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39 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија врз основа на член 318 од Уставот на СРМ, 
а во согласност со Меѓународниот пакт за граѓански 
и политички права, на ,седницата одржана на 25 ја 
нуари 1991 година, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 

ЗА СУВЕРЕНОСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 ' , 
Со оваа декларација се изразува сувереноста на 

Социјалистичка Република Македонија согласно со 
уставните определби за независност и територијален 
интегритет на македонската држава, како и -правото 
на македонскиот народ на самоопределување, вклу-
чувајќи го и правото на отцепување. 

Член 2 
Политичкиот, стопанскиот и правниот систем на 

Социјалистичка Република Македонија се темелат на 
Уставот на СРМ и републичките закони, а во соглас-
ност и со определбите изразени во оваа декларација/ 

Уставот на СФРЈ, сојузните закони и другите 
сојузни прописи и општи акти ќе1 се применуваат 
на територијата на Социјалистичка Република Маке-
донија, доколку не се во спротивност на Уставот 
на СРМ, републичките закони и одлуките на Со-
бранието со кои се остварува сувереноста на СРМ. 

Член з 
Изразувајќи ја сувереноста на Социјалистичка 

Република Македонија, Собранието на СРМ ќе до- ' 
несе нов устав со кој, покрај другото, ќе се опреде-
ли општественото уредување и идните симболи на 
државноста на Македонија. ' 

Член 4 
Социјалистичка Рецублика Македонија како су-

верена држава самостојно одлучува за идните одно-
си со државите на другите народи на Југославија, 
во согласност со своите интереси, по мирен и демо-
кратски пат. 

Член 5 
Оваа декларација, Уставот на СРМ, републичките 

закони и другите прописи и општи акти се основа 
за одлучување и дејствување како на републичките 
органи и организации, така и на сојуз,ните органи 
и организации на територијата на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 6 
Собранието на СРМ и надлежните органи на Ре-

публиката, до донесувањето на новиот устав, можат 
и самостојно да преземаат мерки за заштита и уна-
предување на положбата и правата на деловите на 
македонскиот народ кои како национално малцин-
ство живеат во соседните земји, за Македонците во 
другите земји, за иселениците од Македонија и за 
граѓаните ,на привремена работа во странство. 

Член 7 
Доколку спогодбено и демократски не се разре-

шуваат меѓусебните односи на суверените републики 
во СФРЈ или тоа се врши на начин на кој сувере-
носта на Републиката се загрозува, Собранието на 
СРМ ќе донесе уставен закон со кој ќе ги утврди 

другите ,прашања од уставно-правен карактер со кои 
СРМ како самостојна и независна држава ќе го пре-
земе извршувањето на суверените права што ги 
остварувала преку органите на СФРЈ и ќе го утвр-
ди начинот на спогодување со другите републики 
за правното наследство на СФРЈ и за меѓусебните 
односи, според начелата на меѓународното јавно 
право. 

'Член 8 
Оваа декларација влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-220/1 , Претседател 
25 јануари 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

40. 
Врз основа на член 352 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седницата, 
одржана на 25 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕ-

ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

За потпретседатели на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија се избрани: 

Драгич Арсов, 
Џеладин Мурати, 
Тито Петковски, и 
Киро Поповски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-222/1 / Претседател 
25 јануари 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

41. 
Врз основа на точка б став 2 од Амандман LXXIV 

на Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја и член 209 од Деловникот на Собранието на Со-

4 цијалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седницата, 
одржана на 25 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
УСТАВНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕ-
ДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ 

ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО 

За членови на Комисијата за уставни прашања 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од редот на научните и стручните работници 
од областа на правото се избираат: 

ѓорѓи Наумовски, заменик обвинител на Маке-
донија, 
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Пандил Костурски, претседател на Советот на 
Синдикатите на општина Центар, 

Коле Мангов, судија на Окружниот стопански 
суд - Скопје, 

Милош Симоновски, претседател на Окружниот 
стопански суд — Скопје, 

Димитар Мирчев, научен советник во Институтот 
за социолошки и политичко-правни истражувања, 

Гордана Силјановска-Давкова, асистент на Прав-
ниот факултет Скопје, 

Беќир Жута, Вицегувернер на Народната банка 
на Македонија, 

Митхат Емини, секретар на Партијата за демо-
кратски просперитет, 

Љубомир Фрчковски, доцент на Правниот факул-
тет — Скопје, 

Димитар Бајалџиев, вонреден професор на Прав-
ниот факултет — Скопје, и 

Владо Поповски, вонреден професор на Правни-
от факултет — Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-223/1 
25 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

42 . 
Врз основа на точка 6 од Амандманот LXXIV 

на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 јануари 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА 

НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

I 
Во Собранието на Социјалистичка Република Ма 

кедонија се образуваат постојани работни тела за 
подготвување и разгледување на предлози на зако-
ни и на други акти, за следење на извршувањето на 
актите на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, како и за проучување и претресување 
на други прашања од неговата надлежност. 

II 
Како постојани работни тела на Собранието на 

СРМ се образуваат: 
1. Комисија за уставни прашања,-
2. Комисија за прашања на изборите и именува-

њата; 
3. Комисија за меѓунационални односи,-
4. Законодавно-правна комисија; 
5. Комисија за надворешно-политички прашања 

и односи со странство,-
6. Комисија за општествено-но л итички систем,-
7. Комисија за општествен надзор и претставки; 
8. Комисија за внатрешна политика и општона-

родна одбрана,-
9. Комисија за деловнички прашања,-
10. Комисија за контрола над работата на Служ-

бата за државна безбедност, 
11. Комисија за економска политика и развој; 
12. Комисија за финансирање и буџет; 
13. Комисија за заштита на човековата околина 

градежништво и урбанизам,-
14. Комисија за стопанство,-
15. Комисија за земјоделство и шумарство,-
16. Комисија за образование, наука и култура,-
17. Комисија за труд, здравство и социјална по-

литика; и 
18. Комисија за мандатно-имунитетни прашања. 

1) Комисија за уставни прашања 

Комисијата има претседател и 28 члена. 
Претседателот и 17 члена се избираат од редот 

на пратениците на С о б р а н и е ^ на СРМ, а 11 члена 
се избираат од редот на научните и стручните ра-
ботници од областа на правото. 

Комисијата за уставни прашања.-
— го следи остварувањето на Уставот; 
— ги разгледува начелните прашања од уста-

вен карактер во врска со донесувањето и спрове-
дувањето на ,законите и другите општи акти; 

— дава, по иницијатива на Собранието, на ра-
бо.тните тела на Собранието и на други заинтере-
сирани органи и организации, мислење по праша-
ња од уставен карактер; 

— го подготвува текстот на актот за измени на 
Уставот на СРМ; 

— ги разгледува предлозите за уставни измени 
и за тоа на Собранието му поднесува извештај, со 
свои мислења и предлози. 

Комисијата за уставни прашања може да врши 
анкети согласно со Деловникот на Собранието. 

2) Комисија за прашања на изборите и имену-
вањата 

Комисијата има претседател и 12 члена кои се 
избираат од редот на пратениците на Собранието! 
на СРМ. ( 

Коми,сијата за прашања на изборите и именува-
њата, врз основа на кадровската политика што ја 
утврдува Собранието ги претресува сите прашања 
во врска со из,борите, именувањата и разрешувањата 
од надлежност на Собранието и општите прашања 
на кадровската политика во рамките на правата и 
должностите на Републиката. 

Во- остварувањето на кадровската политика на 
Федерацијата во чие креирање активно учествува 
Републиката, која е и основен носител на предло-
зите за избор и именување на -функционери во ор-
ганите на Федерацијата, Комисијата ги претресува 
прашањата сврзани со остварување на оваа поли 
тика во органите на Федерацијата. 

Во извршувањето на задачите од став 1 на овој 
член, Комисијата: 

— му предлага на Собранието утврдување н^ 
кадровската политика,-

— се грижи за натамошно подобрување на ка-
дровската политика и на развивање на демократ-
скиот механизам во изборот на кадри за сите јавни 
функции во рамките на утврдената политика од 
страна на Собранието,-

— обезбедува јавност во постапката за избирање 
на кадрите,-

— предлага избор и именување, односно разре-
шување на функционери што ги избира, односно 
именува Собранието, ако со Устав, закон, ,со делов-
ник или друг акт на Собранието не е определено 
ваков предлог да поднесува друг орган,-

— предлага состав на работните тела на Собраг 
нието,-

— предлага избор и именување, односно разре-
шување на носителите на правосудни и јавно-обви-
нителски и јавно-правобранителски функции; 

— утврдува листа на кандидати за избор на Де-
легацијата на Собранието , на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ,-

— ги разгледува предлозите што на Собранието 
му се поднесуваат за избор, односно именување на 
функционери од гледна точка на исполнувањето на 
условите утврдени за определена функција, како и 
од гледна, точка на примената на утврдената по-
стапка за подготвување на предлозите за нивниот 
избор, односно именување или разрешување и на 
Собранието му дава мислење но тие предлози; 

— објавува соопштение за избор на судии за 
чиј избор со закон е определено тие да се изби-
раат по претходно објавено соопштение; 
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— ги разгледува иницијативите на општините, 
политичките и општествени организации и здруже-
нија, на претпријатијата и на граѓаните за поведу-
вање на постапка за утврдување на одговорноста 
на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието. утврдува свои ставови и оцени и го из-
вестува Собранието,-

— именува членови на редакцискиот одбор на 
гласилото на Собранието; 

— предлага претставници на Собранието во за-
едничките комисии и други тела што ги формираат 
други органи и организации; 

— предлага формирање и состав на одбори vi 
други тела на Собранието за организирање и спрове 
дување на прослави на одделни историски настани 
од значење за Републиката и на други настани чие 
одбележување е потребно; 

— соработува со Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на СФРЈ во 
предлагањето на кадровската политика на Собрание-
то на СФРЈ; 

- - на Комисијата за избор и именување на Со-
бранието на СФРЈ, Комисијата и поднесува предло-
зи по прашањата за избор, односно именување или 
разрешување на функционери што ги избира, од-
носно именува Собранието на СФРЈ, во рамките н^ 
правата и должностите на Републиката во оствару-
вањето на начелата утврдени од страна на Собрание-
то на СФРЈ за кадровската политика,-

— обезбедува организирано вклучување и влија-
ние на претпријатијата и другите организации и за-
едници и на општините во предлагањето на кадри 
за јавните функции што ги избира, односно именува 
Собранието и што ги избира односно именува Со-
бранието на СФРЈ. 

Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата : 

— подготвува и поднесува предлози на прописи 
за личните доходи и за другите примања на прате-
ниците и функционерите што ги избира или имену-
ва Собранието, раководните работници што ги наз-
начува Комисијата, како и на пратениците и функ-
ционерите на кои им престанала функцијата и во 
рамките на законските овластувања донесува побли-
ски прописи за нивно извршув.ање; 

— донесува акти за кои е овластена од Со-
бранието; 

— донесува поединечни решенија за личните до-
ходи. и за други примања на пратениците и на 
функционерите што ги избира или именува Со-
бранието, како и за раководните работници што ги 
назначува Комисијата; 

— ја определува, во согласност со прописите ви 
сината на дневниците, на трошоците за одвоен жи-
вот, на надоместокот за годишен одмор, на селид-
бените и други трошоци; f 

—- ја определува висината на надоместокот на 
трошоците за учество во работата на членовите на 
работните тела избрани од редот на научните, струч-
ните и јавните работници; 

— соработува со соодветните работни тела на 
Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и 
на автономните покраини и врз утврдувањето на ме-
рилата за определување на висината на личните до,-
ходи и другите примања на пратениците и функцио-
нерите што ги избира и именува Собранието; 

— се грижи за правилното користење на сред-
ствата за посебни намени предвидени за вршење на 
дејноста на Собранието; 

— ги разгледува условите за работа на прате-
ниците и предлага мерки за нивното подобрување; 

— дава исправки на актите што ги донесува и 
објавува Комисијата во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

Прописите што ги донесува Комисијата за̂  
прашања на изборите и именувањата според овлас-
тувањето од Деловникот на Собранието на СРМ се 
објавуваат во .,Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“. 

3) Комисија за меѓунационални односи 

- Комисијата има претседател и 8 члена што се 
избираат од редот на пратениците. 

Комисијата за меѓунационални односи: 
— го следи и разгледува остварувањето на рам-

ноправноста на народностите и припадниците на 
етничките групи и на други нивни права утврдени 
со Уставот и законите, а особено во поглед на: 

— остварувањето и1 унапредувањето на заеднич-
ките интереси и потреби на македонскиот народ и 
другите народи и народности; 

— употребата на јазикот и изразувањето и раз-
вивањето на културата,-

— развојот на воспитување и образование; 
— развојот на печатот, радиото, телевизијата и 

културните дејности; 
— употребата на јазикот, и писмото '.на припад-

ниците на народностите во остварувањето на нив-
ните права и должности, како и во постапката пред 
државните органи и организации што вршат јавни 
овластувања. 

Комисијата на Собранието му поднесува извеш-
тај со предлози на мерки што треба да се презе-
мат во однос на рамноправноста на народностите 
и на припадниците на етничките групи,-

Комисијата за меѓунационални односи може да 
врши анкети согласно со Деловникот на Собранието 
на СРМ. 

4) Законодавно-правна комисија 

Комисијата има претседател и 12 члена. 
Претседателот и 7 члена се избираат од редот 

на пратениците на Собранието на СРМ, а 5 члена 
од редот на одделни органу, стопански и други ор-
ганизации и истакнати научни и стручни лица од 
областа на правото.! 

Комисијата: 
— ги разгледува законите и другите акти што 

ги донесува Собранието, од гледна точка на нив 
ната усогласеност со Уставот и со правниот систем, 
како и од гледна точка на нивната правна обработка; 

— ги разгледува барањата за донесување на ав-
тентични толкувања и изготвува предлози на автен-
тични толкувања на законите; 

— разгледува начелни прашања од интерес за 
правниот систем и за републичкото законодавство 
и дава мислење и предлози по прашања од зна-
чење за нивното изградување; 1 i 

— го следи изградувањето на правниот систем; 
—- дава мислење по предлозите за укинување или 

поништување на прописи и на други акти на Вла-
дата; 

— ги разгледува предлозите и мислењата како 
и актите на Уставниот суд на Македонија и Устав-
ниот суд на Југославија што ги доставуваат на Со-
бранието; 

— утврдува пречистени текстови на законите и 
на другите акти на Собранието, ако за тоа со за-
кон, односно со друг акт биде овластена,-

— врз основа на изворниот текст на усвоениот 
закон или друг акт ,на Собранието дава исправки 
на грешките по објавениот текст на законот или 
на друг акт! 

5) Комисија за надворешно-политички прашања 
и, односи со странство 

Комисијата има претседател и б члена^ кои се 
избираат од редот на пратениците во Собранието 
на СРМ. 

Комисијата: 
— разгледува прашања од надворешната поли-

тика и меѓународните односи и подготвува предло-
зи на акти од надлежност на Собранието за праша-
ња од оваа област,-

— ја подготвува работата на Собранието кога 
тоа учествува во утврдувањето и спроведувањето на 
надворешната политика на СФРЈ и неговиот однос 
со другите држави и меѓународни организации; 
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— разгледува меѓународни договори на кои Со-
бранието дава согласност и ги изнесува своите пред-
лози и мислења; 

— соработува со органите и организациите во 
Републиката ц Федерацијата кои дејствуваат во об-
ластите на надворешната политика и меѓународните 
односи. 

6) Комисија за ошптествено-политички систем 

Комисијата има претседател и 8 члена. Претсе-
дателот и 5 члена се избираат од редот на прате-
ниците во Собранието на СРМ, а 3 члена се од 
редот на одделни органи и истакнати научни и 
стручни лица. 

Комисијата ги следи и разгледува прашањата за 
утврдување и спроведување на политиката, донесу-
вање на законите и општите акти во областа на: 

— функционирањето на политичкиот систем; 
— менување на границите на Републиката; 
— знамето и химната; 
— начинот на избор на одборници и пратеници; 
— остварување и заштита на слободите и пра-

вата на човекот и граѓанинот; 
— системот на општественото информирање и 

јавното информирање; 
— сопственички и други имотно правни ОДНОСИ; 
— евиденција на недвижности во државна и оп-

штествена сопственост и промет со недвижности; 
— здружување на граѓаните,, јавните собири, из-

бирачкото право; 
— прашањата сврзани со локалната самоуправа 

во општините,-
— правната положба на верските заедници; 
— републички награди и други признанија; 
— републички празници,-
— општите прашања1 за остварување на устав-

носта и законитоста; 
— општи прашања во врска со организацијата 

на државната власт и работата на државните органи; 
— други прашања од политичкиот систем. 
Комисијата ги разгледува основите на концеп-

цијата на изданијата на Собранието и се грижи за 
нивното остварување. 

7) Комисија 'за општествен надзор и претставки 

Комисијата има претседател и 8 члена. Претсе-
дателот и 5 члена се избираат од редот на прате-
ниците на Собранието на СРМ, з члена од редот 
на одделни органи, стопански и други организации. 

Комисијата.- ' 
— го следи спроведувањето на политиката и 

извршувањето на законите и другите прописи и 
акти што се однесуваат на располагање cq општестве-
ните средства, начинот на остварувањето на пра-
вата и должностите на државните органи и орга-
низации и заедници Г 

— укажува на појавите што можат да имаат 
пошироки негативни последици и предлага мерки 
за заштита на општествените средства и за отстра-
нување на други општествено штетни појави,-

— укажува на Собранието на појавите на крше-
ње на уставноста, законитоста и другите штетни по-
јави од пошироко значење и предлага донесување, 
односно изменување на законите и другите општи 
акти и мерки за унапредување на уставноста и за-
конитоста; 

— предлага донесување или измена на закони 
или преземање други мерки потребни за отстрану-
вање на. негативните и штетните појави; 

— презема и други мерки за кои ќе ја овласти 
Собранието; 

— ги разгледува и проучува претставките и пред-
лозите упатени до Собранието во кои граѓаните, 
стопанските и другите организации и заедниците 
укажуваат на штетните и ^ з а к о н и т и т е појави, ги 
утврдува причините за тие појави и предлага мер-
ки за нивно отстранување; 

— се грижи за унапредување на односите на 
надлежните органи кон претставките и предлозите; 

— соработува со органите на управување во сто-
панските и другите организации; 

— преку надлежните органи и стручните служ-
би ја испитува основаноста на претставките и пред-
лозите кои се однесуваат на одделни случаи, му 
предлага на надлежниот орган преземање на закон . 
ски мерки за решавање на тие случаи и за тоа го 
известува подносителот на претставката или пред-
логот; 

— ги разгледува иницијативите на граѓаните, на 
стопанските и другите организации за да се покре-
не прашање ?а одговорност на одредени носители 
на самоуправни, јавни или други општествени функ-
ции и по потреба на Собранието или на другите 
надлежни органи им предлага покренување на по-
стапка во која ќ е се утврди одговорност на носи-
телите на тие функции. 

Ако при разгледувањето на претставките и пред-
лозите утврди потреба од донесување на нов или 
за измена и дополнување на постоен закон или 
друг општ акт, Комисијата може на Собранието да 
му поднесе предло,зи за донесување на закон или 
на друг акт. ' , ' 

Комисијата не донесува решение по претстав-
ката, односно предлогот, но ако оцени дека бара-
њето на подносителите е оправдано, а се исцрпени 
сите редовни средства, на Собранието може да му 
поднесе предлог одделно прашање да се протресе 
и на соодветен начин да се реши. 

Комисијата во рамките на својот делокруг, може 
да врши анкети согласно со Деловникот на Собра-
нието на СРМ. 

8) Комисија за внатрешна политика и општо-
народна одбрана 

Комисијата има претседател и 8 члена, што се 
избираат од редот на пратениците на Собранието 
на СРМ. 

Комисијата разгледува, проучува и претресува 
прашања од областа на-

— заштитата на поредокот утврден со Уставот; -
— републичко државјанство; 
— правосудство,-

- — адвокатура; 
— амнестија; 
— здруженија на граѓаните; 
— јавни собири и јавни приредби,-
— безбедноста на патниот, железничкиот и езер-

скиот сообраќај; 
— заштита од пожари и од елементарни непо-

годи; 
— игрите на среќа; 
— слободата на движењето и населувањето; 
— пријавувањето на живеалиштето и престојува-

лиштето ,-
—; кривичната одговорност; 
— кривичните дела. одговорноста за стопанските 

престапи и на прекршоците; 
— набавување, поседување, носење, испробување 

и обележување на оружјето и муницијата,-
— матичните книги; 
— личните имиња и личните карти; 
— прогласување на исчезнати лица за умрени и 

докажувањето на смртта,-
— заверката на потписи,-
— ракописи и преписи и други прашања од 

надлежноста на Собранието; 
— Комисијата ги следи, проучува и разгледува 

прашањата што се однесуваат на народната одбра-
на ,територијалната одбрана, цивилната заштита и 
општествената самозаштита и на Собранието му под-
несува извештаи со предлози на мерки што требав 
да се преземат по тие прашања. 

Комисијата ги разгледува предлозите за доне-
сување на закони, нацртите и предлозите на закони, 
другите прописи и општи акти од надлежноста на 
Комисијата и за своите мислења и ставови по нив 
поднесува извештаи на Собранието. 

Комисијата може да врши анкети согласно со 
Деловникот на Собранието на СРМ. 
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9) Комисија за деловнички прашања 

Комисијата има претседател и 4 члена што се 
избираат од редот на пратениците на Собранието 

'на СРМ. 
Комисијата за деловнички прашања ја следи и 

проучува примената на одредбите на Деловникот на 
Собр,анието, деловниците на работните тела на Со-
бранието и Деловникот на Делегацијата на Собра-
нието на СРМ во Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ. 

Комисијата поднесува предлози за изменување 
и дополнување на деловниците и разгледува други 
предлози за изменување и дополнување на делов 
ниците. 

10) Комисија за контрола над работата на служ-
бата за државна безбедност 

Комисијата има претседател и 4 члена што се 
избираат од редот на пратениците на Собранието на 
СРМ. 

Комисијата врши увид над законитоста на рабо-
тата на Службата за државна безбедност особено од 
гледиштето на почитувањето на слободите, правата 
и должностите на човекот и граѓанинот, правата и 
должностите' на стопанските и другите организации 
и ' заедници утврдени со Уставот и законот, како и 
во поглед на методите и средствата што ги користи 
во вршењето на работете во својата надлежност и 
ги разгледува проблемите уочени во нејзината ра-
бота. 

11) Комисија за економска политика и развој 

Комисијата има претседател и 10 члена. Претсе-
дателот и б члена се избираат од редот на прате-
ниците на Собранието на СРМ, а 4 члена од редот 
на одделни органи, стопански и други организации. 

Комисијата ги проучува и разгледува. праша-
њата кои се однесуваат на утврдување и следење на 
спроведување на политиката и донесување закони 
и општи акти во областа на: , 

— развојот и економската политика, стопански 
и општествен развој на Републиката; 

— регионалниот развој на Републиката,-
- 1 развојот на стопански недоволно развиените 

подрачја, ридско-планински и. погранични краишта,-
— мерки за остварување на политиката на це-

ните и општествена контрола на цените,-
— царински и девизен систем; 
— компензации, премии, регреси и стимулации; 
— политиката на економските односи со стран-

ство; 
— формирање претпријатија од посебен опште-

ствен интерес; 
— работата на фондовите и други институции 

формирани со -закон; 
— формирање- и користење на стоковните резер-

ви и мерки за интервенција на пазарот. 

12) Комисија за финансирање и буџет 

Комисијата има претседател и 6 члена што се 
избираат од редот на пратениците на Собранието 
на СРМ. 

Комисијата разгледува и проучува прашања што 
се однесуваат на утврдување и следење на спрове-
дување на политиката и донесување закони и опцгги 
акти во областа наѓ 

— системот на финансирање и системот на из-
вори и видови на пр,иходи на Републиката и општи-
ните; 

— висината на даноците и другите давачки на 
граѓаните за кои одлучува Собранието; 

— Републичкиот буџет и завршната сметка на 
Републичкиот буџет; 

— системот на финансирање и остварувањето на 
општите општествени и заеднички потреби; 

— распишување на јавни заеми; 
— системот на осигурување имоти и лица; 

— финансиски инструменти и мерките на моне-
тарно-кредитниот и банкарскиот систем; 

— пресметковниот систем, системот на плаќање 
и платниот промет; 

— инвестициите што се финансираат од сред-
ствата на Републичкиот буџет,-

— средствата на солидарност. 

13) Комисија за заштита на човековата околина, 
градежништво и урбанизам 

Комисијата има претседател и 8 члена. Претсе-
дателот и 5 члена се избираат од редот на прате-
ниците на Собранието на СРМ, а 3 члена се од 
редот на одделни органи, стопански и други орга 
низации и стручни лица од областите што се во 
надлежност на Комисијата. 

Комисијата ги проучува, разгледува и претресува 
прашањата на утврдување и следење на спроведу-
вањето на политиката и донесување на закони и 
општи акти во областа на: 

— заштита^ и унапредување на човековата око-
лина, воздухот, земјата и водите; 

— просторно и урбанистичко планирање и уре-
дување на градежното земјиште; 

— добра во општа употреба; 
— станбено и комунално стопанство; 
— градежништво и инвестициона изградба,-
— спречување на штетната бучава,-
—- други прашања од областа на заштитата на 

човековата околина, градежништвото и урбанизмот. 

14) Комисија за стопанство 

Комисијата има претседател и 10 члена. Претсе-
дателот и 6 члена се избираат од редот на прате-
ниците во Собранието на СРМ, а 4 члена се од 
редот на одделни стопански и други организации 
и истакнати научни и стручни лица од областа на 
стопанството. ' 

Комисијата ги проучува, разгледува и претресу-
ва прашањата што се однесуваат на утврдување и 
следење на спроведување на политиката и донесу-
вање закони и други општи акти во областа на: 

—- развојот на индустријата по гранки и група-
ции и производители; 

— геолошките истражувања на минерални суро-
вини, нивната експлоатација и финализација; 

— инвестиционата активност и обликување на 
структурата на индустриското производство и про-
изводствената ориентација и специјализација; 

— производство на енергија, штедење, супститу-
ција и нејзино рационално користење; 

— патниот, железничкиот, езерскиот, воздушни-
от и ПТТ сообраќај; 

— трговијата, промет на стоки и вршењето ус-
луги,-

— угостителство и туризам; 
— развој и унапредување на малото стопанство; 
— примена на научно-технолошкиот прогрес во 

стопанството: 
— други прашања од областа ма индустријата, 

енергетиката сообраќајот и малото стопанство. 

15) Комисија за земјоделство и шумарство 

Комисијата има претседател и4 8 члена. Претсе-
,дателот и 5 члена се избираат од редот на прате-
ниците на Собранието на СРМ, а 3 члена од редот 
на научните и стручните лица. 

Комисијата ги проучува, разгледува и претресу-
ва прашањата што се однесуваат на спроведување 
и утврдување на политиката и донесување закони и 
други акти во областа на: 

— користење на земјоделското земјиште, шумите 
и другите природни богатства,-

— арондација, комасација и мелиоризација; 
— ЛОВ И риболов; 

. — животински и растителен свет; 
— премер и катастар на земјиштето; 
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— следење на состојбите во врска со употреба 
и користење на водите и одобрување на режимот 
на водите; 

— развој и користење на хидромелиоративни си-
стеми; 

— други прашања од областа на шумарството, 
земјоделството и водостопанството. 

16) Комисија за образование, наука и култура 

Комисијата има претседател и 10 члена. Прет-
седателот и 7 члена се избираат од редот на пра 
тениците во Собранието на СРМ, а 3 члена од редот 
на одделни органи и организации од областа на 
образованието, науката и културата. 

Комисијата разгледува и проучува прашања што 
се однесуваат на утврдување и следење на полити-
ката и доне.сување закони и општи акти во облас-
та на: i 

— системот и организација на предучилишно вос-
питание, основно, средно и високо образование; 

— системот и организација на научно-истражу-
вачката работа; 

— научно-истражувачката работа во практиката 
и поврзувањето на науката со стопанските и други 
области ; 

— стручни називи и академски титули; 
— иноваторство, пронаоѓаштво и рационализатор-

ство; 
— информатика и технолошки развој; 
— организација и развој на културните дејности; 
— техничка и физичка култура; ' 
— заштита, користењето и изградба на споме-

ници на културата; 
— музејска, архивска и библиотекарска дејност; 
— издавачка дејност, филмот, сценско-уметничка 1 

дејност,-
— спомен одбележување на историски настани 

и истакнати личности,-
— други прашања од областа на образованието, 

науката и културата. 

17) Комисија за труд, здравство и социјална 
политика 

Комисијата има претседател и 10 члена. Претсе-
дателот и 7 члена се избираат од редот на прате-
ниците во Собранието на СРМ, а 3 члена од редот^ 
на научни и стручни органи и организации од об-
ласта на трз^дот, здравството и социјалната поли-
тика. 

Комисијата разгледува, проучува и претресува 
прашања што се однесуваат на утврдување и сле-
дење на спроведување на политиката и донесување 
на закони и општи акти во областа на: 

— работни односи и заштита на работниците на 
работа; 

— вработеноста и вработувањето; 
— лични доходи и животен стандард; 
— станбени односи, 
— системот и организацијата на здравствената 

заштита ; 
— пензиско и инвалидско осигурување; 
— боречко-инвалидска заштита,-
— организација и развој на социјалната заштита; 
— бракот, семејството и старателството; 
— општествена заштита на децата,-
— планирање на семејството, демографска и по-

пулациона политика; 
— заштита на жената на работа и заштита на 

мајчинството; 
— други прашања од областа на трудот, здрав-

ството и социјалната политика. 

18) Комисија за мандатно-имунитетни прашања 

Комисијата има претседател и 4 члена кои се 
избираат од редот на пратеници-те во Собранието на 
СРМ. 

Комисијата за мандатно-имунитетните прашања 
ги испитува и разгледува уверенијата за изборот 
на пратениците и извештајот на Републичката избор 

на комисија за резултатите на повторните и допол-
нителните избори и на .Собранието му поднесува 
извештај со предлог за верификација на мандатите, 
расправа за основите за престанок на мандатот на 
пратеникот и за тоа ,на Собранието му поднесува 
Извештај, ги разгледува и претресува сите други 
прашања во врска со мандатно-имунитетните права 
на пратениците во согласност со Деловникот на Со-
бранието. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-225/1 Претседател 
25 јануари 1991 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

43. 
Врз основа на член 7 од Законот за личните 

доходи и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на СР Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката („Службен весник 
на СРМ“ бр. 36/90), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата, одржана! на 25 
јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТОК НА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРАТЕНИЧКАТА 
ФУНКЦИЈА 

1. На пратениците во Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија им припаѓа месечен 
надоместок во паушален износ (пратенички паушал) во 
висина од .четири дневници за службено патување во 
Републиката. 

2. Се овластува Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на СРМ со 
одлука да го утврдува износот на месечниот пауша-
лен надоместок. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“, а “ќе се применува од 8 
Јануари 1991 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-224/1 Претседател 
25 јануари 1Ѕ91 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

44. 
Врз основа н а . член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ. 
РА,БОТИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува од должноста советник на ди-

ректорот на Управата за заеднички работи на Из-
вршниот совет на Собранието ;на. СР Македонија! 
Александар Константину, поради исполнување на ус-
ловите за пензија, заклучно со 28 февруари 1991 го-
дина, кога му престанува работниот однос. 

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

Бр. 17-112/1 
15 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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45. 
Врз основа на член 170 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80t 
28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА 

ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И 
СООБРАЌАЈОТ 

1. За директор на Републичкиот завод за суд-
ски вештачења во областа на финансиите, матери-
јалното работење и сообраќајот се именува Атанас 
Мечев, досегашен директор на Заводот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а Ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-101/2 
15 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

46. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 434 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 одлука, на седницата, одржана на 26 де-
кември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 49 од Правилникот 
за користење на средства за вработување, во делот 
што се однесува на дипломираните правници, доне-
сен од собранијата на општинските самоуправни ин-
тересни заедници за вработување во Скопје и од 
Собранието на Здружената самоуправна интересна 
заедница за вработување на град Скопје на 3 но-
ември 1989 година, во времето на неговото важење, 
rie бил во согласност со Уставот односно бил во, 
спротивност со законот 

Оваа одлука има дејство на одлука со која се 
укинува општ правен акт. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник? 
на СРМ“ и во. означените заедници на начин пред-
виден за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод пове-
дена постапка, со Решение У. бр. 60/90 од 19 сеп-
тември 1990 година, го одложи ,одлучувањето за 
оценување уставноста' и законитоста на оспорениот 
член од Правилникот означен во точка 1 од оваа 
одлука и им даде можност на означените заедници, 
до 31 декември 1990 година, да извршат негово усо-
гласување со Уставот и законот, при што да го уре-
дат и начинот на отстранувањето на последиците 
што настанале со примената на овој член од Пра-
вилникот. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 49 
од означениот правилник беше предвидено сред-
ствата од придонесот за вработување да се корис-
тат и за вработување на лица со високо образова-
ние заради стекнување работно искуство за полага-
ње на стручен испит за самостојно вршење на рабо-
тите и работните задачи, како и за други суфици-
тарни кадри со високо образование. Понатаму, бе-
ше предвидено средствата да се доделуваат на име 
личен доход во траење од 1 година на организаци-
јата на здружен труд (претпријатие) која ќе врабо-
ти лица со високо образование заради стекнување 
работно искуство за полагање на стручен испит, ка-
ко и други суфицитарни кадри со високо образова-
ние, а за дипломирани правници, кои ќе се вработат 
кај адвокати или други, индивидуални работодавачи, 

времетраењето на исплатата на име личен доход бе-
ше определено на две години. Износо,т на средства-
та за вработување на лицата со високо образование 
беше во висина на личниот доход утврден со. само-
управниот акт на организацијата (претпријатието), со 
придонесите кои се плаќаат за приправнички личен 
доход, а начинот на плаќањето на средствата беше 
предвидено да се регулира со договор меѓу Заедни-

t цата за вработување и организацијата (претпријатие-
то): За вработување на дипломирани правници — 
приправници извршено кај адвокати или индивиду-
ални работодавачи, средствата на име личен доход 
се исплатуваат во висина на загарантираниот личен 
доход, со придонесите кои се плаќаат за приправ-
нички личен доход. 

Судот, исто така, утврди дека на 31 октомври 
1990 година е извршена измена и дополнување на 
оспорениот член од Правилникот, со тоа што не се 
прави разлика во времето за стекнување на работно 
искуство во зависност од тоа каде се стекнува и не 
се предвидува различен износ како надоместок за 
време на стекнувањето на работното искуство, туку 
е предвидено сите лица да добиваат 70% од загаран-
тираниот личен доход независно од тоа , каде се 
вработуваат. 

Според тоа, Сз^дот оцени дека оспорениот член 
од Правилникот е доведен во согласност со Уста-
вот и е отстранета спротивноста со Законот, но де^са 
со новиот акт не е уреден начинот на отстранува-
њето на последиците што настанале со примената 
на овој член од Правилникот. 

5. Со член 78 став 2 од Законот за вработува-
њето („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87 и 18/89) 
самоуправните интересни заедници се овластени дел 

. од средствата од придонесот за вработување да ги 
користат за остварување на правата на лица со висо-
ко образование заради ,стекнување на работно ис-
куство за полагање на стручен испит за самостојно 
вршење на работите односно работните задачи, под 
услови и на начин уредени со договор помеѓу са-
моуправната интересна заедница и организацијата. 

Од оваа законска одредба произлегува дека со 
Законот е утврдено право на невработените ,лица 
со високо образование да се стекнуваат со работно 

, искуство за полагање стручен испит за самостојно 
вршење на работите и работните задачи, при што 
Судот смета дека, согласно член 204 став 2 од 
Уставот на СР Македонија, тоа право треба да се 
остварува под еднакви услови за сите лица со ваков 
статус. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од 
Правилникот за дипломираните правници беше пред-
видено различно време за стекнување работно ис-
куство за полагање стручен испит односно наведни 
им се овозможува полагање на стручен испит, а на 
други правосуден испит во зависност од тоа дали 
се вработуваат во организации и органи или кај 
индивидуални работодавачи и што ,врз таа основа' 
на овие лица од средствата на заедницата им се 
исплатувана различен износ како надоместок за вре-
ме на стекнувањето на работното искуство, Судот 
утврди дека овие одредб^ од Правилникот, во вре-
мето на нивното важење, не беа во согласност од-
носно беа во спротивност со означените уставни и 
законски одредби. 

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

У. бр. 60/90 
26 декември 1990 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с. р. 
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47. 
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 9 ја-
нуари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за водење на пе-
дагошката евиденција и документација на албански 
јазик, донесена од Собирот на работниците во Ос-
новното училиште „Јета е ре", во с. Шипковица, 
општина Тетово, на 24 август 1990 година. ' 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА решението на Устав-
ниот суд на Македонија, У. бр. 265/90 од 12 декем-
ври 1990 година за запирање на извршувањето на 
поединечните акти и дејствија преземени врз основа 
на одлуката означена во точка 1 од оваа одлука, од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен 
весник на СРМ“. 

3. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ“, во „Службен гласник на општина Тетово“ 
и во означеното основно училиште на начин опре-
делен за објавување на општите акти. 

4. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во Тетово, со предлог поднесен до 
Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за 
оценување законитоста на оспорената одлука, затоа 
што водењето на педагошка евиденција и докумен-
тација на албански јазик било во спротивност со 
член 171 од Законот за предучилишното и основно-
то воспитание и образование. 

5. На седницата Судот утврди дека' работниците 
на означеното основно училиште на собирот одржан 
на 24 август 1990 година донеле одлука педагошката 
евиденција и документација во новата учебна го-
дина да се води на албански јазик. 

6. Согласно точка 1 од Амандман Х1ЛИ на Ус-
тавот на СР Македонија во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во службена и јавна употреба е 
македонскиот јазик и неговото писмо кирилица. 

Според член 171 од Законот за предучилишното 
и основното воспитание и образование („Службен ве-
сник на СРМ“ бр. 19/83 и 29789) во организациите за 
згрижување и воспитание и училиштата се води 
единствена педагошка евиденција и документација 
на македонски јазик. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека употребата на 'македонскиот јазик, 
како службен јазик во општествениот и јавниот жи-
вот на СР Македонија, е задолжителна и дека тој 
не може да се исклучи како службен јазик во ни-
една област на општествениот и јавниот, живот во 
Републиката, па според тоа ниту во водењето на 
единствената педагошка евиденција и документаци-

j а во организациите за згрижување и воспитание и 
во училиштата. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука е 
предвидено педагошката евиденција и документација 
во означеното училиште да се води на албански 
1"азик, Судот утврди дека со неа се повредува устав-
ната положба на македонскиот јазик како службен 
јазик во СР Македонија и јазик на кој мора л а се 
води педагошката евиденција и документација во 
училиштата, како службена работа на училиштата, 
поради што оцени дека таа не е во согласност со 
точка 1 од Амандман XLITI на Уставот и е во 
спротивност со член 171 од Законот. 

7. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 265/90 од 12 декември 1990 година, го запре 
извршувањето на поединечните акти и дејствија 
преземени врз основа на оспорената одлука, ,до до-
несувањето конечна одлука. Со оглед на тоа што 
со оваа одлука Судот одлучи за уставноста и зат 
конитоста на оспорената одлука, оцени дека се ис-
полнети условите од член 422 од Уставот за преста-

нување на правното дејство на означеното решение 
и се стекнуваат услови за примена на член 428 од 
Уставот. 

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

У. бр. 265/90 
9 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија,, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

48. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство н а 
неговите одлуки, на седницата одржана на -26 де-
кември 1990 година и 14 јануари 1991 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување 
уставноста на член 3 став 2 и на член 5 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за преду-
чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 29/89). 

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

3. На Уставниот суд на Македонија му е подне-
сена иницијатива за поведување постапка за оце-
нување уставноста на одредбите од Законот означен 
во точката 1 од ова решение, затоа што со нив на 
припадниците на народностите им се ограничувало 
правото за настава и водење педагошка евиденција 
и документација на свој јазик. 

4. На подготвителната и на редовните седници, 
Судот утврди дека според членот 1 од означениот 
закон припадниците на другите народи на Југосла-
вија и припадниците на народностите во СР Маке-
донија имаат право на настава на свој јазик, под 
услови утврдени со овој закон. Понатаму, според 
членот 3 став 1 од Законот наставата на јазиците 
на народностите во СР Македонија и на јазиците на 
другите народи на Југославија може да ја изведува 
лице кое, покрај другите услови, го владее и јази-
кот на кој се изведува наставата. Според став 2 на 
истиот член за наставник по предметна настава мо-
же да биде избрано и лице кое не го владее јазикот 
на кој се изведува наставата. Според членот 5 од 
Законот за организациите за згрижување и воспита-
ние и основните училишта се води единствена педа-
гошка евиденција и документација на македонски 
јазик. Со членот 6 од Законот се брише членот 174 
од основниот текст на Законот кој предвидуваше пе-
дагошката евиденција и документација во основните 
училишта и паралелките во кои Воспитно-образовна-
та работа се изведува на јазиците на другите наро-
ди на Југославија да се води односно да се издава 
на македонски јазик и на јазикот на соодветната 
народност односно народ Според членот 171 став 3 
од основниот текст на Законот педагошката евиден-
ција и документација опфаќа главна книга за учени-
ците, свидетелства, ученички книшки, дневник за ра-
бота на воспитните групи, односно одделенски днев-
ник, досие на учениците и записниците за одржа-
ните ,испити, а според член 172 свидетелството за за-
вршено образование односно одделение има својство 

- на јавна исправа. 
Во претходната постапка и на подготвителната 

седница, од претставниците на надлежните репуб-
лички органи се истакна дека непосреден повод за 
измените и дополнувањата на Законот, вклучувајќи 
ги тука и оспорените одредби, биле Амандманите на 
Уставот на СР Македонија од 1989 година, како и 
нивните пошироки согледувања за состојбите во изу-
чувањето и познавањето на македонскиот јазик во 
училиштата од албанска' и турска народност, со кон-
.статација дека наставата по македонски јазик ја 
изведуваат и наставници кои не го познаваат маке-
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донскиот литературен јазик или кои немаат соодвет-
но образование потребно за одржување на предмет-
на настава. Со тоа се доведувала во прашање реали-
зацијата на основната образовно-воспитна цел и за-
дачи на основното воспитание и образование — фор : 

мирање на слободна и сестрано развиена личност, ко-
ја успешно ќе се вклопи во работата и ќе го по-
читува и негува заедничкиот живот. Поради тоа, 
било неопходно, во согласност со Амандманите на 
Уставот, да се создадат законски претпоставки за по-
.добрување на квалификационата структура на нас-
тавниот кадар односно да се подобри квалитетот на 
наставата во овие училишта, со давање законска мож-
ност предметна настава да може да изведува и лице 
кое не го владее јазикот на кој се изведува наста-
вата. 

Понатаму, беше истакнато дека со цел во прак-
тиката да се обезбеди уставно-правната официјалност 
на македонскиот јазик, во согласност со Амандман 
XLIII од Уставот, со измените на Законот се пред-
видело педагошката евиденција и документација да 
се води само на македонски јазик. 

5. Според точка 1 од Амандманот XLIII на Уста-
вот на СР Македонија, во службена и јавна употреба 
е македонскиот јазик и неговото писмо кирилица, 

,според точка 2 припадниците на народностите имаат 
право слободно да го .употребуваат својот јазик и 
писмо и според точката 3 припадниците на народ-
ностите имаат право на настава на својот јазик во 
согласност со Уставот и со закон. Согласно член 177 
од Уставот македонскиот народ и народностите во СР 
Македонија се рамноправни и имаат исти права и 
должности. Според член 180 став 1 од Уставот, на 
подрачјата на кои живеат припадници на народнос-
тите, во јавниот и општествениот живот, јазиците и 
писмата на народностите се рамноправни со маке-
донскиот јазик, а во став 2 се определени конкретно 
облиците на таа рамноправност — одлуките и дру-
гите поважни акти на собранијата на општините и 
на организациите к заедниците да се објавуваат, а 
јавните натписи да се испишуваат и на јазиците на 
народностите. Согласно член 182 од Уставот, со за-
кон и со статут на општината се определуваат поб-
лиски услови и постапка што обезбедуваат оствару-
вање на правата на народностите, како и начинот и 
условите за примена на рамноправноста на јазиците 
и писмата на народностите со македонскиот јазик 
на. подрачјата на кои живеат народностите. i 

Според членот 215 став 3 од Уставот граѓаните, 
под еднакви услови утврдени со Закон, имаат право 
да стекнуваат знаења и стручна спрема на сите сте-
пени на образование, во сите видови училишта и во 
други златанови за образование, а според член 301 
точка 14 од Уставот, Собранието на СР Македонија^ 
донесува закон што се однесува на системот и орга-
низацијата на воспитувањето и образованието. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
со Амандманот XLIII на Уставот прецизно се утвр-
дува и гарантира статусот на македонскиот јазик и 
неговото писмо кирилица како јазик во службена и 
јавна употреба во СР Македонија, за разлика од не-
прецизното дефинирање на ова прашање во замене-
тиот член 173 став 1 од Уставот, правото на слобод-
на употреба на својот јазик и писмо се утврдува како 
право на припадниците на народностите, а не на на-
родностите како колективитет, како што беше во за-
менетиот член 178 став 1 од Уставот, а правото на 
припадниците на народностите на настава на свој 
јазик се остава да се доуреди и со закон, со што се 
напушта непосредното уставно уредување на ова пра-
во, како што беше со член 179 од Уставот, кој е за-
менет со овој амандман. 

6. Правото на припадниците на народностите на 
настава на свој јазиќ, како што е утврдено во точ-
ката 3 од Амандман XLIII на Уставот, не се апсо-
лутизира, бидејќи се остава да се доуреди, во 
согласност со Уставот и со закон.-

Според мислењето на Судот, оваа уставна одред-
ба дава поширок простор за законско уредување на 
прашањето за^ правото на настава на свој јазик на 

припадниците на народностите, со тоа што неговото 
остварување го става во согласност со Уставот. 

Притоа, бидејќи нема друга одредба која не-
посредно го уредува. ова право, Судот смета декз 
Уставот во целина, посебно оние одредби кои наѓ 
тоа посредно се однесуваат, треба да се земат како 
основа, рамка и насока при оценувањето уставноста 
на Законот. 

Во таа смисла, Судот смета дека треба да се 
имаат особено предвид уставните одредби за рам-
ноправноста на македонскиот народ и народностите! 
и за статусот на ^ македонскиот јазик ц писмо како 
јазик во службена и јавна употреба во СР Македо-
нија, како и правото на граѓаните да стекнуваат об-
разование, под еднакви услови утврдени со закон, 
како основно право кое го гарантира Уставот за се-
кој граѓанин независно од националната припадност. 

Поаѓајќи од изнесеното, Уставниот суд на Маке-
донија смета дека не може да се постави прашањето 
за согласноста на оспорениот член 3 став 2 од За-
конот со Уставот на СР Македонија, ова и затоа 
што ако оспорената одредба од Законот, се гледа 
во сооднос и целина со другите негови одредби јасно 
произлегува дека тој како општ принцип го усвојува 
правото на припадниците на народностите на наста-
ва на свој јазик и за неговото остварување се утвр-
дува општо п,равило, според кое наставата може да 
ја изведува лице кое го владее јазикот на кој се 
изведува наставата, а само како дополнителна се 
предвидува можноста настава да изведува и лице 
кое не го владее јазикот на народноста на кој се 
изведува наставата, со тоа што таа можност се огра-
ничува само на предметната настава. 

Со тоа што со оспорената одредба од Законот 
е предвидена таа можност, според мислењето на Су-
дот, не се повредува уставната одредба .за правото 
на припадниците на народностите на настава на свој 
јазик во согласност со Уставот и закон, затоа што со 
неа не се исклучува основното решение утврдено во 
став 1 на член 3 од Законот, што е дадена како до-
полнителна можност, за што говори местото и дик-
цијата на одредбата и што се ограничува само на 
наставник по предметна настава. Иако изречно не е 
определена како дополнителна, од целината на За-
конот произлегува дека оваа можност има таков 
карактер, што значи дека 1ќе се однесува на ситуа-
ции кога не може да се примени основното реше-
ние. Оваа можност е во корелација и со образовни-
те планови и програми со кои е предвиден и струч-
ниот профил на наставниците заради обезбедување 
на општо-образовната цел на образованието и струч-
ното оспособување и образование на учениците, од-
носно за остварување на правото на образование. 

7. При оценката на уставноста на оспорениот 
член 5 од Законот, Судот претходно утврди дека во-
дењето на педагошката евиденција и документација 
по својот карактер е службена и административна 
работа на една јавна институција, која всушност зна-
чи регистрирање на изведувањето на наставата и 
воспоставувањето на одредена документација како 
основа за издавање на соодветни јавни исправи. Тоа 
произлегува од содржината, на педагошката евиден-
ција и документација определена во член 171 од 
Законот, како и од одредбата на член 172 од истиот 
Закон, според кои главната книга е документ од трај-
на вредност, а свидетелството за завршено образо-
вание и свидетелството за завршено одделение се 
јавни исправи. 

Од овие причини, Судот смета дека педагошката^ 
евиденција и документација нема влијание на оства-
рувањето на правото на настава на свој јазик. Смис-
лата на правото на настава на свој јазик е во тоа 
ученикот на свој јазик да усвојува одредени наставни 
содржини и да се остваруваат општите цели на обра-
зованието и воспитанието за сестран развој на чо-
вековата личност, за зближување и разбирање меѓу 
луѓето, народите и народностите. Оттука, правото на 
свој наставен јазик не го опфаќа само по себе и пра-
вото на водењето на администрацијата односно на 
педагошката евиденција и документација на јазикот 
на кој се изведува наставата, бидејќи тоа право не 
е GO Уставот конкретно утврдено, како што е во 
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член 180 став 2 од Уставот на СР Македонија, ниту 
е уредено со закон во согласност со Уставот. 

Врз основа на изнесеното, а поаѓајќи од цели-
ната на Амандманот XLIII на Уставот на СР Македо-
нија и посебно точка 1 од истиот, според која во СР 
Македонија во службена и јавна употреба е маке-
донскиот јазик и неговото писмо кирилица, потоа 
од член 180 од Уставот, во кој се изречно утврдени 
облиците преку кои се остварува рамноправноста на 
јазиците на народностите со македонскиот јазик на 
подрачјата на кои живеат припадниците на народ-
ностите и поврзано со ова, и од член 182 став 1 од 
Уставот, според кој се препушта на закон и статут 
на општината да определат поблиски услови за при-
мена на рамноправноста на јазиците и писмата на 
народностите со македонскиот јазик на подрачјата 
на кои живеат народностите, Уставниот суд' на Ма-
кедонија оцени дека не може да се постави праша-
њето за уставноста на оспорениот член 5 од Законот. 

Притоа, Судот ја имаше предвид и начелната 
уставна интенција за разликување на статусот на 

македонскиот јазик, од една страна, и употребата на 
јазиците на народностите, од друга страна. Статусот 
на јазикот на македонскиот народ како јазик во 
службена и јавна употреба во СР Македонија е израз 
и потврда на националната димензија во државно-
правното конституирање на македонскиот народ, а 
употребата, пак, на јазикот на народноста во наста-
вата и неговата рамноправност со македонскиот ја-
зик во јавниот и општествениот живот на подрачјата 
на кои живеат народностите е израз на правото на 
рамноправност на народностите со македонскиот на-
род, чија содржина и димензии се утврдуваат со 
Уставот и со закон. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 од ова решение. 

У. бр. 229/89 
14 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија„ 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 

22. 
Врз основа на член 85 од Законот за основните 

права од работен однос (,,Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 60/89 и 42ј/90), Законот за работните односи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), а во сог-
ласност со член 2 од Општиот колективен договор 
за стопанството на СР Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 3Q/90), Републичкиот одбор на Синдика-
тот на работниците од трговијата на Македонија и 
Соборот за промет и услуги на Стопанската комора 
на Македонија склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ТРГОВИЈАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

. v Член 1 
Со овој колективен договор се уредуваат праша-

њата што според одредбите на Општиот колективен 
договор на стопанството на СРМ треба да се доразра-
ботат, како и прашањата што се специфични за трго-
вијата. 

Со овој колективен договор не се опфатени пра-
вата и обврските што се утврдени со закон и Оп-
штиот колективен договор, а кои се задолжителни и 
за работниците, претпријатијата и самостојните ду-
ќани од трговијата. 

Член 2 
Овој колективен договор важи за сите претпри-

јатија и самостојни дуќани, како и за сите работ-
ници кои се вработени во претпријатијата и самос-
тојните дуќани од областа на трговијата во СР Ма-
кедонија според единствената номенклатура на деј : 

ностите: 
07000 — Трговија: сите гранки, групи и под-

групи, 
ПОЗО — Услуги во прометот, 

110902 — Приредување на саеми и изложби. 
Колективниот договор важи и за . студенти и уче-

ници на практика,, приправници, како и за приправ-
ници кои вршат волонтерска работа. 

За работоводните органи и работниците со по-
себни овластувања и одговорности со статутот и 
други акти на претпријатијата, односно работодава-
чите не важи делот од Колективниот договор со кој 
се регулира личниот доход и надоместоците, додека 
другите одредби од Колективниот договор важат ако 
тоа е утврдено со договорот за работа. 

Член 3 
Врз основа на колективните договори и закони-

те, претпријатијата можат да склучат колективен 
договор во претпријатието со кој детално ќе ги ре-
гулираат одделните прашања. 

Колективниот договор од претходниот став го 
потпишуваат работоводниот орган и Синдикатот во 
претпријатието. 

Со колективниот договор на претпријатието, со 
општите акти, односно со договорот за работа не 
може да се утврдат помали права и обврски од утвр-
дените во Општиот колективен договор за стопан-
ството на СРМ и со овој колективен договор. 
I 

Член 4 
Синдикатот во претпријатието, односно кај рабо-

тодавачот може да го овластие Синдикатот на работ-
ниците од трговијата на Македонија во негово име 
да преговара со претставниците на органите на упра-
вување во претпријатијата, односно кај работода-
вачите. 

Членот на Синдикатот за заштита на своите 
права може директно да се обрати до извршниот од-
бор на својата организација, до општинскиот одбор, 
градскиот одбор на Синдикатот, до општинскиот со-
вет на синдикатите и Републичкиот одбор на Син-
дикатот на работниците од трговијата на Македонија, 
како и до службите за правна помош при општин-
скиот совет на синдикатите. 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 5 
При засновање работен однос, претпријатието 

односно работодавачот се должни да му овозможат 
на работникот да се запознае со општите акти, од-
носно договорот со кој се уредуваат неговите права 
и обврски. 

Посебни услови за засновање работен однос 

Член б 
Работното искуство како посебен услов за зас-

новање на работен однос, не може да се предвиди 
подолго од две години за помалку сложени работи 
и работни задачи, односно подолго од шест години 
за организаторите на работа. 

Член 7 
Со работникот кој е избран за обавување работи 

и работни задачи, согласно објавениот оглас, се 
склучува договор за работа со кој се уредуваат след-
ните прашања: 

— траење на работниот однос; 
— работно место, односно работните задачи за 

кои се заснопа работен однос,- -
— пробна работа (ако се бара); 
— приправнички стаж (ако се склучува работен 

однос со приправник); 
— местото на извршувањето на работата; 
— работното време, одморите, паузите и годиш-

ниот ОДМОР; 
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— мерки за заштита на работникот; 
— личниот доход и надоместоците за личниот 

ДОХОД; 
— начинот и менувањето на договорот; 
— други права и обврски. 

Распоредување на работниците 

Член 8 
Со општиот акт со кој се уредуваат работните 

односи или договор се утврдуваат условите, начинот 
и постапката за распоредување на работниците од 
едно на друго место на работа. 

Работникот може без негова согласност да се 
распореди од едно на друго место на работа ако 
оддалеченоста е помала од 50 километри и ако о 
обезбеден превоз до работа и од работа, со сред-
ствата на јавен сообраќај или со средствата на орга-
низацијата. 

Ако оддалеченоста од местото на работа со про-
мената е поголема од 50 километри, работникот мо-
же привремено да се распореди само во случај ако 
е обезбедено соодветно сместување на работникот 
на товар на претпријатието, односно работодавачот. 

Член 9 
Работникот е должен времено да врши работи 

на работно место за кое се бара понизок степен 
на стручна подготовка од определен вид на зани-
мање во случаите утврдени во законот и во след-
ните случаи: 

— прекин на работа поради недостиг ,на енер-
гија, суровини, репроматеријали, резервни делови 
и СЛ.; 

— воена опасност, состојба на подготвеност и 
воена вежба,-

— расипување на животни продукти, суровини и 
други потрошни добра и др.; 

' — за извршување на сезонски работи кои не 
трпат одлагање; 

— за реализација на извозни програми. 
Работникот е должен времено да врши работи 

на работно место за кое се бара понизок степен на 
стручна подготовка од определен вид на занимање 
но не подолго од 60 дена. 

Член 10 
Работниците кои останале работно неангажира-

ни без нивна вина можат привремено работно - да 
бидат ангажирани на следниот начин: 

— со скратување на работно време во рамките 
утврдени со закон; 

— скратување на работното време помалку од 
36 часа неделно; 

— чекање на работа со право на надомест на 
личен ДОХОД; 

— упатување на доквалификација односно пре-
квалификација. 

,Надоместоците од претходниот став се исплату-
ваат до висината на личниот доход на работникот, 
но не помалку од 80% од основниот личен доход 

Права на работниците за чија работа потребата 
престанала поради технолошки, економски, 

организациони и слични причини 

Член 11 
Одлука за престанување на потребата од рабо-

та на работниците поради технолошки, економски, 
организациони и слични причини, донесува работ-
ничкиот совет, односно друг орган на претпријатие : 
то, на предлог на работоводниот орган, односно ра-
ботодавачот 

Одлуката од став 1 на овој член надлежниот 
орган ја донесува по претходно добиено мислење на 
организацијата на Синдикатот од претпријатието ко-
ја е задолжена да го достави во рок од 30 дена. 

Работодавачите се должни при донесување на 
одлука за престанување на потребата од работници, 

поради технолошки, организациони, економски и 
слични причини, да добијат мислење од општинскиот 
совет на синдикатите кој е должен да го достави 
во рок од 30 дена. 

i 
Член 12 

Во случај кога во претпријатието или кај рабо-
тодавачот не може трајно да се обезбеди работа за 
работниците кои се утврдени како технолошки ви-
шок, поради технолошки, организациони и економ-
ски причини, на работниците им припаѓа приоритет-
но право на работа во други претпријатија или кај 
работодавачи, доколку таква можност постои, а во 
спротивно не може да му престане работниот однос 
додека не му се обезбеди едно од следните со За-
кон утврдени права: 

— право на преквалификација или доквалифи-
кација; 

— право за докуп на стаж до 5 години за оства-
рување на правото на пензија,-

— право на еднократен надоместок во вид на 
отпремнина; 

— други права утврдени со Законот. 
Член 13 

На работникот за чија работа потребата преста-
нала поради технолошки, економски, организациони 
и слични причини, му се обезбедува едно од права-
та по основ на работа утврдени со законот. 

Во примената на критериумите утврдени со за-
конот, при престанувањето на потребата од работа 
на работниците, треба да се поаѓа: 

— од успешноста во извршувањето на работите,-
— доколку работниците искажуваат еднаква ус-

пешност во извршувањето' на работите, предност да 
го задржат работното место имаат оние работници 
кои имаат повисок степен на образование, односно 
квалификација; 

— доколку работниците искажуваат еднаква ус-
пешност и имаат ист степен на образование ,односно 
квалификација, предност да го задржат работното 
место имаат работниците кои имаат поголем работен 
стаж; 

1— доколку работниците искажуваат еднаква ус-
пешност, имаат ист степен на образование, односно 
квалификација и имаат еднаков работен стаж, пред-
ност да го задржат работното место имаат работни-
ците кои имаат професионални заболувања, односно 
работниците кои претрпеле повреда на работното 
место; 

— доколку работниците искажуваат еднаква успе-
шност, имаат ист степен на образование, односно ква-
лификација, имаат еднаков работен стаж и слична 
здравствена состојба, предност да го задржат работ-
ното место имаат оние работници кои се во понепо-
волна социјално-економска положба / 

Ллен 14 
При донесување на одлука за престанување на 

потребата од работа на работниците, покрај работ-
ниците утврдени со закон и со Општиот колективен 
договор за стопанството на СР Македонија не можат 
да бидат земени во предвид и следните работници: 

, — самохран родител и 
— жена работничка за време на бременост. 
Ограничувањата од став 1 од овој член не се 

применуваат на работници на кои може да им се 
обезбеди право на пензија со докуп на стаж. 

Член 15 
Органот од член 11 е должен работниците за 

чија работа престанала потребата да ги запознае со 
правата како и со условите и начинот на нивното 
остварување. 

Работно време 
Член 16 

Со општ акт, односно колективен договор на 
претпријатието и договорот за работа се утврдуваат 
работите за кои се скратува должината на работ-
ното време, соодветно на штетното влијание на здрав-
јето, на работната способност на работникот, во сог-
ласност со законот. 
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Член 17 
Распоредот на редовното седмично работно вре-

ме, почетокот и завршетокот на дневното работно 
време во трговијата на мало по градови, населени 
места ќе се утврдува со посебна спогодба меѓу прет-
пријатијата, самостојните дуќани и надлежните орга-
ни на собранијата и стопанските комори. 

Одмори и отсуства 
Годишен одмор 

Член 18 
Претпријатието, односно работодавачот е дол-

жен да му обезбеди на работникот користење годи-
шен одмор најмалку во траење од 18 работни денови. 

Должината на годишниот одмор од претходниот 
став се зголемува и утврдува: 

а) По основ на работен стаж 
— до 3 години 
— од 3 до 5 години 
— од 5 до 10 години 
— од 10 до 15 години 
— од 15 до 20 години 
— од 20 до 25 години 
— од 25 до 30 години 
— преку 30 години 
б) По други основи 
— за потешки услови за работа 3 дена 
(работа на утовар и истовар на стока, работи во 

касапници, рибарници, ладилници, во продавници за 
бои и лакови и земјоделски аптеки и други работ-
ни места што се опфатени со општите акти на прет-
пријатието); 

— со изменета работна способност 3 дена 
— на работник — мајка со дете до 5 го-

дини возраст 2 дена 
— на самохран родител кој има дете до 

5 години возраст 3 дена 
— на работник помлад од 18 години 5 дена 

\ 

Доколку должината на годишниот одмор е утвр-
дена со посебен закону се применува решението што 
е поповолно за работникот 

Член 19 
Доколку за време на траењето на годишниот 

одмор работникот користи боледување, траењето на 
годишниот одмор се прекинува за времето додека! 
трае боледувањето, што се докажува со лекарско 
уверение. 

За користењето' на боледувањето од став 1 на, 
овој член работникот е должен да го извести прет-
пријатието, односно работодавачот. 

Преостанатиот дел од годишниот одмор работ-
никот го користи по завршување на боледувањето, со 
претходна добиена согласност. 

Член 20 
Работникот има право да отсуствува од работа 

со надомест на личен доход најмногу 7 дена во те-
кот на годината во следните случаи: 

—- за склучување на брак з дена 
— за склучување на брак на деца 2 дена 
— за раѓање на дете 2 дена 
— за смрт на сопружник и дете 5 дена 
— за смрт на родител, брат, сестра 3 дена 
— за смрт на родител на сопружник 2 дена' 
— за смрт на дедо или баба 1 ден 
— за селидба на семејство од едно во 

друго место 2 дена 
— за селидба на семејство во исто 

место 1 ден 
1— за елементарни непогоди до 3 дена 
Во случаите од претходниот став отсуството од 

работа се обезбедува без оглед на барањето на де-
ловниот процес. 

III. ЛИЧНИ ДОХОДИ 
Член 21 

Цената на работната сила за најнизок степен на 
сложеност, со која се обезбедува социјална и мате-
ријална сигурност на работникот и на неговото се-

мејство, договорно ја утврдуваат и објавуваат пот-
писниците' на Договорот, најдоцна во декември во 
тековната година за наредната година. 

Доколку во текот на годината дојде до пораст 
на трошоците на живот, најниската цена на работ-
ната сила се коригира сразмерно на тој пораст во 
тековниот месец, во однос на декември од претход-
ната година. 

Член 22 
Цената на работната сила за најнизок степен 

на сложеност — најнизок личен доход за полно ра-
ботно време при нормални услови за работа и нор-
мален учинок изнесува 2.450 динари месечно, однос-
но 13,46 динари на час. 

Претпријатието односно работодавачот се долж-
ни во своите општи акти, односно договорот за ра-
бота да ги утврдат нормалните услови за работа и 
нормалниот учинок па работникот за полно работно 
време. 

,Во организациите, односно кај работодавачите 
кај кои настанале тешкотии во работењето најнискиот 
личен доход може да се намали до 20%, но не по-
долго од 6 месеци 

По исклучок потписниците на овој i колективен 
договор можат рокот од став 3 на овој член да го 
продолжат. 

Член 23 
Најниската цена на работната сила за одделни 

групи на сложеност се утврдува согласно следните 
коеф,ициенти на групите на сложеност на работите 
и работните задачи: 

I група — едноставни работи 1,00 
II група — малку сложени работи “ 1,15 

III група — средно сложени работи 1,35 
IV група — сложени работи 1,45 
V група — повеќе сложени работи 1,70 

VI група — многу сложени работи 1,90 
VII група — ВИСОКО сложени работи 2 , 5 0 

VIII група — најсложени работи ' 3,00 
Член 24 

I група — на работи и задачи подразбира едно-
ставна рутинска работа која не бара посебно обра-
зование, односно квалификација. 

П група — на работи и задачи подразбира по 
малку сложени работи и задачи, односно работа со 
помош на едноставни средства за работа за кои се 
доволни писмени упатства, односно интерна полуква-
лификација за извршување на наведената работа. 

III група — подразбира средно сложени, работи 
и задачи на кои работата се повторува со повремена 
појава, на нови работи и задачи. Извршувањето на 
овие работи и задачи бара образование на ниво на 
квалификуван работник. 

IV група — подразбира посложени и поразно-
видни работи и задачи за чие извршување се неоп-
ходни консултации. Извршувањето на овие работи 
и задачи претпоставува образование на ниво на сред-
на стручна подготовка. 

V група — подразбира посложени работи и за-
дачи кои бараат повисок степен на самостојност во 
извршувањето на работите и задачите, а за чие извр-
шување е потребна стручна подготовка ВКВ ра-
ботник. 

VI група — подразбира сложени работи и зада-
чи, работи на организирање, водење и подготовка, 
на процесот на работа, посебни задачи во областа на 
услугите, административните и деловни ,функции, за 
што е потребно образование на ниво на виша струч-
на подготовка. 

VII група — подразбира мошне сложени работи 
и задачи што бараат иницијативност и креативност 
на работникот во стручното^ водење на работата, 
подготовката, анализата, организацијата на работ-
ниот процес, за што е потребно заокружено теорет-
ско и практично знаење и за чие извршување е не-
опходно образование на ниво на висока стручна под-
готовка. 

VIII група — подразбира најсложени работи и 
задачи со најголемо знаење за водење на процесот 
на работата и стопанисувањето, креативни работи и 
задачи, истражувачки работи за чие извршување се 

2 дена 
3 дена 
4 дена 
5 дена 
7 дена 
9 дена 

10 дена 
12 дена“ 
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потребни посебни стручни и докажани - способности, 
како и висока стручна подготовка, магистри и докто-
ри на науки. 

Член 25 
Цената на работната сила за најниска група на 

сложеност за одделните, повисоки групи на сложе-
ност, претставува основен личен доход. 

Член 26 
Работникот има право најмалку на 0,5% додаток 

на основниот личен доход за секоја година работен 
стаж. 

Член 27 
Основниот месечен личен доход на работникот 

се зголемува кога работникот работи во услови по 
тешки од нормалните за соодветно работно место. 
Со општите акти на претпријатието се утврдуваат 
условите за работа потешки од нормалните ,за од 
делни работни места и процентот на зголемувањето. 

Член 28 
Основниот личен доход на работникот се зголе-

мува најмалку за.-
— 35% за прекувремена работа; / 
— 50% за работа во денови на празници, утвр-

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

Личен доход и добивка 
Член 29 , 

Работникот има право на личен доход и по ос-
нов на остварена добивка. 

Надлежниот орган во организацијата, односно 
работодавачот однапред го определува делот од до-
бивката што ќе се распоредува за лични доходи, што 
не може да изнесува повеќе од 50% од остварената 
добивка. 

. Поединечното учество на секој работник во рас-
пределбата на делот од добивката за лични доходи е 
сразмерно на учеството на неговиот исплатен, личен 
доход во вкупните средства на исплатените аконта-
ции на личните доходи во пресметковниот период, за 
кој се утврдува добивката. Добивката може да се 
исплатува и во вид на акции. 

Важење на Колективниот договор 
Член 30 

Овој колективен договор важи 3 години од де-
нот на склучувањето. 

Важноста на Договорот може да се продолжи и 
за наредните 3 години, ако најдоцна 3 месеци пред 
истекот на рокот за важење не се покрене барање 
за негова измена, односно не започне постапка за 
склучување на нов договор. 

Решавање на спорови 
Член 31 

За решавање на спорови меѓу странките во овој 
колективен договор што не можат да се решат со 
меѓусебно спогодување се формира Комисија за усог-
ласување. 

За спор во смисла на претходниот став се смета 
правен или друг вид спор (ако се повредени инте-
ресите на странките) што произлегува од овој колек-
тивен договор, како и спор што ќе настане како 
последица од неприфаќањето на предлогот, за изме-
ни и дополнување на овој колективен договор. 

Член 32 
Секоја од странките именува два члена^во Ко-

мисијата за усогласување. 
Членовите на Комисијата спогодбено именуваат 

претседател на Комисијата од редот на стручни ра-
ботници. 

Започнување на постапка за усогласување 
Член 33 

Постапката за усогласување за случаите од член 
31 започнува со барање на една од странките. 

Член 34 
Усогласувањето е неуспешно ако една од стран-

ките писмено јави, но не пред почетокот на усогла-
сувањето, дека истото го смета неуспешно. 

Секое усогласување што странките ќ е го постиг-
нат, мора да биде во писмена ф о р ^ а . 

Со донесените решенија се дополнува и измену-
ва овој колективен договор: 

Измени и дополнувања па Колективниот договор 
Член 35 

Секоја од странките може било кога да предло-
жи измени и дополнувања на овој колективен до-
говор. 

Предлогот образложен во писмена форма се доо-
тавува до другата странка, која е должна да се из-
јасни по предлогот во рок од 30 дена. 

Во случај спротивната странка да не го прифа-
ти предлогот за измени или не се изјасни по пред-
логот во рокот од претходниот став странката — 
предлагач може да започне постапка пред арбитража. 

Постапка пред арбитража 
Член 36 

Ако постапката за усогласување е неуспешна, 
спорот (ќе се води пред арбитража. 

Бројот на арбитрите е непарен. 
Секоја од странките именува по три арбитри. 
Претседателот на арбитражата го именуваат ар-

битрите спогодбено, од редот на угледни и стручни 
работници. 

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови. 

На постапката пред арбитражата , се примену-
ваат одредбите за избрани судови од Законот за 
процесната постапка. 

Одлуката на арбитражата е конечна, 
Спроведување и толкување на Колективниот договор 

Член 37 
Странките се должни да го спроведуваат и сле-

дат остварувањето на овој колективен договор за што 
се формира Комисија. 

Секоја од странките на Колективниот договор 
именува по три члена во Комисијата, која е овлас-
тена да дава толкување на одредбите. 

Спроведувањето и следењето на овој колективен 
договор ќ е го вршат: 

— странките потписници на колективниот дого-
вор; 

— надлежните органи во претпријатието и ра-
ботодавачите ; 

— основните организации, конференциите и нив-
ните органи на Синдикатот; 

— општинските одбори и градскиот одбор на 
Синдикатот; 

— општинските совети на Синдикатот. 
Регистрирање и објавување на Колективниот договор 

Член 58 
Колективниот договор ќе се регистрира ка ј над-

лежниот републички орган на управата. 
Член 39 

Овој колективен договор влегува во сила осум 
дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќ е се применува од 1. I. 1991 година. 

Член 40 
Претпријатијата се должни да ги усогласат оп-

штите акти, а работодавачите договорите за работа 
со одредбите на овој колективен договор. 
24 јануари 1991 година 

Скопје 
ПОТНИСИИЦИ: 

Републички одбор на Синдикатот 
на работниците од трговијата 

на Македонија 
Претседател, 

Вељо Ќулавковски, с. р. 
Собор за промет и услуги 
на Стопанската комора на 

Македонија 
Претседател, 

Јован Савески, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВ-
НО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕБАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

23. 
Врз основа на член 45 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена за-
штита на децата на град Скопје, а согласно член 
5 од Законот за привремено ограничување на распо-
лагањето со дел од општествените средства на оп-
штините, Републиката и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности за потрошувач-
ката за првото тримесечје од 1991 година („Службен 
весник на СРМ“ бр. 1:/91), Извршниот одбор на Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена, заштита на децата на град Скопје, 
на 63-та седница, одржана на IS јануари 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОД-
НОС КАКО ПРИХОД НА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО 
И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД 

СКОПЈЕ ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Збирната стапка на придонес од личен доход од 

работен однос како приход на СИЗ за предучилиш-
но и основно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата на град Скопје во 1991 
година со примена од 1 јануари 1991 година изне-
сува 4,925%, од кое з,6990/о за основно воспитание 
и образование и 1,226% за општествена заштита на 
децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита, Меѓуопштинскиот завод за унапредување на 
предучилишното и основното воспитание и образова-
ние на град Скопје, Републичкиот завод за унапре-
дување на воспитанието —- Скопје и Стручната служ-
ба на СИЗ зк предучилишна и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата на 
град Скопје ,“ќе уплатуваат 50% од утврдената осно-
вица во член 1 на оваа одлука или збирна стапка; 
од 2,462"%, од кое 1,849% за основно воспитание и 
образование и 0,613% за општествена заштита на 
децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност на заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица 
во член 1 од оваа одлука - или збирна стапка од 
3,4471%, од кое 2,5890/о за основно воспитание и об-
разование и 0,858% за општествена заштита на де-
бата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 го-
дина и ќ е се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-63 
18 јануари 1991 година 

Скопје 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КИЧЕВО 

24. 
Врз основа на член 180 став 1 точка 9 од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена - заштита — Кичево, Изврш-
ниот одбор на Собранието на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за .здравствена заштита -
Кичево, на седницата одржана на 22 јануари 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита — Кичево се 
утврдува во висина од 7,290% од бруто личниот до-
ход на работниците, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
3,400%; 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата што самостојно ги утврдува заедницата од 
3,890%. 

Од уплатениот придонес за здравствена заштита 
по стапка наведена во став 1 од истиот член, 90% 
да се плаќа на редовната жиро сметка 40320-640-37, 
а 10% на жиро сметката за инвестиции 40320-741-003-
37 — на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита i— Кичево. 

Член 2 
За ,обезбедување на правото од здравствената 

заштита во случај на повреда при работа и заболу-
вање од професионални болести се плаЈќа придонес 
по стапка 0,406% од определената основица. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став на овој член претста-
вува : 

1. За обврзниците на придонесот кои според 
Одлуката за единствена класификација на дејностите 
се распоредени во областите од о до 11 остварениот 
доход валоризиран со процентот на кумулативниот 
пораст на цените на мало во Републиката согласно 
член 17 став 2 од Законот за данок од доход на 
организациите на здружениот труд. 

2. За обврзниците на придонесот кои според 
Одлуката за единствена класификација на дејностите 
се распоредени во областите од 12 до 14 бруто лич-
ниот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,„Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1991 година. 

Бр. 02-220 
22 јануари 1991 година 

Кичево 

Претседател, 
дипл. град. инж. Спиро Николовски, с. р. 

Претседател, 
Стојмир Соколески, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - РАДОВИШ 
25. 

Врз основа на член 76 од Законот за вработу-
вање („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87) и член 
13 од Статутот на Заедницата за вработување на' 
општина Радовиш, Собранието на Заедницата за вра-
ботување, на седницата одржана на 26 декември 1990 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 

1931 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на по-

драчјето на општина Радовиш се утврдува на 0,557% 
од личниот доход (бруто личен доход). 

Член 2 
Организациите од областа на основното образо-

вание, средното насочено образование и социјалната 
заштита ќе плаќаат придонес намален за 50%, а;. 
организациите од општествена заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од. областа на сценско-музичките 
дејности ќ е плаќаат придонес од 70% од утврдената 
стапка во член 1 од оваа одлука. 

Член 3 
Придонес за вработување плаќаат. работниците и 

работодавците, членови на СИЗ за вработување — 
Радовиш, согласно член 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши: 
— за работниците во основната организација и 

за работниците вработени ка ј работодавецот, лични-
от доход на работниците во кој се содржани при-
донесите и даноците што се плаќаат од личниот до-
ход (бруто личен доход); 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход,-

— за работодавецот кој ,данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ придонесот за вработување 
изнесува 15% од годишниот паушален износ на да-
нокот. 

Работниците на привремена работа во странство 
уплатуваат придонес за вработување според основи-
цата и стапката што ги утврдува Републичката СИЗ 
за вработување. 

Член 5 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за вработување се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за даноци на граѓаните. 

Облогот и наплатата на придонесот за вработу-
вање за работодавците го врши надлежниот орган за 
приходи на Со.бранието на општината. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, ќ е се применува од 1 јануари 1991 година 
и ќ е се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-518/6 
26 декември 1990 година 

Радовиш 
Претседател, 

Благица Чабукова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА - РЕСЕН 

26. 
Врз основа на член 103 став 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 181 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена и социјална зашт 
тита — Ресен („Службен гласник на општината Ре-
сен“ бр. 9/84), Собранието на Општинската СИЗ 
за здравствена и социјална заштита — Ресен, на сед- 1 

ницата одржана на 24 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ -ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА КОРИСНИЦИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ОПШТИНА-

ТА - РЕСЕН ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита на корис-

ниците земјоделци од општината Ресен за 1991 го-
дина се огЈределуваат и тоа: 

1. Корисници I— земјоделци кои имаат сопствена? 
земја (катастарски приход), по стапка од 15% од 
катастарскиот приход; 

2. Корисниците — земјоделци кои немаат сопстве-
на земја, а се занимаваат со земјоделска дејнос.т ќе 
плаќаат во паушален износ и тоа: 

— 300,00 динари годишно по домаќинство ако 
семејството е задолжено со катастарски приход; 

— 750,00 динари годишно по домаќинство ако', 
семејството нема сопствена земја и не е задолжено 
со катастарски доход; 

3. За секој член односно осигурено лице ед точ-
ката 1 на член 1 од оваа одлука ќе се плаќа пег 
300,00 динари годишно. 

Член 2 
Придонесите што се плаќаат од член 1 на оваа 

одлука се распоредуваат по видови за здравствена 
заштита и тоа: 

— за задолжителни видови 75% ; 
— за правата што самостојно ги утврдува заед-

ницата и другите права од здравствена заштита на 
земјоделците 25%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 
година. 

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

Бр. 02-263/1 
24 декември 1990 година 

Ресен 
Претседател, 

Спасе Марковски, с. р. 

27. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и 
член 161 став 1 точка 6 од Статутот на ' Општинската 
СИЗ за здравствена и социјална заштита — Ресен 
(„Службен гласник на општината Ресен“ бр. 9/84), 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена за-
штита — Ресен, на седницата одржана на 24 декем-
ври 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ: НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ВО СТРАНСТВО “НА КОРИСНИЦИТЕ - РА-

Б О Т Н И Ц И ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1991 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

за 1991 година се утврдува и тоа: 
— Стапката на придонесот од доход, од 0,247%; 
— Стапката на придонесот од бруто личниот до-

ход и други примања, од 7,695%; 
— Стапката на придонесот од задолжителни ви-

дови, за здравствена заштита, од 4,395%; 
— Стапката на придонесот за правата од здрав-

ствена заштита над задолжителните видови и други 
примања на здравствена заштита, од 3,300%; 

— Придонесот за несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува, од 
0,3%. 

Основица за пресметување претставува: 
— кај обврзниците кои формираат доход, оства-

рениот ДОХОД; 
— кај обврзниците кои не формираат доход, бру-

то личниот доход и другите примања; 
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— за лица кои работат со договор за дело ќе/ 
се плаќа придонес за здравствена заштита во слу-
чај на несреќа на работа, по стапка од 1% од ис-
платениот надоместок. 

Член 2 
Придонес, од доход по стапка од 0,205% и при-

донес од бруто личен доход по станка од 0,412!%' 
ike пресметуваат и плаќаат и тоа: ОП „ПРЕСПА-
ТЕКС", Ф-ка Крзно, ОП „Преспатекс" А- Ф-ка кон-
фекција, ОП „Преспатекс" — Преспа-комерц, ОП 
„Ретекс" РЕ — килимара, ОП „Агроплод" — живи-
нарска фарма, РЕ — Овошен насад со ладилник, 
ОП „Рибопреспа", Ветеринарна станица, Служба за 
унапредување на индивидуалното земјоделие, ПП 
„Ликум", „Мите Прцуловски" — Царев Двор, 33 
„Агропроизвод" — Дрмени ВРО „Преспанско Езеро“ 
— Ресен. 

Член з 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство (деташирани работници) се 
одредува во висина од 20% од чистиот личен доход, 
односно основицата утврдена со посебна одлука. 

Придонесот од претходниот став по видови за 
здравствена заштита се распоредува сразмерно на 
стапката утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Придонесот на здравствена заштита на пензио-

нерите СИЗ на ПИОМ го плаќа по стапка што 
одговара на нето стапката на бруто личниот доход 
на член 1 на оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат вкупно исплатените 
пензиски примања во времето во кое се плаќа при-
донесот. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат обврзниците на на-

чин утврден со закон, статут и други акти на за-
едницата. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да важат одлуките донесени во 1990 година. 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила од ,I јануари 1991 
година. 

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

Бр. 02-271 
24 декември 1990 година Претседател, 

Ресен Спасе Марковски, с. р 

28. 
Врз основа на член 103—105 и член 108—110 

од Законот за здравствена заштита („Службен весник 
на СРМ“ бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 15 од 
Статутот на Општинската СИЗ за здравствена и со-
цијална заштита — Ресен, Собранието на Општин-
ската СИЗ з,а здравствена и социјална заштита — Ре-
сен, на седницата одржана на 24 декември 1990 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗ-
НОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита во постоја-

ни месечни Износи во 1991 година се плаќаат за: 
1. лицата на доброволна практика (волонтери) 

што не примаат личен доход, ако работаат со полно 
работно време, во износ од 400,00 динари; 

2. за членовите на потесното семејство на југосло-
венските работници на работа во странство кои жи-
веат на подрачјето на заедницата, на кои не им е 
обезбедена здравствена заштита кај странските но-
сители на здравствена заштита се плаќа придонес 
за здравствена заштита, во постојан износ од 400,00 
динари месечно,-

3. југословеснките државјани ,што примаат пен-
зија или инвалиднина исклучиво од странски носи-
тели на осигурување (земји без конвенции) додека 
престојуваат на подрачјето на Заедницата плаќаат 
месечен паушал, во износ од 500,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствено осигурување во случај на несре-
ќа на работа и заболување од професионални забо-
лувања, во износ од 50;00 динари за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на практич-
ната работа во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во младински работни 
акции кои по прописите-на инвалидското осигурува-
ње се осигурени за сите случаи на инвалидноста, 
како и лицата кои учествуваат во организирани 'ра-
ботни акции,-

3. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-
дачите на територијалната одбрана и цивилната за-
штита; 

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; 
5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-

ње и преквалификација во СИЗ за вработување; 
6. лица кои работат помалку од половина од 

полното работно време,- и 
7. припадниците ' на доброволните организации 

на противпожарната заштита. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно. 
Доколку придонесите се утврдат за време по-

кратко од еден месец за секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката на оваа заедница 
од 1990 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари е 1991, 
година. 

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

Бр. 02-258 
24 декември 1990 година 

Ресен 
, Претседател, 

Спасе Марковски, с. р. 

29. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
1Q/83) и член 17 од Статутот на Општинската СИЗ 
за здравствена и социјална заштита — Ресен, („Служ-
бен гласник на општината Ресен“ бр. 9/84), Собра-
нието на Општинската СИЗ за здравствена и соци-
јална заштита — Ресен, на седницата одржана на 
24 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КО-
РИСНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУ-
ВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВО И ДЕКА ЧЛЕНОТ 
НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се одредуваат условите под кои 

ќе се сметаат како издржувани лица, членовите на 
поширокото семејство на корисникот на здравстве-
на заштита и други лица согласно одредбите на за-
конот за здравствена заштита, како и условите под 
кои се смета дека издржуваното лице нема сопстве-
ни приходи доволни за издржување. 
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Член 2 
За издржувано лице се смета лицето (член на 

пошироко семејство или друго лице) ако со корис-
никот на здравствената заштита (носител на осигу-
рувањето) живее во заедница и нема приходи за 
издржување. 

Член 3 
Издржуваните членови во семејството немаат до-

волно приходи за живеење ако.-
— нивниот катастарски приход од земјоделие 

не ги надминува износот од 40,00 динари годишно 
по едно издржувано лице; 

— нема катастарски приход, а 'другите приходи 
да не го надминуваат износот од 400,00 динари ме-
сечно пр едно издржувано лице; 

— катастарски приходи од земјоделие и други 
приходи заедно да не го надминуваат ,износот од 
600,00 динари годишно по едно издржувано лице. 

Член 4 , 
Како приходи од член з на оваа одлука не се 

сметаат приходите за издржуваните лица за кои спо-
ред посебни прописи со кој се установува одделното 
примање изрично е утврдено дека не се земаат пред-
вид при утврдувањето на имотната состојба на до-
маќинство. 

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

сувањето, а 'ќе се применува од 1 јануари 1990 го-
дина. 

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

Бр. 02-264 
24 декември 1990 година 

Ресен 
Претседател, 

Спасе Марковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КУМАНОВО 
30. 

Врз основа на член 26 алинеја 9 од Статутот 
на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на. децата —-
Куманово и член 5 од Законот за привремено огра-
ничување н,а располагањето со дел од општестве-
ните средства на општините, Републиката и на само-
управните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачката во првото тримесечје од 
1991 година, Собранието на ОСИЗ за предучилишно 
и основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Куманово, на седницата одр-
жана на 7 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КУМАНОВО 

ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА 
Член 1 

— Придонесот од бруто личен доход од работен 
однос во стопанството за основно образование изне-
сува 5,1690/о; 

— Придонесот од бруто личен доход од работен 
однос во земјоделството, текстилната индустрија и 
водостопанството за основно образование изнесува 
4,308%; 

— Придонесот од бруто личен доход од работен 
однос во нестопанството за основно образование из-
несува 5,003%; 

— Придонесот од бруто личен доход од работен 
однос во основното, средно насочено образование 
и социјална заштита за основно образование изне-
сува 2,502%; 

— Придонесот од бруто личен доход од работен 
однос во организации што вршат дејност и заштита 
на културни блага и од областа на сценско-музич-
ките дејности за основно образование изнесува 
3,500%; 

— Придонесот од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност за основно 
образование изнесува 6,500%; 

— Придонесот од личен - доход од земјоделска 
дејност, за основно образование изнесува 0,400%. 

Член 2 
— Придонесот од бруто личен доход од работен 

однос во стопанството за општествена заштита на 
децата изнесува 1,193'%; 

— Придонесот од бруто личен доход од рабо-
тен однос во областа на текстилната индустрија, зем-
јоделството и водостопанството за општествена за-
штита на децата изнесува 0,994?%; 

— Придонесот од бруто личен доход од работен, 
однос во нестопанството за општествена заштита на 
децата изнесува 1,155%; 

— Придонесот од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска и нестопанска дејност за оп-
штествена заштита на децата изнесува 1,500%; 

— Придонесот од личен доход од земјоделска 
дејност за општествена заштита на децата изнесува 
о, 100%.' 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето, ќе се применува од 1 јануари 1991 година 
и 1ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Член 4 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 09-294/L.XII/I од 1 октомври 1990 
година. 

Бр. 08-374/111 
7 јануари .1991 година 

Куманово 
Претседател, 

Слободанка Стојковска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - СТРУГА 
31. 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за 
вработување („Службен весник на 'СРМ“ бр. 32/87 и 
член 18 од Статутот на СИЗ за вработување на оп-
штина Струга, согласно Заклучокот на Собранието 
на СИЗ за вработување — Струга од 25 декември 
1990 година, Собранието на СИЗ за вработување, на 
седницата одржана на 25 декември 1990 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУГА ЗА 
1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката за придонесот за вработување на по-

драчјето на општина Струга се утврдува на 0,585% 
од личниот доход (бруто личен доход). 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од областа 

на основното образование и средното насочено обра-
зование и од социјалната заштита во општината 
Струга ќе платат придонес намален за 50%, а ор-
ганизациите од општествената заштита на децата„ 
организациите што вршат дејности заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичката! 
дејност ќе платат во висина до .70% од утврдената 
стапка во член 1 од оваа одлука. 

Член 3 
Придонес за вработување плаќаат работниците 

и работодавците, членови на заедницата за вработу-
вање согласно член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши: 
— за работниците во основната организација и 

работниците вработени кај работодавецот — личниот 
доход на работниците, во кои се содржани придо-
несите и даноците што се плајќаат од личниот доход 
(бруто личен доход), по стапка 0,585%; 

— за работодавецот основицата според која се 
плаќа данок од личен доход, по стапка од 0,585%; 

— за работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ придонесот за вработување 
изнесува 15% од паушалниот износ на данокот и 

— работниците на привремена работа во стран-
ство уплатуваат придонес за вработување според Од-
луката за утврдување на основицата и стапката за 
пресметка за пресметување и плаќање придонес за 
вработување донесени на Собранието на Републич-
ката СИЗ за “вработување. / 

Член 5 
За начинот на уплатувањето и пресметувањето на 

придонесот за вработување се применуваат ч соодвет-
ни одлуки од Законот за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 
година и ќе се објави во ,,Службен гласник на оп-
штината Струга“ и „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-340/1 
25 декември 1990 година 

Струга 
Претседател, 

Васко Бурилоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - СТРУМИЦА 
32. 

Врз основа на член 76 од Законот за вработува-
ње („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87) и член 
13 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за 
вработување - Струмица, Собранието на Заедницата 
за вработување — Струмица, на седницата одржана 
на 25 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
- Придонесот за вработување на подрачјето на 

општина Струмица за 1991 година се утврдува по 
стапка од 0,462%. 

Работниците на привремена работа во странство 
уплатуваат придонес за вработување според осно-
вицата и процентот што со одлука ја утврдува Со-
бранието на Републичката СИЗ за вработување. 

Член 2 
Придонесот за вработување го плаќаат работ-

ниците и работодавците членови на Заедницата за 
вработување. 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши за: 
— работниците во организациите и работниците 

вработени кај работодавците, од личниот доход на 
работниците во кој се содржани придонесите и да-
ноците што се плаќаат од личниот доход и 

— работодавецот, од основицата според која се 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавците кои данокот го плаќаат во 
тодишен паушален износ, придонесот за вработување 
се утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот. 

Член 4 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

за вработување се врши согласно прописите за да-
ноците на граѓаните. 

Облогот за наплатата на придонесот за вработу-
вање го врши Управата за општествени приходи при 
Собранието на општината Струмица. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 го-
дина. 

Член 6 
Оваа ,одлука да се објави во „Службен весник 

на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Стру-
мица“. 

Бр. 02-398/4 
25 декември 1990 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Горгиев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ТЕТОВО 
33. 

Врз основа на член 26 од Статутот на ОСИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата — Тетово, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 
27 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А ' 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСИЗ 
ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА - ТЕТОВО ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите за фи-

нансирање на дејноста на ОСИЗ за предучилишно 
и основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Тетово за 1991 година и тоа: 

1. Придонес од личен доход од работен 
ОДНОС: 

— за основно образование со стапка од 5,168% 
— за општествена заштита на децата со 

стапка 1,170% 

2. Придонес од личен доход од земјоделска 
дејност: 

— за основно образование со стапка од 3,00% 
— за општествена заштита на децата 0,15% 

3. Придонес од личен доход од вршење про- ( 
фесионална и стопанска дејност: 

— за основно образование со стапка од 6% 
— за општествена заштита на децата со 

стапка 0,10% 

4. Придонес од личен доход за вршење на 
занаетчиска дејност во паушал: 

— за основно образование 33,00% 
— за-општествена заштита на децата 2,00% 

Член 2 
Обврзниците од областа на текстилната индус-

трија, земјоделството и водостопанство стапките на 
придонеси од личен доход (ќе ги плаќаат намалени 
з а 2 5 % ОДНОСНО: 

1. Придонес од личен доход од работен од-
нос 

— за основно образование 4,307% 
— за општествена заштита на децата 0,975% 
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Член 3 
Организациите корисници на средства на ОСИЗ 

за предучилишно и основно воспитание и образо-
вание и општествена заштита на децата — Тетово 
се ослободуваат од плаќање на придонес од личен 
доход во висина од 50% од утврдената стапка во 
член 1 од одлуката. 

Член 4 
Ослободувањата и олеснувањата дадени во За-

конот за даноците на граѓаните не се однесуваат . 
за придонесот за основно образование и општестве-
на заштита на децата. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година 
и ,ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 0801-1877/1 
27 декември 1990 година 

Тетово 
Претседател, 

Јованче Михајлоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА - ТЕТОВО 
34. 

Врз основа на член 27-а од Законот за СИЗ на' 
културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 
9/78, 43/78, 41/81, 25/84, и 38/89), Собранието на СИЗ 
за култура - Тетово, на седницата одржана на 28 4 

декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ОБЕЗБЕДУВАЊА НА СРЕДСТВА НА СИЗ ЗА 
КУЛТУРА - ТЕТОВО ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придо-

нес што ги плаќаат основните организации на здру-
жен труд од остварен доход, работните луѓе од бру-
то личниот доход во нестопанството, граѓаните кои 
вршат самостојна стопанска и нестопанска дејност 
заради обезбедување на средства на Општинската 
СИЗ за култура - Тетово. 

Член 2 
Во 1991 година се утврдуваат стапки на придо-

нес за реализација на програмите од областа на 
културата и тоа: 

1. придонес од остварен доход за стопанството, 
по стапка од 0,285%; 

2. придонес од работен однос во нестопанството, 
по стапка од о,380%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од о,80%; 

4. придонес од самостојно вршење на стопан-
ска и нестопанска дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Основица за пресметување на придонесите од 

доходот претставува остварениот доход искажан по 
периодична пресметка, односно завршна сметка зго-
лемен со износите искажани во расходи и тоа: 

— вкалкулирани долгорочни резерви на мате-
ријалните трошоци и 

— вкалкулирани долгорочни резерви на немате-
ријални трошоци. 

Член 4 
Лицата што вршат стопанска дејност, а се обло-

жуваат во годишен паушален износ, ќе плаќаат при-
донес на СИЗ за култура — Тетово, во висина од 
5,00% од основицата на утврдениот данок. 

Член 5 
Организациите корисници на средства на ОСИЗ 

за предучилишно и основно воспитание и образо-
вание и општествена заштита на децата — Тетово, -
средно v насочено образование и социјална заштита 
ќе плаќаат придонес од личен доход во висина од 
50% од утврдената стапка во член 2 на оваа одлука. 

Работните организации од високото и вишо об-
разование, општествена заштита на децата и орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните богатства како и од областа на сценско музич-
ките дејности ќе плаќаат стапка од 0,70% од утвр-
дената основица на оваа одлука. 

Член 6 
Во поглед на роковите и начинот на пресмету-

вањето, уплатувањето, застареноста и присилната на-
плата на придонесот на доходот ќе се применуваат 
соодветните одредби од законот за данок на дохо-
дот на организациите на здружен труд, а за придо-
несот од личен доход ќе се применуваат соодветните 
одредби од Законот за данок на граѓаните. 

Член 7 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година„ 

Бр. 0801-72/1 
28 декември 1990 година 

Тетово 
Претседател, 

Олгица Toдороска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - - ТЕТОВО 
35. 

Врз основа на член 27-а од Законот за СИЗ 
на физичката култура („Службен весник на , СРМ“ 
бр. 5/74, 10/74, 9/78, 43/76, 41/81 и 25/84), Собрание-
то на Општинската заедница за физичка култура, 
на седницата одржана на 28 декември 1990 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ОПШТИНСКАТА 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 
1991 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат висината и начи-

нот на обезбедување на средства на Општинската 
заедница за физичка култура за задоволување на 
договорените заеднички потреби во областа на фи-
зичката култура и општ интерес на општината. 

II 
Средствата на Општинската заедница на физич-

ка култура за задоволување на договорените заед-
нички потреби во областа на физичката култура за 
општ интерес за Општината се обезбедуваат од при-
донес од доходот на основните организации на здру-
жен труд и од придонес од личен доход од работен 
однос. 

III 
Обврзници на придонесот од доходот се Основ-

ните организации на здружен труд од стопанството 
распоредени со Одлука за утврдување на стопан-
ските и вонстопанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 14/77 и 18/80), во областа на дејностите 
од 01 до 11. 

Обврзниците на придонесот од личен доход се 
работниците кои остваруваат ,личен доход од работен 
однос од нестопанството распоредени со одлуката 
за' ут,врдување на стопанските и вонстопанските деј-
ности во областа на дејностите од 12 до 14. 

IV 
Основица за пресметување на придонесите од 

доходот претставува остварениот доход искажан по 
периодична пресметка, односно завршна сметка зго-
лемен со износите, искажани расходи и тоа: 

— вкалкулирани долгорочни резерви на матери-
јалните трошоци и 

— вкалкулирани долгорочни резерви на немате-
ријални трошоци. 
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V 
Обврзниците од член 3 став 1 на оваа одлука, 

придонесот на доходот го плаќаат по стапка од 
0,165'% во која е содржана стапката на заедницата 
за физичка култура на општина Тетово и стапката 
на Републичката СИЗ за физичка култура, распре-
делбата на средствата помеѓу Заедницата за физич-
ка култура на општината Тетово и Републичката СИЗ 
за физичка култура ќе се регулира со посебен до-
говор ; 1 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност, по стапка од 0,120%; 

. — организациите корисници на средства на ОСИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата — Тетово, 
средното насочено образование ќе плаќаат придонес 
од личен доход од работен однос од нестопанска 
дејност, по стапка од 0,060%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од о, 15%,-

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и професионална дејност, по 
стапка од 0,10%; 

— лицата што вршат стопанска и професионал-
на дејност, а се обложуваат во годишен паушален 
износ ќе плаќаат придонес на Заедницата за фи-
зичка култура на општината Тетово во висина од 
1%, при што како основица ќе се земе утврдениот 
данок во паушален износ. 

VI 
Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

од доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
ње и плаќање на данокот на доход на организациите 
на здружен труд, 

-VII 
Обврзниците од текстилната индустрија, земјо-

делството и водостопанството стапките на придоне-
сот од доход и личните ,доходи ќе ги намалат за 
25% и тоа: 

— од доход 0,145% 
— од личен доход 0,106% 

VIII 
Се ослободуваат од пресметување и плаќање на 

придонес за физичка култура сите организации од 
областа на физичката култура на општина Тетово. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 - јануари 1991, го-
дина. 

Бр. 0801-172 
28 декември 1990 година 

Тетово 
Претседател, 

Никола Ристоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - ШТИП 
36. 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за 
вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87), 
и член 14 став 1 точка 4 од Статутот на Заедни-
цата за вработување — Штип, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 25 декември 1990 
.година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување се утвр-

дува во висина од 0,581%. 

Член 2 
Основица за плаќање на придонесот за вработу-

вање е: 

— за работниците од претпријатијата личниот 
доход на работниците во кои се содржани придоне-
сите и даноците што се плаќаат од личниот доход 
— бруто личен ДОХОД; 

— за, работодавецот, основицата според која пла-
ќа данок од личен доход,-

— за работодавецот кој данокот го плаќа во 
годишен паушален износ, придонесот за вработување 
изнесува 10% од паушалниот износ на данокот,-

— за работниците вработени кај работодавците 
2|% од нето личниот доход кој неможе да биде по-
малку од висината на загарантираниот личен доход. 

Придонесот за вработување стасува за плаќање 
до 30 во месецот, неможе да се уплатува по преста-
нокот на работниот однос. 

Член 3 
' Облогот и наплатата на придонесот за вработу-

вање од член 2 алинеја 2. и 3 го врши Управата 
за приходи при Собраниево на општината Штип, 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила веднаш по доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 0201-25/29 
25 декември 1990 година 

Штип 
Претседател, 

Коце Ефремов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ШТИП 
37. 

Врз основа на член 16 точка 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита Штип, Собранието на Заедницата 
за социјална заштита — Штип, на седницата одр-
жана на 14 јануари 1991 година,. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ШТИП 

ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот на доходот на стопан-

' ските организации кои остваруваат доход и стап-
ките на придонесот од личен доход од работен од7 
нос, како и придонесот од личен доход од граѓа-
ните за обезбедување средства на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштита — 
Штип се утврдуват: 

1. Работните организации кои што вршат сто-
панска дејност ќе плаќат придонес од доходот и тоа: 

— основните организации од стопанството, по 
стапка од 0,167%, а 

— обврзниците од областа на текстилната ин-
дустрија, земјоделството и водостопанството, по стап-
ка од 0,140%. 

2. Работниците што остваруваат личен доход од 
работен однос, освен работниците и вработените кај 
обврзниците од областа на дејностите од 01 до 11, 
плаќаат придонес од личен доход од работен однос 
по стапка од о,670%. 

3. Работните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност со средства за работа над кои постои право 
на сопственост плаќаат придонес за социјална заш-
тита во износ од 0,30% од катастарскиот доход. 

4. Граѓаните што остваруват личен доход од вр-
шење на самостојна стопанска дејност плаќаат при-
донес од 2,00%. 

5. Граѓаните што остваруваат личен доход од 
самостојно вршење на професионална дејност пла-
ќаат придонес од 2,00%. 

Член 2 
Во поглед на роковите и начинот на пресмету-

вањето, уплатувањето, застареноста и присилната на-
плата на придонесот од доходот ќ е се применуваат 
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соодветните одредби од Законот за данокот од до-
ход на организациите на здружен труд - стопан-
ските организации, а за придонесот од личниот до-
ход ќе се применуваат 'соодветните одредби од За-
конот за даноците на граѓаните. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,„Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1991 година. 

Бр. 09-2/1 
14 јануари 1991 година 

Штип 

Претседател, 
Ѓорги Боризовски, с. р. 

ИСПРАВКА 

Во Одлуката за определување на висината и на-
чинот на плаќање на надоместоците за употреба на 
јавните патишта што се плаќаат при регистрација 
на моторните и приклучните возила, објавена во 
„Службен весник на СРМ“ бр. 4/91 година, во точка 
7-а за трактори од KW (42,1—63,9 КЅ) надо-
местот треба да изнесува 144,20 динари, а не 114,20 
динари. 

Од Републичката СИЗ за патишта 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Се повикуваат сите лица што полагаат право 
на наследство на оставината на покојниот Кадри 
Селим, со последно место на живеење во Скопје, 
која се состои од дуќан во Стара чаршија во Скоп-
је, на ул. „106" бр. 94, да се пријават на судот 
во рок од 1 година од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, О 
бр. 52/89. (4) 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува 
дека во спорот за развод на брак помеѓу тужител-
ката Хуриет Муарем Зекири, ул. „Прилепска“ бр. 
22-а Скопје, против тужениот Здислав Владислав То-
ховиќ од Доброва-Горњича, Република Полска, сега 
во САД со непозната адреса му е поставен адвока-
тот Горан Трпковски за привремен застапник од 
Скопје кој ќе го застапува тужениот се додека 
тој или негов полномошник не се појават пред су-
дот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XI. П. 
бр. 2331/90. (5) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Во овој суд е заведен спор за утврдување право 
на сопственост по тужбата на тужителот Лулевски 
Живко од с. Волково против тужените Кушевски 
Драги од с. Волково, Кушиќ Бранко со непозната 
адреса на живеење и др. 

Се повикува тужениот Кушиќ Бранко од с. Ново 
Село, Скопско, сега со непозната адреса на живеење 
да се јави !во овој суд во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас, или во истиот рок да ја 
достави својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 
дена ќе биде застапував од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, И. П. 
бр. 1756/89. (3) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исполнување на договор по тужбата, на тужите-
лот Мумин Мустафи од с. Јеловјане против туже-
ните Зелије Бале, Сурија Бале, Мусо Бале, Ризван 
Бале, Ремзија Бале и Селфа Бале, сите од с. Јелов-
јане, сега во с. Брод — Драгаш, со непозната ад-
реса. , 

Се повикуваат тужените да се јават во Оп-
штинскиот суд во Тетово, да достават точна адреса 
или да одредат полномошник кој ќе ги застапува 
по овој предмет во рок од 30 дека по објавувањето 
на огласот. 

По истекот на овој рок, судот' на тужените ќе 
им постави привремен застапник кој ,ќе ги заста-
пува до правосилното окончување на постапката по 
овој предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1754/90. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

- Општинскиот суд' во Гевгелија поведе постапка 
за поништување на чекови со сериските броеви 
14264649 и 14264650, при што и двата чекови се тра-
сирани за наплата при Стопанска банка — Гевгелија, 
се во бланко форма и ја задолжуваат сметката на 
подносителот на предлогот за поништување на овие 
чекови Стојановска И. Лена од Гевгелија, со тековна 
сметка бр. 1958/82. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат ци-
тираните чекови и лицата на кои им е познато каде 
тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во 
Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во ,.Службен весник на СРМ“. 
Во истиот рок секое заинтересирано лице може да 
вложи приговор против предлогот за поништување на 
овие чекови. 

Се напоменува на должникот дека по овие чеко-
ви не може полноважно да ја исполни својата обвр 
ска, да ги обнови или замени, да издаде нови, ниту 
имателот смее да ги пренесува правата од чековите. 

Доколку огласниот рок истече без приговори или 
успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат 
поништени. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 97/90. 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 
за поништување на чекови со сериските броеви 
029109 и 029110 при што и двата чекови се трасира-
ни за наплата при Стопанска банка — Гевгелија, се 
во бланко форма и ја задолжуваат сметката на под-
носителот на предлогот за поништување на овие че-
кови Митрова Иванка од Гевгелија, со тековна смет-
ка бр. 80710-88/98. 

Се повикуваат силе лица кај кои се наоѓаат ци-
тираните чекови и лицата на кои им е познато каде 
тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во 
Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објавување-
то на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. 

Во истиот рок секое заинтересирано лице може 
да вложи приговор против предлогот за поништува-
ње на овие чекови. 

Се напоменува на должникот дека по овие че-
кови не може полноважно да ја исполни својата 
обврска, да ги обнови или замени чековите, да из-
даде нови, ниту имателот смее да ги пренесува пра-
вата од чековите. 

Доколку огласниот рок истече без приговори или 
успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат 
поништени. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 315/90. 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 
за поништување на чекови со сериските броеви од 
036747 до 036750 заклучно, при што сите четири че-
кови се трасирани за наплата при Стопанска банка 
— Гевгелија, се во бланко форма и ја задолжуваат 
сметката на подносителот на предлогот за пониш-
тување на овие чекови Стамков Бранко од Гевгелија, 
со тековна сметка бр. 1309-32. 
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Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат ци-
тираните чекови и лицата на кои им е познато 
каде тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд 
во Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. 

Во истиот рок секое заинтересирано лице може 
да вложи приговор против предлогот за поништува-
ње на овие чекови. 

Се напоменува на должникот дека по овие чеко-
ви не може полноважно да ја исполни својата обвр-
ска, да ги обнови иди замени чековите, да издаде 
нови, ниту имателот смее да ги пренесува правата од 
чековите. 

Доколку огласниот рок истече без приговори и 
успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат 
поништени:^ 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 156/90. 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 
за поништување на чекови со сериските броеви од 

f 058271 до 058280 и од 046766 до 046770 заклучно, при 
што сите 15 чекови се трасирани за наплата при 
Стопанска банка — Гевгелија, се во бланко форма 
и ја задолжуваат сметката на подносителот на пред 
логот Ашикова Илинденка од Гевгелија, со тековна 
сметка бр. 774-86. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат ци-
тираните чекови или лицата на кои им е познато 
каде тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд 
во Гевгелија во рок од -60 дена од денот на објаву 
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. 
Во истиот рок секое заинтересирано лице може да 
вложи приговор против предлогот за поништување 
на чековите. 

Се напоменува на должникот дека по овие че-
кови не може полноважно да ја исполни својата обвр-
ска, да ги обнови или замени, да издаден нови, ниту 
имателот смее да ги пренесува правата од чековите. 

Доколку огласниот рок истече без приговори или 
успех во пронаоѓањето на чековите, истите (ќе би-
дат поништени. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд ВО Гевгелија, Р. бр. 185/90. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4189 од 9. XI 1990 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-11-0-0-0, ги запиша во суд-
скиот регистар организирањето и усогласувањето на 
задругата и запишување на правото за вршење ра-
боти во надворешно трговскиот промет на Земјо-
делската задруга „Мирко Делев“, Ц. О., с. Негорци, 
Гевгелија со следните податоци: Задругата е усогла-
сена со статутот усвоен на референдум од 25 VII. 
1990 година, а основачи на задругата се: Илија Узу-
нов, Методи Костадинов, Ванчо Мицев, Ристо Ѓор-
ѓиев, Трајко Василев, Томе Јанкулов, Атанас Марков-
ски, Ефтим Марковски, Ефтим Колев, Лазар Трајков, 
Илија Мицев, Мито Мирков, Крсте Кочев, Благој 
Марков, Анка Мурџева, Шако Мариов, Горѓи Атана-
сов, Љубе Андонов, Петар Колев, Ристо Костадинов, 
Никола Костадинов, Костадин Марков, Киро Дуков, 
Мито Ташков, Костадин Мурџев, Блажо Василев, Сан-
де Раданлиев, Ацо Узунов, Живко Митров, Атанас 
Митров, Бошко Николов, Ристо Ников, Горѓе Самар-
џиев, Горѓе Петков, Тодор Бајмалиев, Тодор Јанев и 
Атанас Николов 

Дејности: 0201 — земјоделско производство; 02013 
— лозарство; 020110 полјоделство; 02012 — овоштар-
ство; 020140 — сточарство, 02010 —земјоделски услу-
ги; 020201 — земјоделски услуги за растително про-
изводство; 020202 — земјоделски услуги во сточар-
ство, собирање шумски плодови, габи, полжави и 
друго; 0130 .— производство на прехранбени произво-
ди; 01303 — преработка на овошје и зеленчук; 01304 
— преработка на месо и риба; 01305 — преработка 
на млеко,- 0131 — производство на пијалак,- 013111 
— производство на ракија; 013113 — производство 
на вино,- и 1312 — производство на безалкохолни пи-
јалаци; 013200 — производство на добиточна храна; 
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013310 — производство на тутун и преработка; 
04001 — искористување на вода за наводнување, 
060502 — превоз на стоки во патниот промет; 070111 
— леб, пециво, млеко и млечни производи,- 070112 — 
зеленчук, овошје, јужно овошје и преработки; 070113 
— месо, живина, риба и месни производи; 070114 — 
разни животни продукти, алкохолни и безалкохолни 
пијалаци и производи за домашни потреби; 070140 
— трговија на мало со возила, земјоделски машини, 
делови, гуми, приклучни машини и друго,- 070121 —. 
текстил и конфекција; 070112 — сурова кожа, ролна 
и слично; 070123 -— метални и електротехнички сто-
ки,- 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — 
мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан, 070127 
хемиски производи, бои и лакови; 070211 — жито и 
мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје, јуж-
но овошје и преработки,- 070213 — алкохолни и без-
алкохолни пијалаци, 070124 — добиток и живина,-
070219 — разни животни продукти за домашни пот-
реби; 070221 - текстил и конфекција; 070222 — су-
рова кожа, волна и слично,- 070223 — метални и елек-
тротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен, 
и инсталационен материјал; 070225 — хемиски про-
изводи, бои и лакови; 070230 — трговија на големо 
со возила, земјоделски машини, делови, гуми и при-
бор, 070240 — трговија на големо со нафтени дери-
вати; 070250 (— трговија на голема со мешовити сто-
ки; 080190 — други угостителски услуги; 110109 — 
штедно кредитно работење. 

Дејности во надворешно трговскиот промет: 
070310 — надворешна трговија со прехранбени стоки,-
070320 — надворешна трговија со непрехранбени 
стоки. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица за своите об-
врски задругата одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговскиот промет е Атанас Марковски, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4189/90. (209) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот тркалезен печат под назив: „Куќен 

совет Градски зид К-26 ул. „Партизански одреди“ бр. 
8 — Скопје“ се огласува за неважен. (4258) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпри-
јатие за промет на големо и мало „Грос-Пром" увоз-
извоз — Скопје“ се огласува за неважен. (4277) 

Загубениот тркалезен печат под назив.- „Спорт-
ско друштво „Куманово“ — Боксерски клуб — Ку-
маново“ се огласува за неважен. (4382) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Работна книшка на име Тасков Илчо, ул. „29 

Ноември“ бр. 30, Титов Велес. (4124) 
Работна книшка на име Бајрамов Сафет, ул. 

„Стефан Богоев“ бр. 43, Титов Велес. (4125) 
Работна книшка на име4 Анѓеловски Тони, ул. 

„Мирче Ацев“ бр. 16-а, Кратово. (4134) 
Возачка дозвола на име Момчило Станојевиќ, 

ул. „Гостиварска“ бр. 22, Тетово. (4235) 
Воена книшка на име Петров Нине, ул. „Цветан 

Арсов“ бр. 28, Титов Велес. (4137) 
Работна книшка на име Димовски Дарко, ул. 

„Благој Горев“ бр. 102/27, Титов Велес. (4146) 
Тековна картичка бр. 1550164316 и чекови од бр. 

74136 до 74140, издадени од „Југобанка" АД Белград 
— Југобанка ,— Скопје на име Снежана Крстевска, 
Скопје. (4156) 

Решение бр. 13-3793 на име Неџмедин Леко, 
Тетово. , (4157) 

Работна книшка на име Звонко Трајковски, Ку-
маново. (4158) 

Работна книшка на име Верка Станојковска, Кри-
ва Паланка. (4159) 
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Чековна карта бр. 155017698 6 и загубениот чек 
бр. 004133360, издадени од Југобанка" - Скопје на 
име Љупчо Алчевски, Скопје. (4165) 

Работна книшка на име Зоран Крстевски, Кума-
ново. ^ (4166) 

Чекови од бр. 44814 до 44820, издадени од ,,Југо-
банка" — Скопје на име Роберта Николовска, Скопје. 

Работна книшка на име Дејан Стефановиќ, Ку-
маново. (4174) 

Работна книшка на име Анета Стојанова, Штип. 
Работна книшка на име Петре Митев, Радовиш. 
Воена книшка на име Садик Спахија, ул. „Шар-

планинска" бр. 16, Куманово., (4193) 
Решение У. бр. 14-1296 од 26. III. 1990 година за 

занаетчиски дуќан, на име Каровски Драган, ул. 
„Загребска“ бр. 74, Скопје (4196) 

Воена книшка на име Бошковски Горан, Кума-
ново. (4200) 

Воена книшка на име Смилев Емил, ул. „Маршал 
Тито“ бр. 59/1, Титов Велес. (4205) 

Свидетелство за V одделение ,издадено од ЦОУ 
„Мануш Ѓуровски“ на име Муратова ѓурѓа, с. Старо 
Коњарево, Струмица. (4206) 

Работна книшка на име Елица Живкова, с. Кру-
пиште, Штип. (4210) 

Воена книшка на име' Добривое Костадиков, с. 
Росоман, Кавадарци. (4211) 

Решение УП. бр. 12-5927 од 10. VIII. 1988 година, 
на име Мустафа Ариф, Скопје. (4212) 

Родовник „Алфа“ за германски боксер Р. М. — 
288/273 Н. В., издаден од Кинолошки сојуз — Скопје 
на име Александар Слив јановски, Скопје. (4213) 

Решение бр. 12-7886 од 19. XI. 1990 година за 
упис на дуќан во регистар на име Сузана Поповска, 
Скопје. (4240) 

Уверение бр. 08-196/1 од 25. III. 1985 година, на 
име Лазаровска Трајка, ул. „Благој Илиев-Руне" бр. 
16-1/9, Куманово. (4241) 

Тековна книшка бр. 03114-6 и чекови од бр. 
4988535 до 49888540, издадени од ,.Југобанка" -
Експозитура — Гостивар на име Алексоска Аница, — 
Миле, ул. ,,,I8 Ноември“ бр. 27-а, Гостивар. (4254) 

Тековна сметка на име Љупчо Трајчев, Виница. 
Работна книшка на име Ристо Јеленов, Струмица. 
Работна книшка на име Зоран Тренески, Охрид. 
Работна книшка на име Рецеп Рустем, Охрид. 
Работна книшка на име Бордхуљ Османи, Кума-

ново. (4278) 
Работна книшка на име Аднан Осман, Охрид. 
Возачка дозвола на име Аднан Исени, с. Каме-

њане, Тетово. (4280) 
Работна книшка на име Љубе Стојаноски, Охрид. 
Чекови од бр. 150531s до 150533s, издадени од 

„Југобанка" — Скопје на име Виолета Ололовска, — 
Вранкиќ, Скопје. / (4294) 

Воена книшка на име Додевски Спасе, с. Канаре-
во, Куманово. (4296) 

Работна книшка на име Станиша Мициќ, Кума-
ново. (4303) 

Работна книшка на име Сашо Ѓорѓевски, Тетово. 
Работна книшка на име Слободан Стоилов, 

Штип. (4305) 
Пасош на име Љупка Пецова, ул. „Брегалница“ 

бр. 43, Штип. (4306) 
Воена книшка на име Делчо Митевски, с. Кукли-

ца, Куманово. (4307) 
Воена книшка на име Сафет Имери, с. Пирок, 

Тетово. (4308) 
Воена книшка на име Фатмир Касами, ул. „Гос 

тиварска" бр. 42, Тетово. (4309) 
Работна книшка на име Добре Ризоски, с. Беро-

вец, Струга. (4318) 
Работна книшка на име Фијат Алушески, с. Окти-

си, Струга. (4319) 
Дозвола бр. 5057 од 5. IX. 1952 година за врше-

ње занаетчиска дејност на име Урош Ивановски, 
Скопје. (4320) 

Решение УП. бр. 14-6721 од 11. XII. 1989 година, 
на име Благоја Димитровски, Скопје. (4321) 

Работна книшка на име Стојанка Максимова, Ку-
маново. (4338) 

Работна книшка на име Јакуп Омери, Тетово. 

Работна книшка на име Јонче Спасов, Радовиш. 
Одобрение УП. бр. 12-1470 од 2. ГИ. 1987 година^ 

за промет на овошје и зеленчук на име Али Адемов, 
с. Крушопек, Скопје. (4341) 

Воена книшка на име Зоран Јовановиќ, ул. „Н. 
Тесла“ бр. 101, Куманово. (4342) 

Работна книшка на име Ариф Салији, Тетово. 
Работна книшка на име Луљета Исаки, Тетово. 
Работна книшка на име Митко Гаврилов, Виница. 
Работна книшка на име Меметали Сатев, Радо-

виш ' (4358) 
Работна книшка на име Назми Сулејмани, Гос-

тивар. (4359) 
Чековна книшка бр, Ѕ071-84002798 и чекови од 

бр. 20572424 до 20572440, издадени од ЈИК — Банка 
— Скопје на име Митревска Горица, ул. „Никола 
Петров“, бр. 5/7, Скопје. (4360) 

Решение за упис на дуќан во регистарот, изда-
дено од СО — Карпош — Скопје на име Николовски 
Павле и Стефановски Панче, Скопје. (4361) 

Штедна книшка бр. 8773-2881, издадена од Ин-
вестбанка — Скопје на име Мито Мацовски, с. Идри-
зово, Скопје. (4362) 

Возачка дозвола на име Гуро Видикески, с. Лу-
ково, Струга. (4365) 

Воена книшка на име Решат Биљали, с. Делогож-
да, Струга. (4366) 

Работна книшка на име Весна Павловска, Ку-
маново. (4367) 

Работна книшка на име Елизабета Спасеска, ул. 
„Јабланица“ бр. 10, Струга. (4368) 

Работна книшка на име Шаилина Стаменковска, 
Титов Велес. (4369) 

Барирани чекови бр. 4871870, 4871896, 4871909, 
4871916 и 4871926 на име ПОС „Лирија“ — Скопје, 
жиро сметка 40100-601-10542, СОК — Скопје. (3) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 4 од Законот за исплата на 
личните“ доходи и други лични примања во Репуб-
ликата („Службен весник на СРМ“ бр. 2/91), Репуб-
личкиот комитет за труд, здравство и социјална 
политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Просечен месечен чист личен доход по врабо-
тен во Републиката за месец ноември 1990 година, 
намален за ефектот од процентот на бројот на вра-
ботените кој не исплатиле личен доход во месецот 
во кој се врши исплатата, изнесува 3.386 динари. 

2. Споредено со претходниот месец (октомври), 
поради примената на ефектот од ,бројот на врабо-
тените кој не исплатиле личен доход, во месец но-
ември личниот доход покажува намалување од; 10,2%. 

Бр. 12-374 
24 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

Врз основа на член 34 од Законот за работните 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), Ре 
публичкиот комитет за труд, здравство и социјална 
политика 

О Б Ј А В У В А 

Загарантираниот личен доход за полно работно 
време во Републиката за месец јануари 1991 година 
изнесува 2.247,30 динари. 

Бр. 12-375 
24 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 
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НИРО Службен весник на СРМ располага 
со следните изданија: 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА 
НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И СТОПАН-
СТВОТО 
— со предговор - - 250,00 дин. 
ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА СООБРАЌАЈОТ 
— со предговор - - 220,00 дин. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА 
НА СТОПАНСТВОТО 100,00 дин. 
УСТАВ НА СФРТ и УСТАВ НА СРМ 30,00 дин. 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
(Пречистен текст) 22,00 дин. 
ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен 

регистар -
Второ изменето и дополнето издание 50,00 дин. 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО 
ПРАВО 
— со судска практика и со предметен 

регистар — ч 
Трето изменето и дополнето издание 55,00 дин. 

ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 
(Пречистен текс,т) 45,00 дин. 
ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИ ОДНОСИ 70,00 дин. 
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА И 
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 
— со упатства — 30,00 дин. 
ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА 
ПОСТАПКА 
— со објаснување и со предметен 

регистар — , 
Второ изменето и дополнето издание 50,00 дин. 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОД-
НОТО ПРИВАТНО ПРАВО 
— со предговор и со предметен , 

регистар — 
Второ изменето и дополнето издание 80,00 дин. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 40,00 дин. 
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
- - за 1980—1984 година — 

III книга — 110,00 дин. 
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 
И РЕШЕНИЈА НА УСМ 40,00 дин. 

СОДРЖИНА 

39. Декларација за сувереност на Социјалис-
тичка Република Македонија — - — — 45 

40. Одлука за избор на потпретседатели на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 45 

41. Одлука за избор на членови на Комиси-
јата за уставни прашања на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија од 
редот на научните и стручните работници 
од областа на правото — - — — — 45 

42. Одлука за образување на постојани ра-
ботни тела на Собранието на СР Македонија 46 

43. Одлука за висината на месечниот надоме-
сток на трошоците за вршење на пратенич-
ката функција — — — — — — — — 50 

44. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на директорот на Управата за заед-
нички работи на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија — — — — 50 

45. Решение - за именување директор на Репуб-
личкиот завод за судски вештачења во об-
ласта на финансиите, материјалното рабо-
тење и сообраќајот — — — — — — 51 

46. Одлука на Уставниот суд на , Македонија, 
У. бр. 6Q/90 од 26 декември 1990 година 51 

47. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 265/90 од 9 јануари 1991 година — 51 

48. Решение на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 229/89 од 14 јануари 1991 година — 51 

Колективни договори 
22. Колективен договор за трговијата во СР 

Македонија — — — — — — — — 53 
Општи акти на самоуправните 

интересни заедници 
23. Одлука за утврдување висината на стапка-

та на придонес од личен доход од рабо-
тен однос како приход на СИЗ за пред-
училишно и основно воспитание и обра-
зование и општествена заштита на децата 
на град Скопје во 1991 година — — — 57 

24. Одлука за висината на стапката на придо-
несот за здравствена заштита на работни-
ците за 1991 година — — — — - г — 57 

25. Одлука за утврдување на стапката на при-
донесот за вработување во општината Ра-
довиш за 1991 година - — - — — — 58 

26. Одлука за придонесите за здравствена за-
штита на корисниците- земјоделци од оп-. 
штицата Ресен за 1991 година — — — 58 

27. Одлука за стапката на придонесот за здрав-
ствена заштита и стапката на посебниот 
придонес за користење на здравствена за-
штита во странство на корисниците — ра-
ботници од општината Ресен за 1991 година 58 

28. Одлука за придонесите на здравствена за-
штита што се плаќаат во постојани месечни 
износи за одделни категории осигуреници 
во 1991 година — — — — — — — 60 

29. Одлука за условите под кои' се смета де-
ка корисникот на здравствена заштита из-
држува членови на семејство и дека чле-
нот на семејството нема сопствени прихо 
ди доволни за издржување — 

30. Одлука за утврдување^ на висината на стап-
ките на придонесите за финансирање на деј-
носта на Општинската самоуправна инте 
ресна заедница за предучилишно и основ-, 
но воспитание и образование и општестве-
на заштита на децата — Куманово за пр-
вото тримесечје од 1991 година — — — 60 

31. Одлука за утврдување стапката на придоне-
сот за вработување во општина Струга за 
1991 година — — — - — — — — 60 

32. Одлука за утврдување на стапката на при-
донесот за вработување за 1991 година — 61 

33. Одлука за утврдување на стапките на при-
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