решенија кои ја доведуваат организацијата на здру-
жениот труд во изразито неповолни услови за сто-
панисување и стекнување на доходот, или други об-
јективни причини врз кои организацијата не може 
да влијае , 

Кога Координациониот одбор ги утврдува пој-
довните големини и другите елементи за спрове-
дување на ОВОЈ Договор, како и отстапувањата од 
став 1 на овој член, одлуките за тоа ги донесува по 
претходна консултација со надлежните органи. 

Како надлежни органи на учесниците на Дого-
ворот во смисла на став 3 од овој член се: Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, Претседателство-
то на Советот на ССМ и Извршниот одбор на Соб-
ранието на Стопанската комора на Македонија“. 

Член 38 
Во член 48 се додава нов став кој гласи: 
^„Усогласувањето на самоуправните спогодби и 

другите самоуправни општи акти со одредбите од 
Општествениот договор за измени и дополнувања на 
Општествениот договор за заедничките основи и ме-
рила во самоуправното уредување на односите во 
стекнувањето и распоредувањето на доходот и чис-
тиот доход и распределбата на средства за лични 
доходи во СРМ, да се изврши најдоцна до 30. VI. 
1987 година“. 

Член 39 
По член 4Ѕ се додава нов член 48-а кој гласи: 
„Додека не се создадат услови за целосно оства-

рување на член 22-в од овој договор, Координацио-
ниот одбор може да дава насоки за остварувањето 
на заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распо-
редувањето на доходот и чистиот доход и распре-
делбата на средствата за лични доходи во СР Ма-
кедонија. 

За остварување на работите од став 1 на овој 
член, Координациониот одбор ќе воспостави сора-
ботка со СОК на Македонија и другите органи и 
организации надлежни за спроведување на пресмет-
ковниот систем“. 

Член 40 
Договорот за измени и дополнувања на Опште-

ствениот договор (ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

П О Т П И С Н И Ц И : 
За Собранието на СР Македонија, 
Иван Аврамовски, претседател на Собо-
рот на здружениот труд на Собранието 
на СРМ, 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија. 
Мирослав Георгиевски, претседател на 
Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, 

За Стопанската комора на Македонија, 
Ванчо Здравев, претседател на Изврш-
ниот одбор на Собранието на Стопанска-
та комора на Македонија 
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