
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

,.Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Петок, 4 февруари 1983 
С к о п ј е 

Број 3 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 
10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

19. 
,Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на СОЦИЈ а листичка Република Македонка, 
Претседателството па Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
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на Собранието на СРМ, v  
Бошко Станковски, с р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
Член 1 

Во Законот за работните односи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 45/77) во член 5 по став 1 се до-
даваат 2 нови става кои гласат' 

„Со самоуправен општ акт со КОЈ се уредува 
работниот однос работниците се должни да утвр-
дат критериуми за приоритет при вработувањето 
согласно со општествениот договор за вработување 
кој го склучиле или на КОЈ му пристапиле. 

Корисник на лична пензија не може да засно-
ва работен однос". 

Член 1 
Во член 7 по став 3 се додава нов став КОЈ 

гласи. 
„За извршување на работи, односно работни 

задачи за кои со самоуправниот општ акт не се 
бара стручна подготовка не може како посебен 
услов да се утврдува работното искуство". 

Член 3 
Во член 8 став 4 бројот ,,15-' се заменува со 

бројот „8". 
Член 4 

Член 9 се менува и гласи: 
„Работниците со самоуправниот општ акт мо-

жат да утврдат најмногу два степена на стручна 
подготовка како посебен услов што работникот тре-
ба да го исполнува за вршење определени работи, 
односно работни задачи. 

Ако на„ конкурсот, односно огласот во случај 
од став 1 на ОВОЈ член се пријават кандидати со 
два степена на стручна подготовка, изборот се врши 
само од кандидатите со повисоката стручна под-
готовка, што ги исполнуваат другите услови". 

Член 5 
Во член 10 на крајот на став 1 точката се 

брише и се додаваат зборовите: „во рок од 30 де-
на од денот на истечување^ на рокот за подне-
сување на пријавата". 

Во став 2 се бришат зборовите' „или кој оства-
рил право на лична пензија". 

Член 6 
Член 12 се менува и гласи: 
„За извршениот избор по огласот, односно кон-

курсот пријавените кандидати писмено се извес-
туваат во рок од 8 дена од денот на извршениот 
избор, со поука дека имаат право да ги разгле-
даат материјалите за избраните кандидати и да 
поднесат барање за заштита на своите права. 

Избраните кандидати можат да започнат со ра-
бота 'откако одлуката за нивниот избор ќе стане 
конечна". 

Член 7 
Во член 15 во уводниот дел по зборот „кон-

курс" се ставаат две точки, а зборовите: „во слу-
чаите" се бришат. 

Во алинеја прва пред зборот „лице" се додава 
зборот „со", а во алинеја втора зборот „за" се за-
менува со зборот „со". 

По алинеја втора се додаваат три нови алинеи 
кои гласат: 

,,— со лице кое заснова работен однос на опре-
делено време до 3 месеци за итни и неодложни 
потреби на основната организација, со посредување 
на самоуправната интересна заедница за вработу-
вање и не може да се трансформира во работен 
однос на неопределено време; 

— со инвалидно лице и со лице попречено во 
физичкиот или психичкиот развиток, со посреду-
вање на самоуправната интересна заедница за вра-
ботување; 

— со лице за кое преку стручно оспособување 
или преквалификација врз основа на договор 
склучен меѓу основната организација и самоуправ-
ната интересна заедница за вработување е обез-
бедено вработување на неопределено време;". 

Член 8 
По член 16 се додава нов член 16а кој гласи: 

„Член 16а , 
Работник КОЈ најмалку пет сезони непрекинато 

работел како сезонски работник, во било која ос-
новна организација во наредните сезони заснова 
работен однос на определено време за вршење на 
сезонски работи без објавување на оглас. 

Ако во основната организација постои потреба 
да се зголеми бројот на работниците, приоритет за 
засновање на работен однос на неопределено време 
има работникот КОЈ како сезонски работник рабо-
тел најмалку пет сезони непрекинато во било која 
основна организација". 

Член 9 
iBo член 17 ставот 2 се брише. 

Член 10 
Во член 20 по став 2 се додава нов став кој 

гласи. 
„Претходно проверување на стручните способ-

ности не може да се врши при засновање на ра-
ботен однос на приправник или за работи, односно 
работни задачи за кои не се бара стручна подго-
товка". 
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Член 11 
Во член 23 се додаваат два нови става кои 

гласат: 
„Распоредувањето на работникот на работи, 

односно работни задачи кои одговараат на него-
вата работна способност стекната со работа, може 
да се врши кога посебна комисија ќе утврди дека 
работникот со работа стекнал знаење и практич-
на вештина за успешно извршување на работите, 
односно работните задачи на кои се распоредува. 

Работникот може да биде распореден во смис-
ла на став 2 на овој член само на работи, односно 
работни задачи за чие извршување се бара нај-
многу средна стручна подготовка,". 

Член 12 
По член 23 се додава нов член 23а' кој гласи: 

,,Член 23а 
За време на траењето на работниот однос 

работникот може да се упати од едно место во 
друго на работа без негова согласност доколку деј-
носта на основната организација е од таква при-
рода работите, односно работните задачи да се 
вршат и во места надвор од седиштето на основ-
ната организација (здравство, градежништво, мон-
тажни работи, трговија, угостителство, сообраќај и 
слично), како и кога оддалеченоста на местото од 
кое работникот се упатува до место во кое треба 
да ги врши работите, односно работните задачи не 
с поголема од 50 километри во една насока, а 
основната организација му обезбедила превоз. Ра-
ботникот може да биде упатен на работа од едно 
место во друго ако оддалеченоста на местото од кое 
работникот се упатува е над 50 километри во една 
насока доколку основната организација обезбедила 
престој со сместување и исхрана. 

Работникот — жена со дете до три години воз-
раст како и лицата од ставовите 2, 3 и 4 на член 
68 од овој закон не може да се упатат на работа 
од едно во друго место во смисла на ставовите 1 
и 2 на овој член''. 

Член 13 
Во член 24 став 1 по зборот „престои" се ста-

ва запирка и се додаваат зборовите „замена на 
ненадејно отсутен работник, спречување на раси-
пување на материјални добра, отстранување де-
фекти на средства за работа". 

Член 14 
Во член 26 став 1 по зборот „радиодифузијата", 

се додава зборот „електростопанството". 

Член 15 
Во член 29 став 3 по зборот „комисија" се до-

даваат зборовите: „образувана од општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување или од организацијата 
на здружениот труд во која има организирана дис-
панзерска дејност по медицина на трудот". 

Член 16 
Во член 32 став 2 по зборот „комисија" се до-

даваат зборовите: „образувана од општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување или во организацијата 
на здружениот труд во КОЈ а има организирана дис-
панзерска дејност по медицина на трудот". 

Член 17 
Член 33 се менува и гласи: 
„Здравствената организација може да воведе 

дежурство како работа подолга од полното работно 
време само доколку со претходно вработување на 
нови работници, со воведување на работа во смени 
и со прераспределба на работното време не е во 
состојба да обезбеди неопходна континуирана 
здравствена заштита. 

Потребата за воведување и обемот на дежур-
ството, се утврдува со самоуправен општ акт, во 
согласност со самоуправна спогодба што ја склу-

чуваат здравствените организации, советот на Со-
јузот на синдикатите на општината и општин-
ската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување.". 

Член 18 
Во член 35 став 2 точката се брише и се 

додаваат зборовите: „како и согласност од оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на трудот, каде е седиштето на основната ор-
ганизација во која работникот ќе работи." 

Член 19 , 
Во член 39 став 3 по зборот ,,зрачења", се до-

даваат зборовите: „работа со болни од заразни бо-
лести и со заразни материј а ли, работа на хируршки 
интервенции во операциони сали, работа во облас-
та на психијатријата, работа во судска медицина 
и патолошка анатомија". 

Член 20 
Член 40 се менува и гласи: 
„Работниците во основната организација, врз , 

основа на мислење од организацијата на здруже-
ниот труд од областа на медицината на трудот и 
советот на Сојузот на синдикатите на општината, 
а по претходно прибавена согласност од Републич-
киот комитет за труд, во самоуправниот општ 
акт ги утврдуваат работите, односно работните за-
дачи за работа под посебни услови, степенот на 
штетното дејствие врз работната способност на ра-
ботниците, како и скратеното работно време за 
одделни работи, односно работни задачи, сразмер-
но на штетното дејствие на утврдените услови за 
работа. 

Надлежниот орган во основната организација 
е должен да покрене постапка за испитување и 
утврдување на посебните услови за работа и по 
барање на делот на основната организација, сове-
тот на Сојузот на синдикатите на општината или 
надлежен орган на управата". 

Член 21 
Во член 47 по зборот „можат" се додаваат збо-

ровите: „со самоуправниот општ акт". 

Член 22 
Во член 48 се додава нов став 2 кој гласи: 
„По исклучок работникот е должен да работи 

во деновите на празниците од став 1 на ОБОЈ член 
ако тоа го бара природата на работата на основ-
ната организација и ако тоа е уредено во самоуп-
равниот општ акт". 

Член 23 
Во член 49 став 1 точката се брише и се до-

даваат зборовите' „сметајќи ги и саботите како 
работни денови". 

Член 24 
Член 50 се менува и гласи: 
„Работникот кој не ги исполнува условите за 

користење на годишен одмор во траење од нај-
малку 18 работни дена, има право на одмор сраз-
мерно на времето поминато на работа во текот на 
календарската година во согласност со самоуправ-
ниот општ акт". 

Член 25 
Во член 55 ставовите 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
„Работникот може да го користи годишниот од-

мор и во два дела, со тоа што првиот дел мора 
да го користи во траење од најмалку 12 работни 
дена во тековната календарска година, а вториот 
дел може да го користи и во првата половина на 
наредната календарска година. 

По исклучок, користењето на годишниот одмор 
може да се пренесе од тековната во наредната ка-
лендарска година кога работите, односно работните 
задачи се вршат надвор од границите на земјата". 
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Член 26 
Член 68 се менува и гласи: 
„За време на бременост и породување, работ-

ник-жена има право на отсуство ЕО траење од ,270 
дена непрекинато. 

Право на отсуство од ставот 1 на ОВОЈ член има 
и работник-жена која посвоила дете помладо од 6 
месеци, до навршување на 9 месеци од животот на 
детето. , 4 

Работник-жена која посвоила дете со навршена 
6 месечна возраст, но не постаро од 5 години, има 
право на отсуство во траење од 90 дена непреки-
нато. 

По завршувањето на леунството на мајката (42 
дена), односно по посвојувањето на детето, отсу-
ството може да продолжи да го користи таткото, 
односно посвоителот на детето или лицето кое е 
определено да го негува детето'. 

Член 27 
Во член 69 став 2 бројот ,Д80" се заменува со 

бројот „270". 
Член 28 

Член 71 се менува и гласи: 
„Работникот-жена, односно таткото, посвоите"' 

лот на детето или лицето кое го негува детето има 
право да работи 4 часа дневно до 3 годишна воз-
раст на детето, ако по наод на лекарската коми-
сија образувана од општинската самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување, на детето му е неопходна поголема 
нега со оглед на општата состојба на неговото 
здравје. 

(Скратеното работно време од овој член се сме-
та како полно работно време." 

Член 29 
Во член 76 во вториот и четвртиот ред бројот 

„50" се заменува со бројот „60". 

Член 30 
Во член 82 став 2 се менува и гласи: 
„Висина на надоместокот на личниот доход во 

случаите од став 1 на овој член се утврдува со 
самоуправен општ акт, доколку со закон поинаку 
не е определено." 

Член 31 

По член 85 се додава нов член 85-а кој гласи: 

„Член 85-а 
Барањето за поведување дисциплинска постап-

ка се поднесува во рок од 10 дена од денот на доз-
навањето за повредата на работните обврски и за 
сторителот на повредата. 

Дисциплинската комисија е должна барањето 
за поведување на постапката да го разгледа и да 
го земе во постапка во рок од 15 дена од денот 
на поднесувањето на барањето. 

Дисциплинската постапка е итна.". 
Член 32 

Во член 86 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во времето на распоредување на други рабо-

ти, односно работни задачи не се засметува от-
суството поради болест или други отсуства утвр- -
дени со закон и самоуправен општ акт". 

Член 33 
Член 88 се менува и гласи: 
„Мерката престанување на работниот однос се 

изречува и за следниве потешки повреди на ра-
ботната обврска: 

1. Неоправдано изостанување од работа најмал-
ку 5 работни дена во текот на два месеца, однос-
но 10 работни дена во текот на една година; 

2. Неизвршување, несовесно или ненавремено 
извршување на работните обврски, нарушување на 
процесот на работа, отежнување на работата на 
другите работници или нанесување материјална 
штета; 

3. Злоупотреба на положбата или пречекорува-
ње на даденото овластување кое предизвикало по-
тешки последици за работниците или процесот на 
трудот во основната организација; 

4. Неизвршување на правосилна судска одлука 
од работен однос; 

5. Неизвршување на работите, односно работ-
ните задачи што може да доведе до повреда на 
деловна, воена или друга тајна утврдена со закон 
или со самоуправен општ акт; 

6. Потешка повреда на одредбите за обезбе-
дување од опасност од пожар, експлозија или 
други елементарни непогоди; 

7. Непреземање или недоволно преземање на 
мерки за заштита на работниците при работа или 
заштита на општествените средства; 

8. 'Злоупотреба на отсуството од работа дадено 
за боледување". 

Член 34 
Во член 90 став 1 зборот „поведување" се бри-

ше, а во став 3 зборот ,,правосилноста" се заме-
нува со зборот „конечното". 

Член 35 
Во член 109 сврзникот „и" на крајот на али-

нејата дванаесет се заменува со точка и запирка и 
се додаваат пет ноћи алинеи кои гласат: 

„— собирање на фолклорни и други творештва 
и материјали; 

— за вршење на статистички истражувања и 
шифрирање на посебни извештаи; 

— за студии и истражувања на РТ програмите 
и за испитување на јавното мислење на РТ прог-
рамите; 

— за монтирање на радио и ТВ-опрема; 
— контрола на радиодифузните приемници;". 

Член 36 
По член 113 се додава нов член 113-а кој гласи: 

„Член 113-а 
Лице кое презема обврска да врши продажба 

на печат, игри на среќа и друга стока од регис-
трираната дејност на основната организација со 
помал обем на работа и со работно време пократко 
од полното работно време согласно со самоуправ-
ниот општ акт, заснова договорен однос. 

Работникот од став 1 на овој член има право 
на здравствено, пензиско и инвалидско осигурува-
ње во обем кој се утврдува според должината на 
работното време и придонесот во работата. 

Придонесите од здравственото, пензиското и 
инвалидското осигурување ги уплатува основната 
организација. 

, Договорен однос може да се заклучи само со 
лице кое е евидентирано како невработено". 

Член 37 
Во ^лен 132 по став 2 се додава нов став кој 

гласи: 
„По исклучок од став 1 на овој член работни-

ците работата можат да ја вршат и во заеднички 
простории на начин и под услови утврдени во са-
моуправниот општ акт на основната организација, 
а по претходно прибавена согласност од Републич-
киот комитет за труд". 

Член 38 
Во член 140 став 1 износот „30.000" се заменува 

со „60.000". 
Во став 1 по алинеја втора се додаваат пет 

нови алинеи кои гласат: 
,,— ако не постапи согласно со член 5 од овој 

закон; 
— ако во утврдениот рок не распише нов ог-

лас, односно конкурс (член 10); 
— ако не постапи согласно со член 12 од овој 

закон; 
— ако не постапи согласно со член 20 од овој 

закон; 
— ако организира одмор спротивно од член 44 

став 2 на овој закон;". 
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Во став 2 износот „5.000" се заменува со 
„10.000". 

Член 39 
Во член 141 став 1 износот „20.000" се заменува 

со „40.000". 
Во став 2 од истиот член износот „3 ООО" се 

заменува со „6.000", 
Член 40 

Во член 142 став 1 износот „10.000" се замену-
ва со „20.000" 

Член 41 
Во дел шести „Преодни и завршни одредби", 

пред члениот 143, се додаваат два нови члена 142-а 
и 142-6 кои гласат: 

,Член 142-а 
Работниците во основните организации се дол-

жни да ги усогласат своите самоуправни општи 
акти со одредбите на ОВОЈ закон во рок од 6 месе-
ци по влегувањето во сила на ОВОЈ закон. 

Член 142-6 
Работниците кои со денот на влегувањето во 

сила на овој закон користат отсуство за бреме-
ност и породување според досегашните одредби од 
законот тоа право продолжуваат да го користат 
под услови утврдени со овој закон". 

Член 42 
Во член 38 став 2, член 113, член 128 и во 

член 139 зборовите: „Републичкиот секретар за 
труд" се заменуваат со зборовите. „Претседателот 
на Републичкиот комитет за труд" и во член 65 
ставови 2 и 3 зборовите: ,Републичкиот секретари-
јат за труд" се заменуваат со зборовите „Репуб-
личкиот комитет за труд". 

Член 43 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

20. 
Врз основа на член 301 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија и 
точка 16 од Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на Социјалис-
тичка Република Македонија за периодот од 1981 
до 1985 година во 1983 година („Службен весник 
на СРМ" број 49/82), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 25 јануари 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
3iA КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИ-

КАТА ВО 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука поблиску 'се уредуваат основ-
ните насоки и цели на кредитната политика на 
банките во Републиката и деловните единици на 
банките чие седиште е надвор од територијата на 
Републиката, намените^ начинот и условите за ко-
ристење на слободните парични средства на Репуб-
ликата и на општините, заради остварување на 
економската политика утврдена со Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот 
план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 
година во ) 983 година. 

Член 2 
Основни цели на кредитната политика во 1983 

година се: 
— поддржување на извозот и производството 

за супституирање на увозот; 
— поурамнотежување на стоковно-паричните 

односи и забавување на порастот на цените; 
— отстранување на структурните диспропор-

ции со побрз развој на производството на енергии 
и храна, и 

— ублажување на недостигот на обртни сред-
ства во стопанството и одржување на надворешна-
та и внатрешната ликвидност. 

Член 3 
Кредитната политика на банките ќе биде усог-

ласена со мерките на заедничката емисиона и па-
рична политика и заедничките основи на кредит-
ната политика во 1983 година, со цел да се обез-
бедат целите и задачите на политиката за економ-
ска стабилизација во земјата. 

За остварување на задачите од став 1 на 
ОВОЈ член, банките своите кредитни планови за 1983 
година ќе ги усогласат со Резолуцијата за поли-
тиката на остварување на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 19-85 година во 
1983 година, Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на Социјалис-
тичка Република Македонија за периодот од 1981 
до 1985 година во 1983 година и мерките на моне-
тарно-кредитната политика, особено во поглед на 
усогласувањето на почната структура на изворите 
на средствата и пласманите, ограничувањето на 
порастот на вкупниот обем на пласмагогге, обезбе-
дувањето на динарската и девизната ликвидност и 
кредитната способност. 

Член 4 
Заради обезбедување на поголемо користење на 

средства од примарната емисија и зголемување на 
паричната маса во Републиката, банките пласма-
ните првенствено? ќе ги насочуваат во монетиза-
ција на краткорочни преносливи хартии од вред-
ност што ги издаваат организациите на здруже-
ниот труд во областа на стопанството или нивните 
интерни банки врз основа на нивните стоковно-
парични односи во земјата и во монетизација на 
други исправи на организациите на здружениот 
труд со селективно обележје или во селективни 
кредити за намените утврдени со Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година. 

Затечените пласмани на 31 декември 1982 го-
дина во намени кои повлекуваат користење на 
средства од примарната емисија, заради оствару-
вање на задачите од став 1 на овој член, до кра-
јот на 1983 година банките ќе ги зголемат најмал-
ку за 45 отсто. 

Обврската од став 2 на овој член банките ќе 
па реализираат рамномерно во текот на годината 
зависно од сезонските карактеристики, на тој на-
чин што најмалку 50 отсто од можниот пораст на 
вкупните пласмани ќе го насочуваат во тие намени. 

Обврската од став 3 на ОВОЈ член не се одне-
сува на Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје. 

Член 5 
Банките кои во својата активност не молчат да 

обезбедат насочување на средства во висина и во 
намени утврдени во став 2 од член 4 се должни 
да ги здружат со други деловни банки од Репуб-
ликата кои можат да обезбедат вакво насочување. 

Условите и начинот на здружувањето од став 
1 на ОВОЈ член ќе го регрутираат банките со са-
моуправна спогодба. 

Член 6 
Со самоуправна.спогодба банките ќе го опреде-

лат начинот на обезбедувањето на обртни средства 
за новоизградени објекти кои имаат поширок оп-
штествен интерес и се пуштени во работа во 1982 
и 1983 година. 

Иницијатива за склучување на самоуправна 
спогодба од став 1 на овој член ќе покрене Сто-
панската комора на Македонија најдоцна до 31 
март 1983 година. 

Член 7 
Заради порационално насочување и -користе-

ње на расположливите средства во кредитните 
планови на банките наменети за станбена изград-
ба, деловните банки во 1983 година ќе го намалат 
порастот на долгорочните пласмани за станбена 
изградба за околу 30 отсто во однос на остварениот 
пораст во 1982 година. 
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Средст.вата од став 1 на овој член во висина на 
70 отсто банките ќе ги одобруваат исклучително 
за решавање на станбените прашања на населе-
нието 

Средствата што се обезбедуваат со намалува-
њето од 30 отсто од став 1 на ОВОЈ член банките 
ќе ги насочат исклучително за решавање на пот-
ребите на организациите на здружениот труд за 
обртни средства. 

Член 8 
Банките со самоуправна спогодба за основните 

критериуми и насоки во кредитирањето на стан-
бената изградба ќе го утврдат максимумот на стан-
бената површина што банките можат да ја кре-
дитираат, приоритетот во добивале на станбени 
кредити и други кредитни услови, но исклучително 
за задоволување на станбените потреби на работ-
ните луѓе и граѓаните со нерешено станбено пра-
шање. 

При утврдувањето на основните критериуми и 
насоки во кредитирањето на станбената изградба 
и други кредити на населението, банките во само-
управната спогодба ќе дадат приоритет на кредити 
Брз основа на учеството кое потекнува по основ на 
траен откуп на девизни средства, водејќи сметка 
за утврдените критериуми во став 1 на овој член. 

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
банките ќе за склучат на иницијатива на Стопан-
ската комора на Македонија најдоцна до 31 март 
1983 година. 

, Член 9 
Девизните средства што ги остваруваат делов-

ните банки по основ на траен откуп, првенствено 
ќе се насочуваат за задоволување на приоритет-
ните заеднички потреби и интереси на работните 
луѓе и граѓаните во Републиката 

Член 10 
Слободните парични средства на Републиката 

и на општините во 1983 година што се водат како 
депозит во Народната банка на Македонија по 
одбивањето на 5 отсто од вкупните средства што 
ќе служат како резерва на Народната банка на 
Македонија ќе се одобруваат за кредитирање на 
следниве намени за: 

1) довршување на изградбата на покрупни ин-
вестициони објекти во Републиката; 

2) продажба на опрема, метални конструкции 
и монтажни работи за домашен пазар; 

3) создавање на резерви на месо во жив доби-
ток; / 

4) стоковни резерви во Републиката; 
'5) тековна ликвидност на банките; и 
0) проширување на обработливо земјоделско зе-

мјиште во општествена сопственост. 
Поблиски услови за начинот на користењето 

на средствата од став 1 на овој член ги утврдува 
Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја по претходно мислење на Народната банка на 
Македонија. 

Член И 
Народната банка на Македонија најмалку ед-

наш месечно ќе го, утврдува расположливиот обем 
на средствата од член 10 на оваа одлука и ќе го 
пренесува на сметката на овластената банка. Во 
случаите кога нивото на средствата ќе падне под 
нивото на пласманите, овластената деловна банка 
по барање на Народната банка на Македонија е 
должна да поврати дел од користените средства 
и пред истекот на рокот на кој се одобрени зара-
ди усогласување на пласманите со изворите на 
средствата, во спротивно Народната банка на Ма-
кедонија е должна да преземе мерки за предвре-
мена наплата на кредитите одобрени од овие сред-
ства за одржување на ликвидноста на банките. 

Член 12 
Заради зголемување на стабилноста и урамно-

тежување на стоковно-паричните односи, забаву-
вање на порастот на цените како и заради зголе-
мување на ликвидноста на плаќањата, организа-

циите на здружениот труд ќе преземаат мерки за 
редовно и навремено извршување на своите об-
врски од стоковно-паричните односи, за наплата 
на своите побарувања, за рационално користење 
на своите парични средства и за што поголема 
употреба на хартиите од вредност како средство 
за плаќање. 

Заради остварување на обврските од став 1 на 
ОВОЈ член организациите на здружениот труд се 
должни да изготват планови за својата ликвид-
ност. Плановите за ликвидноста на организациите 
на здружениот труд претставуваат основа за склу-
чување на кредитни односи со банките и тие во 
основа ги содржат квалификациите за потреб-
ните кредитни средства по намени и можностите 
за редовно враќање на пристигнатите обврски. 

Организациите на здружениот труд ќе презе-
маат мерки и за редовно извршување на обврс-
ките спрема банките што пристигнуваат за наплата 
пред донесувањето на планот на ликвидноста. 

Заради остварување на целите од став 1 на 
ОВОЈ член, банките во Републиката ќе преземаат 
мерки за обезбедување на сопствената ликвидност 
заради непречено извршување на споите и обврс-
ките на членките и депонентите, за наплата на 
своите побарувања и за рационално користење на 
расположливите средства. 

Член 13 
Неспроведувањето на одредбите од оваа одлу-

ка од страна на банките претставува елемент на 
кредитна неспособност. 

Утврдувањето на кредитната неспособност спо-
ред оваа одлука го врши и презема соодветни мер-
ки Народната банка на Македонија согласно со 
членовите 3'5, 46 и 47 од Законот за Народната 
банка на Македонија. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

. СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-257 
25 Јануари 1983 година , 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

21. 
Врз основа на член 62 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и член 122 од 
Законот за средното образование и воспитание 
(',. Службен весник на 'СРМ" број 25/79), а во врска 
со точка 8.4 од Резолуцијата за политиката на 
остварувањето на Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија за периодот од 
198,1 до 1985 година во 1983 година, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
25 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
3(А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА-

ТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
1Во Одлуката за висината на придонесот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр, 43/80 и 14/82), членот 3 се менува и гласи: 

„Придонесот за насоченото образование од ли-
чен доход на работниците се утврдува во висина 
од 3,50 отсто од личните доходи на работниците 
и другите работни луѓе, а за работниците од ос-
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новното и средното насочено образование 1,75 от-
сто, освен за работниците вработени кај обврзни-
ците од член 2 на оваа одлука." 

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

вувањето во „Службен весник на СОЦИЈ а листичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-258 
25 јануари 1983 година 

Скопје , 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковекл, с. р. 

22. 
Врз основа на член 129 од Деловникот на Со-

борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата одржана 
на 25 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБОРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

За член на Одборот за индустрија, енергети-
ка, градежништво и сообраќај на Соборот на здру-
жениот труд се избира Јован Зашаровски. 

За член на Одборот за образование, наука и 
култура на Соборот на здружениот труд се избира 
Снежана Османли. 

За член на Одборот за здравство и социјална' 
политика и на Одборот за внатрешна политика на 
Соборот на здружениот труд се избира Сречко 
Величковски. 

За член на Одборот за внатрешна политика 
на Соборот на здружениот труд се избира Виолета 
Лоанидис.^ 1 

Се разрешува од должноста член на Одборот 
за индустрија, енергетика, градежништво и сооб-
раќај на Соборот на здружениот труд Душан Пав-
ковиќ. 

'СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

' Бр. 08-261 
25 јануари 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

23. 
Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот 

на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Соборот 
на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА 

ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА 

I 
Се уважува оставката на делегатот Стојан Јо-

вановски, избран во делегатската единица на оп-

штина „Центар", Скопје, од областа на шумар-
ството, дрвната индустрија, индустријата за хар-
тија и графичката дејност. 

II 
На делегатот Стојан Јовановски му престанува 

мандатот од денот на уважувањето на оставката. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр^ 08-259 
25 јануари 1983 годрша 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Д"-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

24. 
Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот 

на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Соборот 
на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25 Јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УВАЖУВАШЕ НА ОСТАВКАТА НА 

ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА 
т 

Се уважува оставката на делегатот Илија Ка-
рески, избран во делегатската единица Прилеп, од 
областа на градежништвото, градежните матери-
јали и неметалите. 

II 
На делегатот ИлиЈа Карески му престанува 

мандатот од денот на уважувањето на оставката. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка' Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ,КА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-260 
25 јануари 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

25. 
ОВрз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СУМ" број 49/74 
и 36/76"), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 Јануари 3983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕД-

СКИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на ООЗТ Клиника за 
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ортопедски болести при Медицинскиот факултет 
во Скопје, поради истек на времето за кое се име-
нувани. 

Димче Димитриевски, 
Владо Милевски и 
д-р Марија Димитриезиќ-Алексова. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски болести 
при Медицинскиот факултет во Скопје се име-
нуваат : 

Ратка Бакалиноска, член на Советот на Ре-
публиката, 

д-р Мане Манев, управник на Мајчин дом — 
Скопје и 

Трајче Велков, началник на Одделението за 
здравство и социјална заштита на Собранието, на 
општината „Карпош" — Скопје.v 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
/ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-248 
25 јануари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

26. 
Врз основа на член 8 од' Законот за наградата 

„Едвард Кардељ" („Службен лист на СФРЈ" број 
25/81), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 

НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ" 

За членови на Одборот за наградата „Едвард 
Кардељ" се избираат: 

д-р Трајче ГруЈоски, член на Делегацијата на 
Собранието на СРМ во Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ, 

д-р Синиша Спасов, редовен професор на Еко-
номскиот факултет во Скопје и 

м-р Јаков Лазароски, член на Претседател-
ството на Централниот комитет на Сојузот на ко-
мунистите на Македонија. 

. СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-246 
25 јануари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковсќи, с р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

27. 
Врз оснбва на член 20 Од Законот за студен-

тските домови („Службен весник на СРМ" број 
27/77), Собранието на Социјалистичка' Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА РО СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОП-
ЈЕ" ВО СКОПЈЕ И СОВЕТИТЕ НА НЕГОВИТЕ 

ООЗТ „ИСХРАНА" и „СМЕСТУВАЊЕ" 
I 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на РО Студентски центар 
„Скопје" во Скопје, поради истек на времето за 
кое е именуван, 

Ристо Шанев. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на РО Студентски центар „Скопје" во 
Скопје се именува 

Бранкица Арсениевска-Темелковска, делегат во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
CIP Македонија. 

II 
'Се разрешува претставникот на општествената 

заедница во Советот на ООЗТ „Исхрана" во Скоп-
је, поради истек на времето за кое е именуван, 

Славко Божиновски. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ „Исхрана" во Скопје се именува 
Фидан Грпчевски, директор на ООЗТ „Опште-

ствена исхрана" при Рудници и железарница 
„Скопје" во Ckorije. 

III 
Се разрешува претставникот на општествената 

заедница во Советот на ООЗТ „Сместување" во 
Скопје, поради истек на времето за кое е именуван, 

Владо Тимоски. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ „Сместување" во Скопје се име-
нува 

Драган Николовски, делегат во Општествено^ 
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА . 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-247 
25 јануари 1983 година 

Скопје 
^ Потпретседател 
Ш на Собранието на СРМ, 

КатаУ Лахтова, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. . 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

28. 
Врз основа на член 8 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74 и 42/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Опште-
етвено-политичкиот собор, одржани на 25 јануари 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРВДДОГ ЗА ИЗ-
БОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА НА-

ЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 
За претставници на општествената заедница во 

Конкурсната комисија за изготвување предлог за 
избор на директор на Институтот за национална 
историја се именуваат' 



Стр. 40 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИ,К НА СРМ 4 февруари 1983 

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СР Маке-
донија и 

Перо Коробар, претседател на Координацио-
ниот одбор за негување на револуционерните тра-
диции при РК ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-250 
25 јануари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, -

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, с. р. 

29. 
Врз основа на член 43' од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 25 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ 
КЛИНИКА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ 
ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Конкурсната комисија за избор на директор на 
ООЗТ Клиника за t нервни и душевни болести при 
Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

Зоран Зелениковски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

д-р Киро Доневски, член на Републичкиот ко-
митет за здравство и социјална политика на работа 
во РО „Алкалоид" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-249 
25 јануари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, еж р. 

Претседател " 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Банчо Близнаковски, с. р. 

30. 
Врз основа на член 56, алинеја 8 од Деловни-

кот на Претседателството на СРМ и дел III, точка 
2 од Одлуката за организацијата и делокругот на 
Службата на Претседателството на СРМ, Претседа-
телството на СРМ, на седницата одржана на 20 ја-
нуари 1983 година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник за општествено-политички сис 
тем на Претседателството на СРМ повторно се 
именува Илија Танески, досегашен советник на 
Претседателството на СРМ. 

2. Оваа одлука влегзпза во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-52 
20 јануари 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Ангел Чемерски, с. р. 

31. 
Врз основа на член 56, алинеја 8 од Деловни-

кот на Претседателството на СРМ и дел III, точка 
2 од Одлуката за организацијата и делокругот на 
Службата на Претседателството на СРМ, Претсе-
дателството на СРМ, на седницата одржана на 20 
јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник за општествени дејности на 
Претседателството на СРМ повторно се именува 
Балаж Рамазан, досегашен советник на Џретседа-
телството на СРМ. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-52 

20 Јануари 1983 година 
Скопје 

Претседател, 
Ангел Чемерски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ВОДОСТОПАНСТВО 
38. 

Врз основа на член 150 од Законот за водите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 6/81), Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за водостопанство, на седницата одржана на 2 јули 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А ^ 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 

ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ВОДОСТОПАНСТВОТО 

Член 1 
За остварување на долгорочните, среднорочните и 

годишните планови за основното уредување на ре-
жимот на водите за работите што се од општ општест-

вен интерес при употребата и користењето на водите, 
за заштита од штетните дејствија на водите, за 
определени работи и мерки за заштита на водите 
од загадување, како и за обезбедување на соли-
дарност и рамномерност во градењето, реконструк-
цијата и одржувањето на водостопански објекти и 
постројки во сите средини, особено во неразвиени-
те, ридско-планинските и пограничните подрачја, 
со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата 
за формирање на средствата од придонесите и ви-
сината на придонесите за водостопанството. 

46 Одлуката за давање согласност на Одлуката 
за основите и мерилата за формирање висината на 
придонесите за водостопанството, донесена од Соб-
ранието на СРМ на 30. XII. 1982 година, објавена 
е во Службен бесник на СРМ" бр. 50 од 31 декем-
ври 1982 година. 
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Член 2 
1 Придонес за унапредување на водостопан-

ството (воден придонес) од доходот плаќаат: 
— по стапка од 0,15% — работниците во ос-

новните организации на здружен труд и работни-
ците во работните заедници кои вршат работи од 
заеднички интерес за повеќе основни организации 
на здружен труд и во другите работни заедници 
кои се организирани како организации на здру-
жен труд; 

— по стапка од 0,10% — работниците во основ-
ните организацли на здружен труд кои се распоре-
дени со Одлуката за единствена класификација на 
де,јностите („Службен лист на СФРЈ" бр. 34/76 и 
62/77), од областа 12 — образование, наука, кул-
тура и информации и областа 13 — здравствена 
и социјална заштита 

2. Придонес за унапредување на водостопан-
ството (воден придонес) по стапка од 0,10% од лич-
ниот доход плаќаат: 

— работните луѓе што самостојно со личен 
труд со средства во сопственост на граѓаните, како 
и лица вработени кај нив, кои вршат земјоделска, 
занаетчиска, угостителска или друга стопанска деј-
ност; 

— работниците во работните заедници од об-
ласта 14 — општествено-политичките и самоуп-
равните интересни заедници, општествените орга-
низации и здруженијата; 

— избраните и именуваните функционери и 
раководните работници -во државни органи и дру-
гите самоуправни организации и заедници, опште-
ствено-политичките и други општествени органи-
зации; 

— работните луѓе што со личен труд самостој-
но во вид на занимање вршат уметничка или дру-
га културна, адвокатска или друга самостојна про-
фесионална дејност, како и лицата вработени кај 
нив; 

— активните воени и граѓанските лица во воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и 

— работните луѓе на работа кај граѓанските 
правни лица. 

Член 3 
Придонес за употребена или искористена вода 

плаќаат: 
1. Основните организации на здружен труд кои 

произведуваат електрична енергија, за секој про-
изводен киловат час на прагот на електраните и 
тоа: 

— хидроелектричните централи — 0,015 дина-
ри и 

— термоелектрична^ централи — 0,004 дина-
ри; 

2. Основните организации на здружен труд од 
рударството и индустријата кои во процесот на 
производството употребуваат или користат вода и 
други кои вршат рударска и индустриска дејност 
плаќаат 0,020 динари за секој искористен или 
употребен кубен метар вода; 

3. Основните организации што вршат занает-
чиска дејност, граѓанските правни лица и граѓани-
те кои вршат занаетчиска и ,други слични дејнос-
ти плаќаат 0,015 динари за секој искористен или 
употребен кубен метар вода; 

4. Основните организации на здружен труд кои 
вршат стопанско-комунална дејност, за секој упот-
ребен кубен метар вода плаќаат 0,010 динари, ос-
вен за водата што тие ја испорачуваат на граѓа-
ните и на организациите и граѓанските правни ли-
ца опфатени во точките 2 и 3 на овој член; 

5. Корисниците на воденици, влачарници и 
слично плаќаат 0,002 динари за секој употребен 
или искористен кубен метар вода. 

За обврзниците од точките 2, 3 и 4 од овој 
член кои немаат уреди за мерење на употребената 
или искористената вода количината на истата ја 
утврдува Самоуправната интересна заедница за во-
достопанство за подрачјето на општината. 

Член 4 
Придонес за секој кубен метар испуштена за-

гадена вода плаќаат: основните организации на 
здружен труд што произведуваат или преработу-
ваат јаглен, нафта, неметали, целулоза, хартија, 
кожа, обувки, текстил, како и основните организа-
ции на здружен труд од областа на хемиската ин-
дустрија, обоената и црната металургија, основните 
организации на здружен труд кои вршат стопан-
ско-комунална дејност и сите други основни орга-
низации на здружен труд, како и граѓанските 
правни липа кои вршат занаетчиска дејност — 
0,20 динари. 

' Обврзниците од овој член, кои немаат уреди за 
мерење на количината на испуштената загадена 
вода, плаќаат придонес на количината на вода што 
ја употребиле или искористиле. 

Член 5 
Придонес за користење на песок, чакал и ка-

мен од коритата и бреговите од природните водо-
теци и езера плаќаат основните организации на 
здружен труд кои го вршат вадењето на овие ма-
теријали — '25 динари за секој изваден кубен ме-
тар. 

Член 6 
'Средствата од придонесите според оваа одлука 

се уплатуваат на сметката на Самоуправната ин-
тересна заедница за водостопанство за подрачјето 
на општината. 

Пресметувањето, уплатувањето и наплатата на 
придонесите се врши според одредбите од член 
155 од Законот за водите. 

Придонесот се пресметува и се плаќа по обра-
зецот ПДВ — пресметка на придонесот од доход' 
на ОЗТ за водостопанство за период од 1 јануари 
до 198— година, кој е составен дел на 
оваа одлука. 

Член 7 
Средствата од придонесите за водостопанство-

то ќе се користат за намени на начин и под усло-
ви што ќе се утврдат со плановите и програмите 
определени со членот 154 од Законот за водите. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 68/2 
2 Јули 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Душко Стоевски, с. р. 
ОБРАЗЕ,Ц ПДВ 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОД НА ОЗТ ЗА 
ВОДОСТОПАНСТВО ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО 198— ГОДИНА 

Ре
д.

 
бр

. Е л е м е н т и 
И з н о с 

Од претходната За тековна 
година година 

1 2 3 4 

1 Основица за пресметување на придонесот за 
водостопанство (основица од која се пресме-
тува данокот од доход утврдена со образецот 
„ДД" за соодветниот пресметковен период) 
I. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТА-

ЦИЈАТА НА ПРИДОНЕСОТ ' 
2 Основица на придонесот за 1 месец (ред. бр. 1 

поделен со бројот на месеците од последниот 
пресметковен период) 

3 Аконтација на придонесот за месеците 
198— чг. (ред. бр. 2 х пропишана стапка: 100) 

4 Уплатена аконтација на придонесот за периодот 
198— год. 
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1 2 3 , 4 

5 Износ на вистински пресметаниот придонес за 
период од до 198— г. (ред. бр. 2 х 
пропишана стапка х: 6poj на месеци за кои е 
утврдена обврска на придонес) 

6 ,Разлика за помалку уплатениот придонес во 
периодот од до 198— год. ((ред. бр. 
5 минус ред. бр. 4) 

7 Разлика за повеќе уплатениот придонес од 
до 198— г. (ред. бр. 4 минус ред. бр. 5) 
II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧ-

НИОТ ИЗНОС НА ПРИДОНЕСОТ ПО ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА 

8 Износ на вистински пресметаниот придонес по 
3iC за 198— г. (ред. бр. 1 х пропишана стапка) 

9 Уплатена аконтација на придонесот за 198— г 
10 Помалку уплатен придонес по З!С во 198— г. 

'ред. бр. 8 минус р. бр. 9) 
11 Ловеле уплатен придонес по ЗС за 198— год. 

(р. бр. 9 минус р бр. 8) 

—, . 198 - година 
Д и р е к т о р, 

Раководител на 
сметководството, 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

39. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ" број 13/78) и член 
19, точка 5 од Статутот на Општинската заедница 
на вработувањето — Скопје, Собранието на Само-
управната интересна заедница за вработување на 
град Скопје, на својата редовна седница, одржана 
на 27 јануари '1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
З!А УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на 

подрачјето на град Скопје за 1983 година се утвр-
дува на 0,38%. 

Член 2 
Придонесот за вработување го уплатуваат ра-

ботниците и работодавците, членови на Самоуправ-
ната интересна заедница на вработувањето на оп-
штините и Здружената самоуправна интересна за-
едница за вработување на град Скопје. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработување е: 
— за работниците во основната организација и 

за работниците вработени кај работодавецот — 
личниот доход на работниците, во кој се содржани 
придонесите ,и даноците што се плаќаат од личниот 
доход ^бруто личен доход) и 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен дбход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во' го-
дишен паушален износ, придонесот за вработува-
ње се утврдува на 15% од паушалниот износ на 
данокот. 

Работниците на привремена 'работа во стран-
ство уплатуваат придонес за вработување според 
основицата што ја утврдува Републичката заед-
ница на вработувањето. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за вработување се применуваат со-
одветните одредби од Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Облогот на наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавците го врши надлежниот ор-
ган за приходи на Собранието на општината. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 
I 1983 година. 

Член 6 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 02-159/6-1 
27 јануари И983 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсто Јовановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА 'ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА - ТЕТОВО 

40. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита и член ,25 од Статутот на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Тетово, Собранието на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Тетово, на седницата одржана на 28. 
XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СО-
ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ТЕТОВО ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на 

стапките на придонесите што ги уплатуваат работ-
ните луѓе од доходот од основните организации на 
здружен труд и од личен доход од работен однос, 
заради обезбедување средства на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Тетово. 

II 
Стапките на придонесите за Општинската са-

моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Тетово се утврдуваат во висина од: 

— придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд — по стапка од 0,38%, 

— придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 0,50%, 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 0,30%, 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 2%^ 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 2%. 

III 
Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката за ' утврду-
вање висината на стапките на придонесите на 
ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 1/82. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето 

и објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 1501-111/1 ' 
28 декември 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Крсте Павловски, Сл р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

41. 
Врз основа на член 204 став 1 точка 8 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово („Службен 
весник на СРМ", 6poj 12/77) и член 4 од Статутар-
ната одлука за изменување и дополнување на Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово („Службен 
весник на СРМ", број 23/82), Собранието на Опш-
тинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово, на заедничка седница на 
трите собори, одржана на 29. XII 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 

НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

ТЕТОВО -

I 
Ристо Савески од Тетово се именува за секре-

тар на Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тетово. 

Именувањето ќе се смета од 1. I., 1983 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила ср денот на до-

несувањето', а ќе, се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Број 0805-1166 
29 декември 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Крсто Мисоски, с. р. 

42. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

25 став 3 од Законот за самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ" број 5/74, 9/78 
и 43/78) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово („Службен весник на 
СРМ" број 12/77), Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Тетово, на седницата одржана на 29. XII. 1982 
година^ ,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И ГРАЃАН-

СКО-ПРАВНИ ЛИЦА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесот за здрав-
ственото осигурување на работниците вработени 
кај граѓани и граѓанско-правни лица за 1983 го-
дина за кои со закон не е утврдена основица за 
придонес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствено осигурување и за утврду-
вање права од ова осигурување на работниците 
вработени кај граѓани и граѓанско-правни лица 
преставува договорениот чист личен доход кој не 
може да биде помал од: 

— за неквалификувани работници и 
домашни помошнички 5.000 дин.^ 

— за полуквалификувани работници 6.000 ,, 
— за квалификувани работници 8.000 „ 
— за висококвалификувани работ, 10.000 ,, . 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 'јануари 1983 година. 
I 

Броз 0805-1166/3 
29 декември 1982) година Претседател, 

Тетово Крсто Мисоски, с. р. 

43. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74, 9/78 и 43'78), 
член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Тетово („Службен весник на СРМ" бр. 
12/77), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тетово, 
на седницата одржана на 29. XII. 1982 година,'до-
несе 

О Д Л У К А , 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1982 ГОДИНА И feO 1983 ГОДИНА 

Член 1 ' 
Се продолжува важноста на Одлуката за ви-

сината на стапките на придонесите за здравствено 
осигурување на работниците за 1982 година и во 
1983 година, број 0805-1509/9 од 25. 12. 1978 година 
објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 42/81. 

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

вувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Број 0805-1166/4 
29 декември! 1982 година Претседател, 

Тетово Крсто Мисоски, с. р. 

44. 
Врз основа на член 26 од Законот за СИЗ на 

здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 206 став 1 
точка 6 од Статутот, Општинската 'Заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, на заед,ничка седница на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на услуги и Соборот 
на делегатите од организациите на здружен труд 
во здравството — даватели на услугите, одржана 
на 29. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА Г1РОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1982 

И ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за пос-

тојните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување на одделни категории осигуреници за 1982 
год., број 0805-1509/12 од 25. 12. 1981 година, обја-
вена во „Службен весник на СРМ" број 42/81, и во 
1983f година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Број 0805-1166/5 
29 декември 1982 година Претседател, 

Тетово Крсто Мисоски, с. р. 
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45. 
Врз основа на член 26 од Законот за СИЗ на 

здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" број 5/74, 9/78 и 43/78) и член 
206 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Тетово („Службен весник на СРМ" број 12/77), 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово, на 
седницата одржана на 29. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА 

Чле,н 1 
Важноста на Одлуката за утврдување стапката 

на придонесот за здравствено осигурување на зем-
јоделците за 1982 година бр. 0805-1509/10 од 25. XII. 
1981 год., објавена во „Службен весник на СРМ" 
број 42/81, се продолжува во 1983 година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 0805-1166/6 
29 декември 1982, година 

Тетово 
' Претседател, 

Крсто Мисоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - ШТИП 
46. 

Врз основа на член 58 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 13 
став 1 точка 4 од Статутот на Заед,ницата на вра-
ботувањето — Штип, Собранието на Заедницата, на 
сед,ницата одржана на 24 декември 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на вработените во кои се 
содржани и придонесите што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,55% 
/од општината Штип. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1983' година 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина. 

Бр. 0201-18/4 
24. декември 1982 година 

Штип 
Претседател, 

Виолета Јосифова, с р 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

СТРУМИЦА 
47. 

Врз основа на член 25 став 3 и 5 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 5/74), а во врска со член 28 став 
1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на седницата на 
Соборот на делегатите работници од здружениот 
труд во здравството — даватели на услуги, одр-
жана на 28 XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член)! 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање4 придонес за здравствено 
осигурување и правата од здравственото осигуру-
вање за лица вработени кај приватните работо-
давци на подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, а за кои со Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување не се утврдени основици. 

Член 2 
Основици за пресметување и плаќање придо-

нес за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од ова осигурување на лицата врабо-
тени кај приватните работодавци претставуваат до-
говорениот личен доход меѓу приватниот работо-
давец и работникот, кој не може да биде помал 
од: 

— за неквалификувани работници, 5.235,00 ди-
нари; 

— за полудава л ификувани работници, 5.691,00 
динари; 

— за квалификувани работници, 6.552,00 ди-
нари; 

— за висококвалификувани работници, 7.691,00 
динари; 

— за домашни помошнички 5.235,00 динари. 

Член 3 
За учениците во училиштата за средно обра-

зование за одделни занимања кои покрај училиш-
ната изведуваат и практична настава во органи-
зацијата на здружен труд или кај приватниот ра-
ботодавец, како и за учениците кај приватните 
работодавци кои не посетуваат односно не се во 
можност да посетуваат училиште за средно обра-
зование за одредено занимање, основица за оства-
рување правото од здравственото осигурување и 
за плаќање на придонес за здравствено осигуру-
вање претставува наградата што за прима, а коза 
не може да броде помала од: 

— за учениците од прва година — 842,00 ди-
нари; \ 

— за учениците од втора година — 1 320,00 
динари; 

— за учениците од трета година — 1.778,00 
динари; 

— за учениците од четврта година — 2.246,00 
динари. 

Член 4 
Придонесите што ќе се пресметуваат и пла-

ќаат по основците утврдени во член 2 и 3 од 
оваа одлука, ќе се пресметуваат месечно наназад, 
сметазќи од денот на осигурувањето по 1/30-тина. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
основици за пресметување pi плаќање придонес 
за здравствено осрѕгурување на лицата вработени 
кај приватните работодавци, обзавена во ,,Службен 
весник на СРМ" бр. 5/82. 
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Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 I. 1983 година. 

Бр. 02-837/1 
28 декември 1982 година 

Струмица 
Претседател, 

Ѓорги Гидалов, с. р 

48. 
Врз основа на член 36 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/70) и член НО од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и з,драв-
ственото осигурување — Струмица, на заедничка 
седница на сите три собори, одржана на 28. XII. 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ 
ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА 
ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ 

Член 1, 

Висината на учеството во трошоците при ко-
ристењето на издадените лекови, осве,н лековите 
за чија примена е потребна интервенција на стру-
чен здравствен работник, изнесува 15,00 динари по 
издаден лек препишан на рецепт и набавен во 
аптека или друга здравствена работна организа-
ција на подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, без оглед на цената (вредноста) на издаде-
ниот лек. 

По исклучок од ова, ако препишаниот лек е 
под вредноста од 16,00 динари, лекот на'осигуре-
никот му се издава со наплата на неговата вред-
ност. i 

Член 2 

Учество во трошоците од претходниот член на 
оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои 
лековите им се препишани и ги користат по о-снов 
на задолжителните видови на здравствената заш-
тита и во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести (чл. 30 и 32 од 
Законот). 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
в,исината на постојаниот износ на учеството на 
осигурените лица во трошоците при користење на. 
издадените лекови, објавена во „Службен весник 
на СРМ" бр. 5/82. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на ОРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година 

Бр. 02-836/1 
28 декември 1982 година 

Струмица 
Претседател, 

Горѓи Гидалов, с. р. 

49. 
Врз основа на член 26 од Зако,нот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Струмица, на заед,ничката седн,ица на 
Соборот на делегатите — корисници на услугите и 
на Соборот на делегатите на работниците од ор-
ганизациите на здружен труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 28 декември 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 

КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 
ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ се пресметуваат и одре-
дуваат и тоа' 

1. за лицата на доброволна практика (волон-
тери) кои што немаат личен доход ако работат 
со полно работно време, во износ од 257,50 ди-
нари; 

2. за лицата кои се наоѓаат на предвој нинка 
обука (логорување), во износ од 117,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои по прописите за инвалидско 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, во износ од 117,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 117,00 динари; 

5. за уживателите на постојана државна по-
мош, дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или о-д страна на Извршниот 
совет, во износ од 257,50 динари; 

6. посебниот придонес за членовите на потес-
н,ото семејство кои живеат на подрачјето на СР 
Македонија, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита каЈ странскиот носител на здрав-
ственото осигурување, се утврдува во постојан ме-
сечен износ од 187,00 дин. по член на семејството; 

7. за лицата кои о р г а н и з а ц и ј а пред заснову-
вање на работниот однос со нив ги упати како 
свои стипендиј анти на практична работа во друга 
организација заради стручно оспособување, ако за 
тоа време примаат стипендија, во износ од 421,00 
динари; 

8. за лицата на школување, стручно усовршу-
вање или постдипломски студии, кои поради тоа 
го раскинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија, во износ од 421,00 динари; 

9. за југословенските државјани кои согласно 
постојните - прописи се упатени во странство за-
ради учење, односно здобивање со практика, ако 
за тоа време примаат стипендија, во износ од 321,00 
д,инари; 

10. за лицата — странски државјани за време 
на школување, стручно усовршување или на 
постдипломски студии во Југославија, кои поради 
тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа вре-
ме примаат стипендија, во износ од 321,00 динари; 

11. за членовите на семејството на осигурени-
кот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако 
на осигуреникот не му престанал работниот однос 
во работната организација за време на издржува-
њето на казната, ве износ од 421,00 динари; 
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12. за членовите на семејството на осигурени-
кот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок 
во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходното осигурување, во износ од 42il,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донесите за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести во износ од 84,50 динари и тоа: 

1. за учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факулте-
тите, уметничките академии, за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата; 

2. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивил-
ната заштита; 

3 за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита; 

4. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука; 

5. за лицата кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време; 

6. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација, што ги органи-
зира ИЈ/И ГИ упати Заедницата за вработување на 
работниците. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесите се утврдуваат за време 

покусо од еден месец, за секоЈ календарски ден 
во соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од 
определениот месечен износ на придонесот 

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

лука Престанува да ва^ки^ Одлуката за постојаните 
износи на придонесите за здравствено осигурува-
ње на одделните категории лица надвор од работен 
однос осигурени по Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/82. 

Член 5 
Оваа одлука влегува в̂ о сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 02-835/1 
28 декември 1982 година 

Струмица 
Претседател, 

Горѓи Гидалов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУГА 

50/ 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 24 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струга, на 
седницата на Соборот на делегатите земјоделци — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите 
работници од здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 28 декември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИ ДОХОД И ПАУШАЛНИТЕ 
ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ПО ОСИГУРЕНО 
ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 
I 

Висината на стапката на придонесо-т за здрав-
ствено осигурување на земјоделските осигуреници 
ќе се пресметува и наплатува' 

1. На осигуреници-земјоделци кои имаат соп-
ствена земја:' 

а) но стапка од 10% на катастарскиот приход 
од кои: 

— за задолжителни видови здравствена заш-
тита '6,0%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува заедницата. — 4,0%. 

2. На осигуреници земјоделци кои немаат соп-
ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност: 

а) по 300,00 динари за домаќинство од кои 
— за задолжителни видови здравствена заш-

тита — 180,00 динари; 
— за здравствена заштита коза самостојно ја 

утврдува Заедницата — 120,00 динари; 
б) по 100,00 динари за секое осигурено лице 

од кои: 
— за задолжителни видови здравствена зашти-

та — 60,00 динари, 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата — 40,00 динари 

И 
Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од 

обврзниците на начин одреден со Закон и другите 
акти донесени од страна на Собранието на Заед-
ницата. 

ТИ 
Оваа одлука влегува в,о сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 I. 1983 година 

Бр. 01-96/1 
20' декември 1982 година 

Струга 
Претседател, 

Владо Дурацоски, е. р. 

51. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Струга, на 
седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите 
работници од здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 28. XII. 1982 го-
дина, врз основа на член 23 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видова на 
зд,равствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 25 став 1 точка 
9 од Самоуправната, спогодба за основање на Оп-
штинската зае,дница на з,дравството и здравстве-
ното осигурување — Струга, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 
ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА 

СЕМЕЈСТВОТО И НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

ЧлеѕА Ц 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејството и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравствено осигурување и за-
должителни видови на здравствена заштита на 
населението, како и условите под кои се смета 
дека издржуваното лице нема сопствени приходи 
доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека член на семејството нема соп-

ствени приходи доволни за издржување: 
1. ако нема сопствени приходи; 
2. ако има сопствени приходи, освен приходите 

од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% 
месечно од износот на минималниот личен доход 
утврден со републички пропис; 
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3. ако има приход од земјоделие (катастарски 
приход) кој не го надминува износот од 1.500,00 
динари годишно по член на семејството; 

4 ако членот на семејството, покрај приходите 
од земјоделие има и, други приходи, а збирот на 
тие приходи не го надминува збирот на износите 
од одредбите на точките 2 и 3 од овој член 

Член 3 
Се смета дека осигуреникот го издржува чле-

нот на семејството ако тој член на семејството не-
ма сопствени приход,и доволни за издржување и 
живее во заедничко домаќинство со осигуреникот, 
а во случај на одвоен живот — ако на осигуре-
никот на име издршка му дава најмалку 1.200,00 
динари месечно. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година 

Бр. 01-678/1 
14 декември 1982 година 

Струга 
Претседател, 

Владо Дурацоски, с. р. 

52. 
- Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителни видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 17 точка З 'и член 
9 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 24 точка 11 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струга, Собранието на Заед-
ницата, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците-корисниѓЈи на услугите, одржана на 
28. XII. 1982 година, донесе 1 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА 

ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Во случај на смрт на член на семејството на 

осигуреникот му припаѓа надоместок на трошоци 
за закоп во висина од' 

— 1.315,00 динари за дете до 1 годишна воз-
раст; 

— 2 200,00 динари за дете од 1—7 годишна' воз-
раст; 

— 2.700,00 динари за деца од 7—14 годишна 
возраст и 

— 3 700,00 динари за лица преку 14 годишна 
возраст. 

Надоместокот на трошоците за посмртна по-
мош се исплатува во висина од еднократен из-
нос од основот за надоместокот на личниот доход 
од претходната година 

Надоместокот на трошоците за закоп во слу-
чај на смрт на осигуреникот, односно на членот 
на семејството на осигуреникот од став 1 и 2 на 
оваа точка се исплатува на физичкото односно 
.правното лице што го извршило законот. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гурени лица надвор од подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга се исплатува според Одлуката на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото (осигурување каде што се врши законот 
на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за закоп на лице 

умрено во странство, додека престојувало таму, се 
определува и исплатува во висина на стварните 
трошоци за закоп во таа земја. ' 

Член 4 , 
Оваа одлука влегува во- сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
Одлуката ќе се објави в!о „Службен весник на 

СРМ". 

Бр 01-677/1 
14 декември'1982 година 

Струга 
Претседател, 

Владо Дурацоски, с. р. 

53. 
Врз основа на член 37. од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителни видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2,1/71), член 9 и 17 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 5/74) и член 24 точка 1 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, на седницата на Соборот - на делегатите 
на работниците-корисници на услугите, одржана на 
28. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И 

СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ 

ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
При остварувањето на здравствената заштита 

во друго место надвор од подрачјето на Заедни-
цата на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, осигурените лица имаат право да ги ко-
ристат средствата на Јавен сообраќај и т-оа: авто-
бус во патниот сообраќај и втора класа воз во 
железничкиот сообраќај. 

За извршените патувања на начин одреден во 
претходниот став на име трошоци за патување на 
осигуреното лице му се исплатува износ во виси-
на на стварните трошоци. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за ћреме на патување и претстој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

—' 165,00 динари на подрачјето на Републиката; 
— 190,00 динари во главниот град на Републи-

ката; 
— 205,00 динари надвор од Републи,ката и 
—1260,00 динари во републичките центри. 

Член 3 
Надоместокот за патни и дневни трошоци од 

член 2 на оваа одлука се исплатува во полн износ 
во случај кога патувањето и престојот трае по-
долго од 12 часа, односно во висина од, 50% 'од 
пропишаниот износ кога патувањето и престојот 
трае над 8 до 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае 8 и помалку 
часа, надоместок не се исплатува. 
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Член^4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ". 
Бр. 01-676/1 

14 декември 1982 година 
Струга 

Претседател, 
Владо Дурацоски, с. р 

54. 
Врз основа на член 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 8 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, на заедничка седница на Соборот на де-
легатите на корисниците на услугите — работници 
и Соборот на делегатите на давателите на услугите, 
одржана на 28. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојани месечни износи за 1983 година се пла-
ќаат: 

1. за лицата на доброволна практика (волон-
тери) кои не примаат личен доход, ако работат со 
полно работно време — во износ од 300,00 динари; 

2. за учениците во средните училишта за од-
делни занимања за кои покрај училишната се изве-
дува и практична настава во организациите на 
здружен труд, училиштата или кај приватен ра-
ботодавец — во износ од 180,00 динари; 

3. за лицата кои учеству-ваат на младински ра-
ботни акции на кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, лицата кои учествуваат во организи-
рани работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, лицата на предвојничка 
обука-логорување и лицата припадници на тери-
торијалните единици на цивилната заштита за вре-
ме на изведувањето на задачите на територијал-
ната одбрана, во износ од 180,00 динари; 

4. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на поранешните президиуми 
на народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет (член 17 ста?, 1 точка 5 од Законот), 
во износ од 300,00 динари; 

5. Лицата привремено невработени кои немаат 
право на паричен надоместок, во износ од 13,00 
динари д,невно. 

И 
За учениците во средните училишта и студен-

тите на вишите и високите школи, факултетите и 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата; за лицата 
на организирани јавни акции; за лицата кои се 
наоѓаат на предвојнинка обука; за лицата кои се 
наоѓаат на извршување задачи на териториилната 
одбрана или на цивилната заштита; за лицата kow 
се наоѓаат на стручно оспособување или преквали-
фикација што ги упатила заедницата за вработу-
вање и за припадниците на доброволните органи-
зации на противпожарната заштита (член 18 став 1 
точка 1, 3, 4, 5, 7 и 8 од Законот), се плаќа при-
донес за здравствено осигуруваше за случа.ј несре-
ќа при работа и заболување од професионални 
болести во постојан месечен износ од 30,00 динари 

III 
Посебниот придонес за здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа во странство што жи-
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот 
носител на здравственото осигурување го плаќаат 
самите осигуреници вработени кај странските ра-
ботодатели или членовите на нивните семејства, во 
постојан месечен износ од 400,00 динари за секој 
член на семејството што е здравствено осигурен. 

IV 
Доколку придонесите од точките I, II и III на 

оваа одлука се утврдуваат за време покусо од еден 
месец, за . секој календарски ден во соодветниот 
период се плаќа по 1/30 од определениот месечен 
износ на придонесот. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година 

Бр. 01-679/1 
14 декември 1982 година 

Струга 
Претседател, 

Владо Дурацоски, с. р. 

55. 
Врз основа на член 34 од Статутот на Опш-

тинската заедница на здравството и здравственото , 
осигурување — Струга, Собранието на ОЗЗЗО — 
Струга, на седницата одржана на 28. XII. 1982 го-
дина,/ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ОСТВАРУВА-
ЊЕ ПРАВО НА БАЊСКО-КЛИМАТСКО ЛЕКУ-
ВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ВОВЕДУВА-
ЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО ВО ПОДНЕСУ-

ВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ 

Член 1 
Осигурените лица од подрачјето на ОЗЗЗО — 

Струга можат да користат бањско и климатско ле-
кување по предлог на лекар поединец — специја-
лист и наод и мислење на лекарска комисија во 
сите бањско-климатски леку в алишта во СФРЈ за 
кои што постои медицинска индикација. 

Член 2 
Осигурените липа од подрачјето на ОЗЗЗО — 

Струга, кои се упатени за лекување во бањско-
климатско лекувалиште, задолжително учествуваат 
во поднесувањето на трошоците за лекување и тоа. 

— ако се упатени во СР Македонија, во висина 
од 50% од болничкиот ден утврден во бањско-кли-
матското лекувалиште; 

— ако се упатени надвор од, СР Македонија, во 
висина од 60% од болничкиот ден утврден во бањ-
ско-климатското лекувалиште. 

Осигурените лица учествуваат во поднесува-
њето на трошоциве на име патни и дневни трошоци 
со 50%. 

Бањско-климатското лекување може да трае 
најмногу 21 ден. 

Член 3 
Осигурените лица упатени за лекување во бањ-

ско-климатско лекувалиште, предвиденото учество 
во трошоците од член 2 на оваа одлука го пла-
ќаат во бањско-климатската организација која што 
ја извршила услугата. 

Член 4 
Од учеството во трошоците од точка 2 на оваа 

одлука се ослободуваат: 
1, носители на Партизанска споменица од 1941 

година; 
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2. воени инвалиди од I-ва категорија, 
3.. деца до 18 годишна возраст ако се на ре-

довно школување; 
4. лица корисници на постојана социјална по-

мош; 
5. тешко повредени осигуреници на работн,о 

место. 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година, 
а ќе се објави во „Службен верник на СРМ". 

Бр. 01-692/1 
17 декември 1982 година 

Струга 
Претседател, 

Владо Дурацоски, с. р. 

56. 
Врз основа на член 9 и 17 од Законот за 

општинските заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74) и член 198 од Статутот на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, Соборот на делегатите корисници на ус-
луги — работници, на седницата одржана на 28. XII. 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ 

КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основачите за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување правата од 
здравственото осигурување на лица вработени кај 
приватните работодавци за кои со Законот за опш-
тинските интересни заедници за здравство и здрав-
ствено осигурување не е утврдена основица за 
придонес. 

Член 2 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравствено осигурување и за ут-
врдување на правата од здравственото осигурување 
за лицата вработени како градежни работници, 
угостителски работници, превозници, молери, елек-
тро-инсталатери, машинбравари и автомеханичари 
се утврдуваат според квалификациите во следните 
износи: 

— за неквалификувани 
работници 

— за полуквалификуваки 
работници, 

— за квалификувани 
работници, 

—Ј за висококвалификувани 
работници, 

Член 3 
За вработените лица од сите останати дејности 

ненаведени во член 2 од оваа одлука, основиците 
се утврдуваат според квалификациите во следните 
износи: 

— за неквалификувани 
работници, 6.000,00! динари, 

— за полуквалификуванѕи 
работници, 6.500,00 динари; 

— за квалификувани 
работници, 7.000,00 динари; 

— за висококвалификувани 
работници, 7.500,00 динари; 

— за домашни помошнички, 6.000,00 динари. 

Член 4 
За ученици во стопанството, односно за уче-

ници на училиштата за квалифи,кувани работници 
за кои покрај училишната програма се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштата или кај приватниот работодавец, основица 
е наградата што ја прима, но не помалку од след-
ниот износ: 

— за прва година, 1.000,00 динари; 
— за втора година, 1.300,0ft динари; 
— за трета година, 1.500,00 дина,ри. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-685/1 
13 декември 1982 година 

Струга 
Претседател, 

Владо Дурацоски, с. р. 

57. 
Врз основа на член 109 став 1 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струга, Собранието на Опш-
тинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување - Струга, на седницата на Соборот 
на делегатите на корисниците на услугите — ра-
ботници, одржана на 28. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ОД РА-
БОТНИЧКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТРОШОЦИТЕ 

ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Заради порационално и поекономично корис-

тење на средствата наменети за здравствена заш-
тита, со оваа одлука се определуваат видовите на 
здравствените услуги при чие користење осигуре-
ните лица од работничкото осигурување на Заед-
ницата задолжително учествуваат во поднесува-
њето на трошоците, како и висината на тоа учество. 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените лица 

на Заедницата кои се осигурени по одредбите на 
Статутот и Законот за здравствено осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението. 

Осигурените лица од претходниот став не уче-
ствуваат во трошоците при користење на здрав-
ствените услуги кои имаат карактер на задолжи-
телни видови на здравствена заштита и здравстве-
ните услуги предизвикани со несреќа на раоота и 
професионални заболувања предвидени со Законот 
и Статутот на Заедницата. 

Член 3 
Осигурените лица учествуваат во поднесува-

њето на трошоците за: 
il. сите лекови — 20,00 динари по еден лек, освен 

за оние лекови за чија употреба е потребна не-
посредна интервенција од стручен здравствен ра-
ботник; 

2. ортопедски чевли и чевли со протези — 300/о 
од вкупната вредност; 

3. нараквици — 30% од вкупната вредност, 
4. сите видови гумени чорапи — 30% од вкуп-

ната ,вредност; 
5. затеги, суспензориуми и појаси — 30% од 

вкупната вредност; 
6. корсети и мидери — 30% од вкупната вред-

ност; 
7. ортопедски влошки — 40'% од вкупната вред-

ност; 

8 000,00 динари; 

8 500,00 динари, 

9.000,00 дирани, 

10 000,00 динари 
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8. кожни капи - - 40% од вкупната вредност; 
9. протези за долни и горни екстремитети (влош-

ки, вештачки раце со дланки, функционални про-
должетоци и непоставени кожни нараквици), како 
и протези за долните екстремитети (со навлака за 
поткинат дел), кога потребата за овие протези на-
станала пред здобивање својство на осигурено лице 
— 20% од вкупната вредност; 

10. патерици — 20% кога потребата настанала 
пред здобивање својство на осигуреник; 

И. инвалидска количка — 20% од вкупната 
вредност со тоа што учеството од оваа точка не 
може да го надмине износот од 2.000,00 динари; 

12. очила — 30% од вкупната вредност; 
13. очила со бифокални стакла — 50% од вкуп-

ната вредност; 
14. контактни леќи — 50% од вкупната вред-

ност; 
15. забна протетика — 3'0% од^ вкупната вред-

ност ; 
16. слушни помагала — 20% од вкупната вред-

ност; . 
17. апарати за говор — 20% од вкупната вред-

ност; 
18 за сите пружени здравствени услуги пре-

дизвикани во пијана состојба — 100% од вкупната 
вредност. " 

Член 4 
Како трошоци, во смисла на оваа одлука, се 

подразбираат: цените и лековите, услугите, пома-
галата и санитарните справи утврдени Ш договор 
меѓу Заедницата и здравствената работна органи-
зација КОЈ а го испорачува помагалото и санитар-
ните справи односно лекот. 

ЧленЅ 6 
- Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел 

на учество со оваа одлука на организацијата која 
ќе за изврши услугата, односно која ќе го испо-
рача лекот односно помагалото и во случај кота 
таа организација не склучила договор со Заедни-
цата на осигуреното лице, а има регулирани дого-
ворни односи со подрачната заедница на здрав-
ственото осигурување. 

Член 6 
Осигурените лица не учествуваат во трошоците 

за поправка на помагалата кога на таква поправка 
имаат право согласно Правилникот за индикациите, 
за стандардите за материјали и за роковите на 
траењето на протетичките средства и санитарните 
справи, за очните и слушните помагала, како и 
помагалата за овозможување на гласен говор и 
Правилникот за индикациите за забшжхротетичка 
помош, за стандардите за материјали од кои се 
изработуваат забнопротетички средства и за ро-
ковите на траењето на тие средства. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од Г. I. 1983 година. 

Бр 01-683/1 
13 декември 1982 година 

Струга 
Претседател, 

Владо Дурацоски, с. ј? 

58. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 24 став 1 
точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струга, Собранието на Опш-
тинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување - . Струга, на заедничка седница на 

Соборот на делегатите на корисниците на услу-
гите — работници и Соборот на делегатите на да-
вателите на услугите, одржана на 28. XII. 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1982 година се утврдува 
во висина од 7,6% од бруто личниот доход во ко-ја 
се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување за-
должителни видови на здравствена заштита од 
3,2% и 

, — стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствено осигурување што само-
стојно ги утврдува заедницата од 4,4%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај несреќа на работа и заболување 
' од професионални болести се определува во висина 

од 0,40%. 
(Основица за пресметување на придонесот од 

претходниот став Kaj обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. Основицата 
кај обврзниците кои не формираат доход, претста-
вуваат бруто личните доходи и другите примања. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за деташирани работници се 
одредува во висина од 20% од просечниот нето ли-
чен доход остварен во матичната организација на 
работникот за претходната година. 

Член 4 
Придонесот за здравствено осигурување на 

привремено невработените лица и придонесот за 
здравствено осигурување на уживателите на пен-
зии и инвалиднини, СИЗ на вработувањето и СИЗ 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија ќе го плаќаат по стапка од 11,389%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат: 

— за СИЗ на вработувањето — просечниот из-
нос на име паричен надоместок на привремено нев-
работените лица за време за кое се плаќа при-
донесот; 

. —1 за СИЗ на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија — вкупно исплатените 
пензии и инвалидски примања. 

Член! 15 
Обврзникот на услугата на придонесот е дол-

жен при уплатата на придонесите за здравствено 
осигурување на самиот налог-унлатница да даде 
спецификација за уплатените придонеси по видови 
на правата во искажување на основицата, стап-
ката и периодот за' КОЈ се пресметува и уплатува 
прид,онесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатниЦата, согласно прет-
ходниот став, Службата на општественото' книго-
водство односно поштата нема да го прими нало-
гот-уплатница та согласно претходниот став, во 
смисла на член 38 од Законот за општественото 
книговодство. 

Член 6 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 01-684 
13 декември 1982 година 

Струга 
Претседател, 

Владо Дурацоски, с. р, 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА—'СТРУГА 

59. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од За-

коно,т за самоуправните интересни заедници за со-
цијална заштита („Службен весник на СРМ" бр 
5/74) и член 59 од Статутот на Општинската СИЗ 
за социјална заштита — Струга, Собранието на 
Општинската СИЗ за социјална заштита, на сед-
ницата одржана на 28. XII. 1982, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА - СТРУГА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 ) 
Се утврдуваат стапките на придонесот што го 

обезбедуваат работните луѓе и граѓаните на опш-
тината Струга за дејноста на Општинската СИЗ за 
социјална заштита —Струга. 

Член 2 
За 1983 година стапката на придонесот што гс 

обезбедуваат организациите за дејноста на Опш-
тинската СИЗ за социјална заштита — Струга се 
утврдуваат: 

— придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд, по стапка од 0',38%; 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,25%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 0,75%; 

— придонес од личен доход, од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,20%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,75% 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 I 
1983 година. 

Бр, 01-117/1 
20 декември 1982 година 

Струга 
Претседател, 

Мухареми Шеријат, с. р 
I 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 590 од 20. IX. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1769-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на културата, Д.О. — Неготино, ул. „Јане Сан-
дански" бр. 13. 

Самоуправната интересна заедница е основа,на 
со Самоуправната спогодба за основање на СИЗ, 
потпишана од 10%основачи. 

Основни дејности: 140233—СИЗ на културата. 

Во правениот про-мет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со Самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. 

За обврските сторени вр правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

, Лице овластено за застапување на СИЗ 'е Вла-
до Соларов, претседател; без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд Скопје Фи. бр. 
590/82. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 775 од 28. IX. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-517-14-0-0 го запиша во 
судскиот регистар организирањето и конституира-
њето на Здравствен дом на Скопје со Н. Сол. О. на 
ООЗТ, ул. „Цветан Димов" бб - Скопје, ООЗТ за 
примарна здравствена заштита „Гази Баба", Н. 
Сол. О., ул. „Маџари" бб — Скопје. 

Пренотацијата на одлуката за организирање на 
ООЗТ е запишана во судскиот регистар со реше-
нието Фи. бр. 234 од 25. V. 1982 година. 

Основни дејности: 
130120 — амбул,аНтно-поликлиничка и диспан-

зерска здравствена заштита. Не е опфатена брза-
та помош; 

130140 — (стоматолошка здравствена заштита; 
130159 — други видови здравствана заштита; 

лабораториски анализи и сите други видови здрав-
ствена заштита од дејноста на ООЗТ што не се 
напред наведени. 

ООЗТ ги има ,сите овластувања во правниот 
промет со трети лица, освен оние кои со Самоуп-
равната спогодба за здружување на ООЗТ во ра-
ботна организација се пренесени на Работната ор-
ган,изација. 

За своите права во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

За обврските на оваа ООЗТ во правниот про-
мет со трети лица останатите ООЗТ одговараат не-
ограничено солидарно 

За обврските на Работната организација и об-
врските на останатите ООЗТ во состав на Работ-
ната организација оваа ООЗТ одговара неограни-
чено солидарно. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е д-р 
Градимир Чаневски, в. д. управник, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 775/82. (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 772 од 28. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка брг 1-517-13-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на Здравствен дом на Скопје со Н. Сол. О. на 
ООЗТ, ул. „Цветан Димов" бб - Скопје, ООЗТ за 
примарна здравствена заштита „Центар", Н. Сол. 
О, ул. „Цветан Димов" бб — Скопје. 

Пренотацијата на одлуката за организирање на 
ООЗТ е запишана во судскиот регистар со реше-
нието Фи. бр. 233 од 25. V. 1982 година. 

Основни дејности: 
130120 — амбулантно-поликлиничка и диепан-

зерска здравствена заштита. Не е опфатена брза-
та помош; 

130140 — стоматолошка здравствена заштита; 
130159 — други видови здравствена заштита; 

лабораториски анализи и сите видови здравствена 
заштита од дејноста на ООЗТ што не се напред 
наведени. 

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот 
промет со трети-лица. освен оние кои со Самоуп-
равната спогодба за здружување На ООЗТ во ра-
ботна организација се пренесени на Работната ор-
ганизација. 

За своите права во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 
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За обврските на оваа ООЗТ во правниот про-
мет со трети лица останатите ООЗТ одговараат не-
ограничено солидарно. 

За обврските на Работната организација и об-
врските на останатите ООЗТ, во состав на Работ-
ната организација оваа ООЗТ одговара неограни-
чено солидарно. 

Лице овластено за застапувања на ООЗТ е д-р 
Стојан Мирчев, в. д. управник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 772/82. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 773 од 28. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-12-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на Здравствен дом на Скопје со Н. Сол. О. на 
ООЗТ, ул. „Цветан Димов" бб - Скопје, ООЗТ за 
примарна здравствена заштита „Чаир", Н. Сол. О., 
ул. „Ферид Бајрам" бб — Скопје. 

Пренотацијата на одлуката за организирање на 
ООЗТ е запишана во судскиот регистар со реше-
нието Фи. бр. 232 од 25. V. 1982 година. 

Основни дејности: 
130120 — амбулантно-поликлиничка и диспан-

зерска здравствена заштита. Не е опфатена брза-
та помош; 

130140 — стоматолошка здравствена заштита; 
130159 — други видови здравствена заштита; 

лабораториски анализи и сите други видови здрав-
ствена заштита од дејноста на ООЗТ што не се 
напред наведени. 

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот 
промет со трети лица, освен оние кои со Самоуп-
равната спогодба за здружување на ООЗТ во ра-
ботна организација се пренесени на Работната ор-
ганизација. 

За своите права во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

За обврските на оваа ООЗТ во правниот про-
мет со трети лица останатите ООЗТ одговараат не-
ограничено солидарно. 

За обврските на Работната организација и об-
врските на останатите ООЗТ, во состав на Работ-
ната организација оваа ООЗТ одговара неограни-
чено солидарно. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е д-р 
Драгољ-уб Јанаќие евиќ, в. д. управник, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 773/82. (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 883 од 28. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1772-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Монтажно-инсталатерската задруга „Хидровод", 
Р. О. — Скопје, ул. „Огњан Прица" бб. 

Задругата е основана на ден 15. IV. 1982, годи-
на, со договор за основање на задругата. 

Основачи на задругата се: Аврамовски Санде, 
с. Белимбегово, Скопје; Ангелов Павле, ул. „Ко-
совска" бр. 25 — Скопје; Јосифов Ане, с. Турско 
Рудари, Пробиштип; Тасев Божин, ул. „Црногор-
ска" бр. 44 — Скопје; Кузмановски Блаже, с. Мра-
лино, Скопје; Фетахи Мухамед, ул. „Албанска бри-
гада" бр. 29-а — Скопје и Аврамовска Борче, с. 
Белимбегово, Скопје. 

Основни дејности: 
38 — електроинсталатерска (инсталирање на 

електрична водови, лифтови, светлечки реклами 
и др.); 

159 — инсталатерска за водовод, гасни пост-
ројки и канализација; 

160 — инсталатерски за централно греење и 
уреди за климатизација. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата во правниот про-
мет со трети лица кои не ќе се подмират со сред-
ствата на Задругата, еубсидијарно. одговараат ос-
новачите на задругата и оние кои ќе пристапат 
нако такви до висината на здружениот влог од 
2.500,00 динари за секоја заклучена работа. 

Лице овластено за застапување е Аврамовски 
Санде, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 883/82. (349) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 776 од 28. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1773-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
водостопанство, Ц. О. — Скопје, ул. „12 ударна 
бригада4' бр. 84-а. 

Републичката самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба за основа-
ње, склучена на 24. IV. 1982 година од 30 основачи. 

Основни дејности: 140212 — СИЗ од областа 
на водостопанството. 

Во правниот промет со трети лица Републич-
ката СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Са-
моуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Душко Сто-
евски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 776/82. (350) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 877 од 20. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1770-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежно занаетчиската задруга „Искра", Р. О. — 
Скопје, ул. „III македонска бригада" бб. Скратен 
назив: Г. З. З. „Искра", Р. О. — Скопје. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување на занаетчиите во занает-
чиска задруга бр. 02-7 од 17. V. 1982 година. 

Основачи на задругата се: Настоски Науме од 
Скопје, ул. „Вардарска" бб, л. к. бр. 24262 — СВР 
— Скопје; Радиноски Наум од Охрид, ул. „Спас 
Банџов" бр. 21, л. к. бр. 620808 - СВР - Охрид; 
Грчески Ристо од село Петровец, Скопје, ул. „М. 
Тито" бр. 64, л. к. бр. 593882 - СВР - Скопје; Ма-
нов Добрен од Скопје, ут. „Титоввелешка" бр. 38, 
л. к. бр. 356539 — СВР — Скопје; Радиноски Хрис-
то од Охрид, ул. ,;Опас Банџов" бр. 17, л. к. бр. 
46994 — СВР — Охрид и Богданска Жупаноска 
Борка, ул. „Коста Новаковиќ" 18-2-16 од Скопје, 
л. к. бр. 622496 - СВР - Скопјје. 

Основна дејност: ѕидаро-фасадерска. 
Задругата во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски сторени во правниот промет 

со трети лица Задругата одговара со сите свои 
средства, со целосна одговорност. 

За обврските на задругата сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговараат ограничено 
субсидијарно и здруже,ните занаетчии, до износот 
од 5.000,00 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Жупановска Борка, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 877/82. (351) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 683 од 31. VIII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1456-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената ria лицето овластено 
за застапув,ање на Самоуправната интересна заед-
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ница за становање на општината Тетово, Ц. О. — 
Тетово, плоштад „Маршал Тито" бб со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Бог-
дановски Боривоје; секретар, без ограничување, а 
се запишува како нов застапник Тихомир Делов-
ски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈЕ ФИ. 
бр. 683/82. (352.) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 892 од 14. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-709-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Економското училиште „Јовче Тес-
личков", Ц. О. — Титов Велес, ул. „Иво Лола Ри-
бар" бр. 4 со следните податоци: Досегаш.ниот зас-
тапник Симеон Јорданов, в. д. директор, без огра-
ничување се запишува како нов директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 892/82. (353) 

Окружниот стопански суд ,во Битола со реше-
нието Фи. бр. 182 од 2. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 87 ја запиша во судскиот ре-
гистар проме.ната на лицето овластено за застапу-
вање на Р. О. Старски дом „Суе Рајдер" — Бито-
ла со следните податоци: Се овластува Дораковски 
Ванчо Перо, директор, со неограничени овласту-
вања да ја застапува работната организација. 

Му престанува овластувањето на Павловски 
Панде. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 182/82. (354) 

Окружниот стопа,нски суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 182 Од 2. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 547 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Р. О. Технички факултет — Битола со 
следните податоци: Се овластува Драган Димит-
ров, декан, со неограниче,ни овластувања да за зас-
тапува работната организација. 

Му престанува овластувањето на Тома Трај-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 182/82. (355) 

,.Маршал Тито", Ц. О. — с. Жировница со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Арслани Намик, директор, а се запишува како нов 
застапник Селами Абеди,н, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 973/82. (358) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 170 од 1,2. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 72 ја запиша во судскиот ре-
гистар проме,ната на фирмата и проширување на 
дејноста на Медицинското училиште во Прилеп со 
следните податоци: Се менува фирмата на Меди-
цинското училиште — акушерски смер во Прилеп 
и истата ќе ч\ласи: Медицинско училиште - При-
леп. 

Се проширува дејноста уште со: „и детска ме-
дицинска сестра". 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 170/82. (356) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 791 од 30. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1512-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за ста,новање ,на општината Кичево, Ц. О. — Ки-
чево, ул. „11 Септември" бб со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Веле Калчино-
ски, секретар, без ограничување, а се запишува 
како нов застапник Стаменко Алампиоски, секре-
тар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 791/82. (359) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 891 од 30. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-21-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар 'промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, Ц. О. — Скопје, Основна заедница — 
Кичево со следните податоци: Се брише досегаш-
,ниот застапник Настески Левче, секретар, без ог-
раничување, а се запишува како нов застапник 
Михајлоски Стој)Мир, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 891/82. (360) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 734 од 13. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1466-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заедницата за в,работување, со це-
лос,на одговорност — Неготино, ул. „Пекарев" бр. 
5 со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Ванчо Јорданов, секретар, без ограни-
чување, а се запишува како нов застапник Блаже 
Настов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 734/82. (361) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 983 од 15. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-332-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Владимир 
Илич Ленин" — Скопје со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Жаков Ангел, ди-
ректор, а се запишува како нов застапник Насков 
Раде, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 983/82. ' (362) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 188 од 6. VII. 1982 година, ,На регис-
тарска влошка бр 275 ј,а запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделското училиште со практична 
обука „Кузман Јосифоски-Питу", с. Славеј со след-
ните податоци: Се овластува Заткоски Александар, 
индивидуален работоводен орган, со ,неограничено 
овластување да го застапува училиштето. Му прес-
танува овластувањето на Кирил Кузманоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 188/82. (357) 

Окруж(ниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 958 од 8. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1413-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата 
— Тетово, со целорна одговорност, ул „Маршал 
Тито" бр. 53 со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Блажевски Бошко, секретар, 
без ограничување, а се запишува како нов зас-
тапник дипл. инж. агроном Јованче Дамјановски, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 958/82. (363) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр. 973 од 14. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-845-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овласте,но за 
застапување на Централното основно училиште 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 956 од 8. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1422-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заедницата на физичката култура, 



Стр. 54 - Бр. 3 4 февруари 1983 

на општината Тетово, со целосна одговорност, ул. 
„Маршал Тито" бр. 53 со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Мирче Савевски, 
секретар,1 без ограничување, а се запишува како 
HOIB застапник Јанко Јаневски, секретар, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 956/82. , ' (364) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 980 од 14. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1449-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената гаѓа лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на култура на општината Тетово, Ц. О. — Тетово, 
ул. „Радован Цониќ" бр. 103 со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Неџат Идризи, 
секретар, без ограничување, а се затоплува како 

4 нов застапник Касам Мурсели, секретар, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 980/82. (365) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 966 од 15. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-42-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Победа", 
Ц. О. и ограничено емство,1 с. Милетино, Тетово ,со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник: Ангеловски Горе, в. д. директор, без ограни-
чување, а се запишува како цов застапник Емини 
Абдулвахид, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 966/82. (366) 

Окружниот стопански суд во Скопје со рентг-
(нието Фи. бр. 1069 од 10. XI. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-791-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на фирмата на Ос-
новното училиште „Влазен Фрашери", Ц. О. — с. 
Неготино, Гостиварско со следните податоци: До-
сегашната фирма на Основното училиште „Влазен 
Фрашери", Ц. О. — с. Неготиро, Гостиварско, се 
менува, така што во иднина ќе гласи: Основно 
училиште „25 Мај", Ц. О. — с. Неготино, Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1069/82. (392) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 968 од 2. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1780-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
локални , патишта — Гостивар, Ц. О., кеј „Брат-
ство единство" бр. 58-б. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 12—4461/1 од 27. X. 
1980 година од 80 основачи. 

Основни дејности: 140221 —. ОСИЗ за локални 
патишта. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а во рамките на овлас-
тувањата утврдени со Самоуправната спогодба за 
нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Општинската самоуправна интересна 
заедница одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Садику Аб-
дулмуталип, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 968/32. v (393) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 969 од 2. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1781-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за уредување 

и употреба на градежно земјиште, Ц. О. — Гости-
вар, кеј „Братство единство" бр. 58-б. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 12—5061/1 од 12. XI. 
1981 година од 10 основачи. 

Основни дејности: 140225 — СИЗ за уредување 
и употреба на градежно земјиште. 

Во правниот промет со трети лица Самоуправ-
ната интересна заедница истапува во свое име и 
за своја сметка, а во рамките на овластувањата 
утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното 
осровање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите /свои средства. 

Лице овластено за застапување е Садику Аб-
дулмуталип, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 969/82, ' (394) 

Окружниот стопански' суд во' Скопје со реше-
нието Фи. бр. 982 од 5. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1306-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната ор-
ганизација Училиште за основно музичко образо-
вание „Васо Карајанов", Ц. О. — Гевгелија, ул. 
„Ристо Фршин" бр. 41. 

Работната организација е основана со реше-
нието за основање, бр. 01—589/1 од 5. X. 1978 го-
дина од Собранието на општината Гевгелија. 

Основни дејности: 120113 — Основно музичко 
училиште. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица училиштето одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е проф. Ули-
шев Горѓе. в. д. раководен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 982/82. (395) 

Окружниот стопански суд во Скот'е со реше-
нието Фи. бр. 1021 од 4 XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-562-2-0-0 ја запиша !ро суд-
скиот регистар промената на липето овластено за 
застапување на Здравствената работна организа-
ција Градска општа болница „Моша Шпаде", О. О., 
со ООЗТ - Скопје, ООЗТ за гинекологија и аку-
шерство — Скопје, ул. „Дижонска" бб, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
д-р Ратко Шопов, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник Прим. д-р Димитар Ди-
митров, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1021/82. (396) 

Окружниот стопански СУД ВО Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1071 од 11. XI. 1982 година,̂  на ре-
гистарска влошка бр. 1-1196-5-0-0 ја запиша во' 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Зем-јоделскиот Факултет, О. 
Со л. О., со ООЗТ — Скот е, ООЗТ за економика 
и организагола на зем1 о де летното — Скопје, бу-
левар „Југославша" бб со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник проф. д-р Богдан 
Арсовски, директор, а се запишува како нов зас-
тапник проф. д-р Владо Крстевски, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1071/82. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1022 од 4. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1613-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на За;нат-
ската услужна задруга „Горна Река", Р. О. — 
Скопје, ул. „Париска Комуна" бр. 10 со следните 
податоци: Досегашната фирма на Занатската зад-
руга „Горна Река", Р. О. — Скопје, ул. Париска 
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комуна" бр. 10, се менува, така што во иднана ќе 
гласи: Занатско услужна задруга „Сигма", Р. О 
Скопје, ул. „Париска комуна" бр. 10 со следните 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1022/82. (398) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје со реше 
нието Фи. бр. 756 од 28. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1624-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената ,на фирмата на Општин-
ски затвор — Скопје, Посебна единица со стопан-
ска дејност, Н. Суб. О. Скопје, населба Шуто 
Оризари со следните податоци: Досегашната фир-
ма на Општински затвор — Скопје, Посебна еди-
ница со стопанска дејност, Н. Суб. О. — Скопје, 
населба Шуто Оризари, се менува, така што во 
иднина ќе гласи: Меѓуопштински затвор — Скоп-
је, Посебна единица со стопанска дејност, Н. Суб. 
О. — Скопје, населба Шуто Оризари. 

Од Окружниот стопанска' суд во Скопје, Фи. 
бр. 756/82. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1050 од 5. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-160-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената ,на лицето овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа 
„11 Октомври", Ц. О. — Скопје, ул. „Македонска 
ударна бригада" бб со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Чепишева Даница, ди-
ректор, а се запишува како нов застапник Гав-
рилска Ленче, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1050/82. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1019 од 4. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1777-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Занаетчиската задруга за произ-
водство на метли „Меткор" — Скопје, ул. „Про-
хор Пчински" бр. 94 со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Неби Зејадини, в. д. ди-
ректор, без ограничување, а се запишува како 
нов застапник Петре Шошолчев, в. д. Директор,/ 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1019/82. (401) 

Одлука за именување ,претставници на оп-
штествената заедница во Конкурсната ко-
мисија за изготвување предлог за избор 
на директор на Институтот за национална 
историја 4— — — — — — — — — 
Одлука за именување претставници на 
зпштествената заедница во Конкурсната 
комисија за избор на директор на ООЗТ 
Клиника за нервни и душевни болести 
при Медицинскиот факултет во Скопје 
Одлука за именува советник на Претсе-
дателството на СР Македонија — — — 
Одлука за именување советник на Прет-
седателството на СР Македонија — - — 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за основите и мерилата за фор-
мирање висината на придонесите за во-
достопанството — — — — — — — 
Одлука за утврдување стапката на придо-
несот за вработување на подрачјето на 
град СкопЈе за 1083 година — - — — 
ТЕТОВО 
Одлука за утврдување пресметковна стап-
ка за здружување средства во Општин-
ската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Тетово за 1983 го-
дина — — — — — — — — — — 
Одлука за именување секретар на Собра-
нието на - Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Те-
тово — — — — — — — — — — 
Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на работни-
ците вработени кај граѓани и граѓанско-
јиравни лица за 1983 година — — — — 
Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките 4 на придонесите за 
здравственото осигурување на работници-
те за 1982 година и во 1983 година — — 
Одлука за продолжување важонста на 
Одлуката за постојните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на од-
делни категории осигуреници за 1982 и 
во 1983 година — — — — — — — 
Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за утврдување стапката на при-
донесот за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1982 година"и во 1983 го-

ШТИП 
Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработување а 1983 година — 
СТРУМИЦА 
Одлука за утврдување основиците за прес-
метување и плаќање придонес за здрав-
ственото осигурување на лица вработени 
кај приватните работодавци — — — —, 
Одлука за утврдување висината на пос-
јаниот износ на учеството на осигурените 
лица во трошоците при користење на из-
дадените лекови - — — — — — — 
Одлука за постојаните износи на придоне-
сите за здравствено осигурување на од-
делни категории лица надвор од работен 
однос, осигурени по Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на насе-
лението — — — — — — — — — 
СТРУГА 
Одлука' за висината на стапката на при-
донесот од катастарски доход и паушал-
ните износи на придонесите по осигуре-
но лице за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1983 година — — — — 

39 

40 

40 

40 

40 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

' 45 

45 

46 

СОДРЖИНА ( 
Страна 

Закон за изменување и дополнување на 
Законот за работните односи — — — — 33 
Одлука за кредитната политика на Ре-
публиката во 1983 година '— — — — 36 
Одлука за изменување на Одлуката за 
висината на придонесот за насоченото об-
разование — — — — — — — — 37/ 
'Одлука за избор и разрешување на чле-
нови на работните тела на Соборот на 
здружениот труд — — — — — — — 38 
Одлука за уважување на оставката на / 
делегатска функција — — — — — — Зв' 
Одлука за уважување на оставката на 
делегатска функција — — — — — — 38 
'Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на ООЗТ Клиника за ортопед" v  

ски болести при Медицинскиот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 38 
Одлука за избор на членови на Одборот 
за наградата „Едвард Кардељ" — — — 39 

'Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница ' 
во Советот на РО Студентски центар 
„Скопје" во Скопје и советите на неговите 
ООЗТ „Исхрана" и „Сместување" — — 39 
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СЛУЖБА НА О-ПШТЕСТВЕ,НОТО ,КНИГОВОД-
СТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА - ЦЕНТРАЛА 

СКОПЈЕ 
Согласно член 3 од Законот за висината на 

аконтациите на личните доходи на работниците во 
основните организации на здружениот труд што 
покажуваат загуба („Службен весник на СРМ" бр. 
5/82), Службата на општественото книговодство на 
СРМ — Централа во Скопје, врз основа на подато-
ците од периодичните пресметки за деветте месеци 
во 1982 година по гранки во кои се распоредени 
организациите на здружен труд според Одлуката 
за единствената класификација на дез поетите 
(„Службен лист на СФРЈ" бр 34/76), утврдува и 
објавува дека просечниот личен доход исплатен за 
јануари."септември 1982 година по работник изне-
сува : 

Гранка Назив на гранката -

Просечен бруто 
месечен личен, 

-дејноста доход по работ. 
за Јан. —септем. 

1982 година 

3 
0131 Електростопанство 
С'02 Производство на Јаглен 
UiUo Производство на железна руда 
0107 Цр,на металургија 
0108 Производство на руда и обоени ме-

тали 
0109 Производство на обоени метали 
0110 Преработка на обоени метали 
0111 Производство на неметали 
01.12 Преработка на неметали 
0113 Металопреработувачка дејност 
0114 Машиноградба 
011(5 Производство на сообраќајни сред-

ства 
0117 Производство на електрични маши-

ни и апарати ^ 
0118 Производство на хемиски производи 
01,19 Производство на неметални произ-

води 
0И20 Производство на камен и песок 
0121 Производство на градежен материјал 
0122 Производство на режана граѓа и 

плочи 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 
0124 Производство и преработка на хар-

тија 
012,5 Производство на преѓа и ткаенини 
01-2i6 Производство на готови текстилни 

производи 

18420 
17350 
16493 
15664 

20309 
18694' 
17220 
14325 
.14617 
14964 
15976 

15048 

14347 
17553 

15832 
14203 
13662 

12727 

12234 

14992 
13104 

11459 

46 

47 

0127 Производство на кожа и крзно 16501 
0128 Производство на кожни кондури и 

галантерија 13129 
0129 Преработка на каучук 18113 
0130 Производство на прехранбени про 

изводи 14005 
0131 Производство на пијалак 12601 
0132 Производство на добиточна храна 15212 
0133 ,Производство и преработка на тутун 14675 
0134 Графичка дејност 13807 
0139 Производство на разновидни произ-

води 14125 
0201 Земјоделско производство 1124,9 
0202 Земјоделски услуги 13376 
,0203 Рибарство 13218 
0300 Шумарство 13482 
0400 Водостопанство 11944 
0501 Високоградба 12118 
0502 Нискоградба и хидроградба 13110 
0503 Инсталатерски и завршни работи во 

градежништвото 13464 
0601 Железнички сообраќај 14265 
0604 Воздушен сообраќај 19036 
0605 Друмски сообраќај 13758 
0606 Градски сообраќај 16792 
0609 ПТТ услуги 14491 
0702 Трговија на големо 16121 
0701 Трговија на мало 12766 
0703 Надворешна трговија 20091 
0801 Угостителство 11493 
0802 Туристичко посредување .12916 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 14008 
0902 Лични услуги 9106 
1001 Уредување населби и простори 11716 
1002 Станбена дејност 16746 
1003 Комунални дејности 12881 
1102 Осигурување имоти и лица 16067 
11103 Услуги во областа на прометот 16319 
1104 Проектирање и слични технички ус-

луги 18996 
1105 Геолошки истражувања 12073 
1И06 Истражувачко-развојни работи 19127 
1109 Деловни услуги 15581 
110612 Истражувања во општествените деј-

ности 20614 
110904 Правни и адвокатски услуги 21617 
1)201 Образование 14755 
1202 Научно-истражувачка дејност 20103 
1203 Култура, уметност и информирање 15216 
1204 Физичка култура и спорт 11941 
1301 Здравствена заштита 16449 
1302 Социјална заштита 12153 
1/101 Банкарство 17656 
1102 Осигурување 19150 

47 

- 48 

Одлука за начинот и условите на оства-
рување право на бањско-климатско леку-
вање на осигурените лица и воведување 
задолжително учество во поднесувањето 
на трошоците — — — — — — — — 48 
Одлука за утврдување основиците за 
кметување и плаќање придонеси за здрав-
ствено осигурување на лица вработени ка ј 
приватните работодавци — — — — — 49 
Одлука за учество на осигурените лица 
од работничкото осигуру вањ,е Е о трошоци-
те при користење на здравствена заштита 49 
'Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесот за здравствено осигу-
рување на работниците за 1983 година — 50 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесот на Општинската СИЗ за социјална 
"заштита - - Струга за 1983 година — — 51 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10-а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК - Скопје. Печати Графички завод , „Гоце Делчев" - Скопје 

Одлука за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови ' на семе;) -
ството и нема сопствени приходи доволни 
за издржување — — — — — — — 
'Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурените лица — — — — — — — 
Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и смес-
тување на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето на здравствената 
заштита — — — — — — — — — 
Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории оси-
гуреници — - — — —' - - — — — 

1. 2 


