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Врз основа на член 11 од Законот за данокот 
од доход на организациите на здружен труд („Слу-
жбен весник на СРМ" 6poj 42/80 и 38/81), Извр-
шниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАКОК ОД 
ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА З Д Р У Ж Е Н И О Т 

ТРУД ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат од плаќање данок од доход 

во 1983 година организациите на здружен труд шго 
според Одлуката за единствена класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ'" броЈ 34/76, 
62/77, 72/80 и 77/82), се распореден^ во следниве 
области и гранки, групи и подгрупи: 

— во областа 01 — Индустрија и рударство, 
гранките: 0106 — Производство на железна руда, 
0107 — Црна металургија; од гранката 0103 — Про-
изводство (на руди на обоени метали; групата 01089 
— Производство на руди и концентрат на други 
обоени метали; 0111 — Производство на неметални 
минерали; 0112 — Преработка на неметални ми-
нерали, освен групата 01122 — Производство на ог-
ноотпорен материјал; 0113 — Металопреработувачка 
дејност, освен подгрупата 011314 — Производство 
на метална амбалажа; 0114 — Машино градба; 0115. 
— Производство на сообраќајни средства; 0117 — 
Производство на електрични машини и апарати, 
освен под групите 011722 — Производство на радио 
и телевизиски приемници и електроакустични апа-
рати и уреди; 011792 — Производство на сијалици 
и луменисцентни цевки и 011793 — Производство 
на акумулатори и галвански елементи; 0120 — Про-
изводство на камен, чакал и песок; 0121 — Про-
изводство на градежен материјал, освен групата 
01212 — Производство на цемент; 0122 — Произ-
водство на режана граѓа и плочи; 0123 — Произ-
водство на финални производи од дрво; од гран-
ката 0)124 — Производство и преработка на хар-
тија, падгрупата 012421 — Производство на харти-
ена амбалажа; 0125 — Производство на текстилни 
предива и ткаенини, освен подгрупата 012522 — 
Производство на волнен^ ткаенини; 0126 — Про-
изводство на готови текстилни производи; од гран-
ката 0127 — Производство на кожа и крзно, под-
групата 012703 — Производство на ситна кожа и 
крзно; 0128 — Производство на кожни обувки и 
галантерија; 0130 — Производство на прехранбени 
производи, освен групата 01309 — Производство на 
други прехранбени производи; 0131 — Производ-
ство на пијалаци, освен подгрупата 013113 — Про-
изводство на вино; од гранката 0133 — Производ-
ство и преработка на тутун, подгрупата 0113320 — 
Преработка на тутун; 0134 — Графичка дејност; 
0139 — Производство на разновидни производи; 

— областите: 02 — Земјоделство и рибарство, 
03 — Шумарство, 05 — Градежништво, 

— во областа 06 — Сообраќај и врски, гран-
ките: 0604 — Воздушен сообраќај, 0605 — Друмски 
сообраќај и 0606 — Градски сообраќај; 

— во областа 07 — Трговија, групата 070:. -
Трговија на мало со прехранбени производи. 

— областите: 08 — Угостителство и туризг^:, 
09 — Занаетчиство и лѓични услуги, 10 - О г а н о в 
но-комунални дејности и уредување населби х 
простори; 

— во областа 11 — Фин,ансиски, технички л 
деловни услуги гранката 1105 — Геолошки истра-
жувања . 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 ја-нуари 1983 година. 

Бр. 23-293/1 
17 февруари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот сове^, 
Стојан Андов, с. р. 

67. 
Врз основа на член '228 став 1 алинеја 4 ед 

Деловникот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 14 од Одлуката за 
личните доходи и другите примања на делегати id 
и на функционерите што ги избира и именува Со-
бранието на Социјалистичка Република Македон 
ja („Службен весник на СРМ" број 15/78), l i c v -
си јата за прашања на изборите и именувањата ^а 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 14 
февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИО-

НЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Делегатот во Собранието на СРМ и т а пруѕзо 
на дневница во износ од 700 динари за д е н о в а е 
поминати надвор од местото на престојувањето з а -
ради учество во работата на соборите на Собра-
нието на СРМ, работните тела и на заедничково 
работни тела на соборите чии што член е или г^ -
ради извршување на работи по" одлука на тие 'се-
ла, нивните претседатели или на претседателот / i 
Собранието на СРМ. 

2. Функционерот има право на дневница но ^з -
нос од 700 динари за деновите што ги поминал 
службено патување. 

3. Ако на функционерот, односно на делегат с о 
му се признаат трошоците на ноќевањето - - днев-
ницата со трошоците на ноќевањето изнесува , Ј 
1000 динари. Трошоците на ноќевањето се призна-
ваат само според сметката на хотелско-утостих: 
ската организација на здружен труд. 
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4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката на Админи-
стративната комисија на Собранието на СРМ број 
17-802 од 6 април 1982 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", а ќе се применува од 1 март 1983 
година. 

Б Р О Ј 10-440, 
14 февруари 1983 година 

Скопје 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Ката Лахтова, с. р. 

68. 
Врз основа на член 27 точка 3 о-д Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/70), претседателот на 
Републичкиот^ комитет за здравство и социјална 
политика донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 

ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ 
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1983 ГОДИНА 

Во 1983 година имунизација е задолжителна' 
I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифте-

рија (Diphteria), тетанусот (Tetanus), големата кашли-
ца (Pertussis), детска парализа - (Poliomyelitis ant. 
acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis) 
и црвенка (Rubeola) — за сите лица од определена 
возраст според оваа програма. 

И. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица 
повредени од бесно животно или од животно за 
кое се сомнева дека е бесно; 

2) Против колера, големи сипаници и жолта 
треска — за сите лица кои патуваат во земја во 
која постои некоја од тие болести или во земја 
која бара имунизација против тие болести; 

3) Против цревен тифус и други заразни бо-
лести — за сите лица за кои постојат епидемио-
лошки индикации. 

Задолжителната имунизација против заразните 
болести од точка I се врши исклучително на пер-
манентен начин — континуирано имунизирање во 
текот на целата година, а против детска парализа 
од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 де-
кември 1983 година со тритипна вакцина, согласно 
член 7 од Правилникот за условите и начинот на 
вршење задолжителна имунизација, серопрофи л ак-
са и хемиопрофилакса против заразни болести и 
за лицата што подлежат на таа обврска („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 8/80). 

I 

1. Имунизација против туберкулоза се врши: 

1) без тестирање на сите деца до навршени 
два месеца; ^ 

2) на сите лица од навршени 2 месеца до на-
вршени 19 години со претходно тестирање кои при-
марно не се вакцинирани, ако не реагираат на ту-
беркулин или каЈ кои реакцијата на туберкулин 
во пречник е помала од 6 мм; 

3) ревакцинирањето се врши според календа-
рот за имунизација, односно во 2-та. 7-та, 14-та и 
19-та година на возраст, со претходно тестирање. 

2. Имунизација против дифтерија, тетанус и 
голема кашлица: 

A. Вакцинирање се врши: 

1) на сите деца родени од 1. 10. 1982 до 30. 09. 
1983 година, на возраст определена со календарот 
за имунизација; 

2) на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани и ре-
вакцинирани, а не прележале голема кашлица. 

B. Ревакцинирање се врши: 

1) на сите деца комплетно вакцинирани в,о 1982 
год,ина против дифтерија, тетанус, голема кашли-
ца, на возраст определена со календарот за иму-
низација; 

2) на сите деца комплетно вакцинирани до пет-
годишна возраст ако од имунизацијата поминало 
најмалку една година, а не повеќе од три години; 

3) на сите деца во четвртата година на воз-
раст, ако претходно биле вакцинирани и р е в а н и -
мирани според календарот за имунизација. 

3. Имунизација против дифтерија и тетанус. 

A. Вакцинирање се врши: , 

1) на сите деца до петгодишна возраст кои 
уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а 
ja прележале големата кашлица ;ч 

2) на сите деца родени од 1969 наваму кои не 
биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против 
дифтерија и тетанус. 

B. Ревакцинирање се врши: 

1) на сите деца во седмата и четиринаесеттата 
година, кои порано' уредно се вакцинирани и ре-
вакцинирани против дифтерија и тетанус според 
календарот за имунизација. Лицата ревакцинирани 
на дванаесетшдишна возраст не подлежат на ре-
вакцинација во четиринаесетата година на воз-
раст; 

2) на сите деца до четиринаесетгодишна воз-
раст вакцинирани првпат во 1982 година против 
дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поми-
нало1 една година 

Имунизација на лица постари од 8 години се 
врши со посебна Ди-Те вакцина (про адулитис). 

4. Имунизација против тетанус: 

A. Вакцинирање се врши: 

1) на сите лица од навршени четиринаесет го-
дини до навршени 19 години, кои порано не биле 
имунизирани против тетанус. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1 на сите лица во деветнаесеттата година кои 

претходно уредно биле имунизирани и реимунизи-
рани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер однос-
но Ди-Те или Те; 

2 на сите лица од четиринаесет години до де-
ветнаесет години возраст кои во 1982 година биле 
за првпат имунизирани против тетанус, ако од 
имунизирањето поминало една го,дина. 

5. Имунизација против детска парализа: 

A. Вакцинирање се врши: 

1) на сите деца родени од 1. 10. 1982 до 30. 09. 
1983 година, според календарот за имунизација, 

2) на сите деца родени од 1. 01. 1969 до 30 09. 
1982 година кои порано не биле вакцинирани. 

B. Ревакцинирање се врши' 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1982 

година, ако од вакцинирањето поминало една го-
дина; 
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2 на сите деца во четвртата, седмата и чети-
ринаесетата година, кои претходно биле комплет-
но вакцинирани и ревакцииирашг според календа-
рот за имунизација. Лицата ревакцинирани на два-
наесетгодшнна возраст не подлежат на ревакци-
нациЈа во четрнаесеттата година на возраст. 

6. Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирање се врши: 

,1) на сите деца од навршени 12 месеци до на-
вршена 14 годишна возраст, кои не прележале ма-
ли сипаници. 

7. Имунизација против заушки и црвенка (ру-
беола): 

Вакцинираше се) врши: 
1) на сите деца од навршени 12 месеци до на-

вршени две години живот и тоа со еднократно 
вакцинирање. 

Возраст на лица 
што подлежат на 
имунизација 

до 2 месеца 
4, 5 и 6 месеци 
4, 5 1/2 и 7 месеци 
13 месеци 
18 месеци 
2 (Д месеци 
12—30 месеци 
4 години 

7 години 

14 години 

19 години 
19 години 

II 

На кампањски начин се врши задолжителна 
имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) про-
тив заразни болести на следните лица' 

1. На задолжителна имунизација против мали 
сипаници подлежат лица од наполнети 6 до 12 ме-
сеци возраст ако постојат епидемиолошки инди-
кации. Задолжителна имунизација против мали си-

,паници на лица што се вакцинирани пред напол-
нети 12 месеци возраст се врши и по' наполнети 
15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години воз-
раст. На задолжителна имунизација против мали 
сипаници подлежат и лицата од наполнети 12 ме-
сеци до наполнети 14 години возраст' што се вак-
цинирани против мали сипаници, ако за тоа пос-
тојат епидемиолошки индикации утврдени од стра-
на на надлежниот орган во Републиката 

2. На задолжителна имунизација против бес-
нило подлежат сите лица изложени на инфекција 
со вирусот на беснило и тоа: 

1. лице укасано или на друг начин повредено 
од бесно и на беснило сомнително диво или до-
машно животно; 

2. лице укасано од куче или мачка на непоз-
нат имател што не можат да се држат под десет-
дневна ветеринарска контрола; 

Вакцинирањето се врши по правило истовре-
мено со вакцинирањето' против мали сипаници, со 
давање на трипит,на вакцина. 

Не може да се вакцинираат против заразни за-
ушки и црвенка (рубеола) лица кои: 

— боледуваат од фебрилни состојби; 
— боледуваат од акутни заразни болести; 
—. боледуваат од тешка анемија и други тешки 

заболувања на хематопоетскиот систем, леукемија 
и генерализирани туморозни заболувања; 

— се наоѓаат под терапија на кортикостериои-
ди, цитостатици и јонизирачки зрачења; 

— во анамнезата имаат податоци за фебрилни 
конвулзии или оштетувања на централниот нервен 
систем. 

Имунизацијата против определените заразни бо-
лести во оваа програма се врши по следниот 

Имунизирање 
— Вакцинирање 
— Ревакцинирање 

вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 

I ревакцинирање 
I р ев а кцинира њ е 
I ревакцинирање 

II ревакцинирање 
II ревакцинирање 
П ревакцинирање 

III ревакцинирање 
III' ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
III ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
V ревакцинирање 

3. лице укасано од куче или мачка што во рок 
од десет дена од денот на повредата на лицето 
ќе покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе би-
дат убиени или ќе заскитаат; 

4. лице што можело да се зарази со вирус на бес-
нило прекуслузницата или оштетување на кожата, 

5 лице повредено при работа со материјал кон-
таминиран со вирус на беснило. 

Имунизацијата против беснило се врши согласно 
член 34, 35, 36, 48 и 49 од Правилникот за условите 
и начинот на вршењето задолжителна имунизаци-
ја, ееропрофилакса и хемиопрофилакса против за-
разните болести и за лица што подлежат на таа 
обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/80). 

3. На задолжителна имунизација против 'коле-
ра, големи сипаници и жолта треска подлежат ли-
ца што патуваат во земЈа во која постои некоја од 
тие болести или во земја која бара имунизација 
против тие болести. 

Имунизација против колера, големи сипаници 
и жолта треска се врши согласно членовите 37, 38, 
39, 40, 41 и 42 од, Правилникот за условите и на-
чинот на вршењето на задолжителната имуниза-
ција, серопрофилакса и хемиопрофилакса против 
заразни болести и за лица што подлежат на таа 
обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/80). 

4. На задолжителна имунизација против цре-
вен тифус подлежат: 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

Болест против која 
се врши имунизација 

Туберкулоза без тестирање 
Дифтерија, тетанус-пертусис (3 дози) 
Детска парализа (3 дози трипитна вак.) 
Мали сипаници, заушки и црвенка 
Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза) 
Детска парализа (1 доза) v  
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија, тета,нус-пертусис (1 доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија-тетанус (1 доза) 
Детска парализа Ц доза) 
Дифтерија-тетанус (1 доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Тетанус (1 доза) 
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1) лица вработени на чистење на канализаци-
ја, чистење на' септички зами, отстранување на 
ѓубре и други отпадни материи од населби; 

2) лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацилоносител на цревен тифус; 

3) лица кои живеат или работат во места и 
краишта зафатени со поплава, земјотрес и други 
елементарни непогоди и масовни несреќи, лица што 
учествуваат BIO изведување на работи на големи 
работилишта на кои се неповолни условите за до-
мувањето, исхраната и снабдувањето со вода за 
пиење ако За тоа ПОСТОЈАТ епидемиолошки инди-
кации утврдени од страна на надлежниот орган во 
Републиката. 

Лица од став 1 на ОВОЈ член што се помлади 
од 3 или постари од 60 години не подлежат на 
задолжителна имунизација против; цревен тифус. 

Ревакцинирање на лица што подлежат н а за-
должителна имунизација против цревен тифус се 
врши по истекот на една година од денот на вак -
цинирањето и се врши по истекот на три години 
се додека се вработени на определени работи, од-
носно додека постои некоj а од причините. 

Вакцинирањето против цревен тифус се врши 
со давање на две дози ва,кцина во растојание што 
не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго 
од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање 
на една доза вакцина — длабоко поткожно на зад-
нава страна од надлактицата. 

5. На задолжителна имунизација против тубер-
кулоза подлежат лица вработени во организациите 
на здружен труд за дијагностика и лекување на 
туберкулозата што не реагира на туберкулин или 
к а ј кои реакцијата на туберкулин во пречник е 
помала од 6 мм без оглед на возраст. 

I II 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 10.01.468 
, 4 февруари! 1983 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика, 

Каменчо Ѓорѓов, с. р. 

69. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по јавната расправа 
одржана на 23 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на' 
измената на планот за реализација на К П бр. 5592 
и урбанистичката единица „Булевар Македонија", 
донесена од Собранието на општината Делчево на 
15 мај 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
ната Делчево". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што 
основано се постави прашањето за согласноста на 
оспорената одлука со членовите 33 и 35 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање („Служ-
бен весник на СРМ" бр 20/78). 

4. Судот на јавната расправа утврди дека ос-
порената одлука предвидува отворање пристапна 
улица која поминува преку градежните парцели 

на неколку индивидуални станбени' објекти меѓу 
кои е градежната парцела на подносителот на прет-
ставката. Понатаму, Судот утврди дека графич-
киот елаборат на оспорената одлука бил ставен 
на јавен увид од 27 февруари до 27 март 1980 го-
дина на огласната табла во Собранието на општи-
ната Делчево и на самоЛослужната продавница 
„Пирин" во Делчево и дека по предлогот на оспо-
рената одлука не била организирана јавна распра-
ва. Покрај тоа, Судот утврди дека собранието на 
општината пред донесувањето на оспорената од-
лука не ги ценело економските услови или пак 
околноста дали настанало дејство на виша сила 
како претпоставки за измена на плановите од по-
голем обем. 

5. Според член 33 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, просторниот и урбанис-
тичкиот план кој се изработува за подолг времен-
ски период, а на јмалку за период од 20 години, 
може да се измени и дополни само ако битно се 
изменети економските услови според кои е доне-
сен или ако тоа е неопходно поради дејство на 
виша сила. Во ТОЈ слу.чај, согласно член 35 од за -
конот. измените и дополнувањата се вршат во пос-
тапка за донесување на плановите, што подразби-
ра, меѓу другото и нивно задолжително ставање 
на јавен увиден организирање Јавна расправа. 

По исклучок, законот допушта да се менуваат 
или дополнуваат одредени елементи од плановите 
за реализација (измени од помал обем) иако не се 
исполнети наведените услови, но само ако тие из-
мени односно дополнувања се состојат во измена 
на габаритот на објектот, доградба и надградба на 
објектот, измена на намената на објектот и на ни-
велационата и регулационата линија 

Судот утврди дека со оспорената одлука се 
врши измена на планот за реализација од поголем 
обем, поради што таа одлука мора да биде доне-
сена во согласност со условите предвидени во член 
33 од наведениот закон и во постапка во ^која, со-
гласно член 35 од законот, задолжително ќе се 
обезбеди јавен увид и ќе се организира јавна рас-
права. Со оглед на тоа што Собранието на општи-
ната Делчево не организирало Јавна расправа по 
нацртот на измената на планот за реализација к а -
ко и со оглед на тоа што оспорената одлука не 
се заснова на претходна оценка на собранието на 
општината дека настанала битна измена на еко-
номските услови или дејство на виша сила, Судот' 
оцени дека оспорената одлука не е во согласност 
со членовите 33 и 35 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

) 

У. бр. 71/82 
23 декември 1982 година 

С К О П Ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

70. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, член 12 став 1 алинеја 2 и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното де јство 'на 
неговите одлуки, по одржаната Јавна расправа на 
23 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА Правилникот за давање на 
користење станови во општествена сопственост, за 
доделување на кредити за индивидуална станбена 
изградба на работниците и распределба и а станови 
за работници со ниски доходи во семејството, до-

/ 
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несен од работниците во Основната организација 
-нвсЈљод.ав HatfodtemtoiAr ве вСићвеинвкЈо BXBHJLOQBCI 
ен авЈ,ооо оа 'идж^ио инћинНзве — вћин!1/еве ВЈ,ВН 
-jLogBd ОА аЈ,ићиш,одвс! Wo. и вколид; ОА „ПОСНОНМЈ," 
Ј,сТононвЉоЈ,ав НЗУОСЈВН̂ ЈЗЈДЈ irMx Ј,оиножХсЖе вн 
спорт и шпедиција „Транскоп" во Битола со ре-
ферендум одржан на 22 септември 1980 година. 

2. СЕ ОТФРЛА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на член 20 од правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. 

3 Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес- -
ник на СРМ", во Основната организација на здру-
жениот труд Меѓународен автотранспорт ,, Транс -
коп" во Битола и во Работната заедница — заед-
нички служби на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола пред Уставниот суд на Макед,онија поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на правилникот означен во точката 1 на оваа од-
лука и посебно на неговите членови 20, 2,7 и 33 
заради тоа што со правилникот, односно со него-
вите членови 27 и 33, е предвидено за доделување 
станови односно станбени кредити на работниците 
во работната заедница — заеднички служби да од-
лучува работничкиот совет на Основната органи-
зација на здружениот труд Меѓународен автотранс-
порт „Транскоп" во Битола, а не работниците на 
работната заедница, додека во однос на член 20 
од истиот правилник постапката е поведена заради 
различното вреднување на работниот стаж во и 
вон основната организација на здружениот труд 
односно Работната заедница — заеднички служби. 

5 На јавната расправа Судот утврди дека ос-
порениот правилник е донесен од работниците во 
Основната организаиија на здружениот труд „Тран-
скоп" во Битола и од работниците во Работната 
заедница — заеднички служби со заеднички ре-
ферендум и дека во член 1 од правилникот е пред-
видено со него да се уредува планирањето и ф и -
нансирањето на станбената изградба за потребите 
на работниците во означената основна организација 
и во работната заедница. Судот, потоа утврди де-
ка со член 27 од правилникот е предвидено ра-
ботничкиот совет на основната организација да ги 
избира членовите на Комисијата за животен стан-
дард, која ја спроведува постапката за распредел-
ба на станови односно станбени кредити, а со член 
33 на истиот правилник е предвидено истиот ра-
ботнички совет да ја утврдува и ранг-листата за 
таа распределба. 

Според член 42 од Законот за станбените од-
носи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73) давате-
лот на стан на користење т.е. работниците во ос-
новната организација на здружениот труд, односно 
во работната заедница со општ акт ги утврдуваат 
начинот, условите и редот на првенство по кој се 
даваат становите на користење, органите што од-
лучуваат за тоа, како и правото на приговор Во 
смисла на член 16 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија ова право на работниците е неотуѓиво и 
неговото вршење тие не можат да го пренесат на 
ДРУГ. 

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник 
правото за распределба на станови и станбени 
кредити работниците на Работната заедница — за-
еднички служби го пренеле на работничкиот совет 
на Основната организација на здружениот ^руд 
Меѓународен автотранспорт „Тра,нскоп" во Битола, 
Судот утврди дека тој правилник не е во соглас-
ност со член 16 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и со член 42 од Законот за станбените 
односи х 

Во врска со барањето во предлогот за оцену-
вање уставноста и законитоста на член 20 од ос-
порениот правилник, Судот го отфрли предлогот 
поради тоа тито на расправата утврди дека тој "со 

своја одлука У бр. 151/81 од 30 декември 1981 го-
дина ја укинал оваа одредба како противуставна. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 134/82 
23 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

71. 

Уставнирт суд на Македонија, врз основа на 
член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 29 декември 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А ! 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за детално урба-

нистичко решение на дел од град Струмица бр. 
10-1/129 од 2 јуни 1977 година, донесена од Собра-
нието на општина Струмица на седницата на Со-
борот на здружениот ТРУД и Соборот на месни за-
едници одржана на 25 ноември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Службен гласник на Општината 
Струмица. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 136/82 од 14 октомври 1982 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на актот означен во точката 1 на оваа' одлука. 
Постапката беше поведена затоа што основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорената 
одлука со член 30 став 1 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/78). 

4. Судот на седницата утврди дека Собранието 
на општината Струмица донело одлука за детално 
урбанистичко решение на дел од град Струмица. 
Во член 1 е определено дека со оваа одлука се 
донесува детално урбанистичко решение на дел 
од град Струмица помеѓу улиците „5 Ноември", 
„Крушевска Република" и „Димитар Влахов" спо-
ред графичкото решение со технички број 10-1/129 
од 2 јуни 1977 година, со тоа што местото предви-
дено за тротоар да остане на користење на пора-
нешните сопственици. Исто така Судот утврди дека 
во постапката за донесување на одлуката не е обез-
беден јавен увид ниту е организирана јавна рас-
права. 

Согласно член 30 став 1 од Законот за прос-
торно и урбанистичко' планирање просторниве и 
урбанистичките планови во сите фази на нивно 
изработување задолжително се ставаат на јав'ен 
увид и по1 нив се организира јавна расправа. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука пред 
нејзиното усвојување не е ставена на јавен увид, 
ниту по неа е организирана јавна расправа, Судот 
утврди дека таа е во спротивност со член 30 став 
1 од Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на ова решение. 

У. бр. 136/82 
29 декември 1982 година 

Скопје 
, Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р, 



Стр., 94 - Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 23 февруари 1933 

72. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 26 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 18 од Правилникот за 

решавање на станбените потреби, донесен од работ-
ниците на Основната организација на здружениот 
труд „Телевизија", во состав на Работната органи-
зација „Радрш-ТелевизиЈа Скопје" во Скопје со 
референдум одржан на 28 ноември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Телевизија" во Скопје, на на,чин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување зако-
нитоста на член 18 од правилникот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука з-атоа што основано се пос-
тави прашањето за неговата законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 18 
од оспорениот правилник по основот значење на 
работите односно работните задачи за стручни кад-
ри од посебно значење -за основната организација 
се предвидени до 10 бода. Тие кадри ги утврдува 
работничкиот совет на основната организација на 
предлог од колегиумот на „Телевизија"1 по завр-
шувањето на рокот за поднесување на пријави по 
конкурсот, а пред составувањето на предлог-прио-
ритетната листа. 

Според член 42 од Законот за станбените од-
носи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73) и член 
463 став 3 од Законот за здружениот труд работ-
ниците во основните организации на здружениот 
труд се должни со самоуправен општ акт однапред 
да ги определат основите и мерилата според кои 
ќе се утврдува редот на првенството за доделу-
вање на користење станови во општествена соп-
ственост. 

Судот смета дека самоуправниот општ акт со 
кој се определуваат основите и мерилата за ут-
врдување редот на првенство за доделување на 
станови треба да содржи и основи и мерила за 
доделување на станови за стручните кадри кои се 
од посебно значење за основната организација. 

Притоа, со овој акт прво треба да бидат опреде-
лени работите односно работните задачи кои ќе 
се сметаат дека се од посебно значење за основ-
ната организација, па потоа да се утврдат и крите-
риуми за определување бројот на станови односно 
износот на средствата за решавање на тие кадров-
ски прашања. 

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник 
не се определени работите односно работните за-
дачи од посебно значење за основната организа-
ција, ниту се утврдени основи и мерила за утврду-
вање редот на првенство за доделување на станови, 
односно станбени кредити наменети за стручните 
кадри од посебно значење за основната организа-
ција, туку овие кадри ги утврдува работничкиот 
совет на основната организација на предлог од 
колегиумот на таа организација, Судот утврд,и дека 
член 18 од правилникот не е во согласност со член 
42 од Законот за станбените односи и дека тој е 
во спротивност со член 463 став 1 од Законот на 
здружениот труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 217/82 
26 јануари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија,. 
Гога Николовски, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за пре-
мија на пченицата за родот во 1982 година, обја-
вена во „Службен весник на СРМ" бр. 6/82, се пот-
п а д н а л а грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦАТА 

ЗА РОДОТ ВО 1982 ГОДИНА 

Во точката 2, ред 3 наместо зборовите: ,Д де-
кември" треба да стојат зборовите „31 декември". 

Бр. 23-205/1 
10 февруари 1983 година 

' Скопј е 
Од Извршниот совет на 

Собранието на СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ЧАИР - СКОПЈЕ 

85. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Стату-
тот на СИЗ на културата на општината Чаир, 
член 3 од Самоуправната спогодба за утврдувале 
висината на средствата за финансирање на заед-
ничките потреби преку самоуправните интересни 
заедници во град Скопје во 1983 година, Самоуп-
равната спогодба за здружување средства во Ре-
публичката заедница на културата за развојот на 
творештвото и културните дејности од општ ин-
терес за Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 27/80) и согласно Програмата за остварување и 
развој на културните дејности на подрачјето на 

t општината Чаир, Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на културата на општината Чаир, 
на својата VI-та седница, одржана на 31. I. 1983 
година, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И 
УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ 

НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуп-
равната интересна заедница на културата на оп-
штината Чаир, за здружување средства во Здру-
жената СИЗ на културата на град Скопје и 
во Републичката заедница на културата за 1983 
година. 
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Член) 12 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Чаир ќе се остваруваат од следните извори: 
— од доходот на ОЗТ — — — — - 1,16%, 
— од личен доход од работен однос — 1,26%', 
— од личен доход од зем. дејност — — О1,35%, 
— од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска и нестопанска дејност 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на 

културата на општината Чаир ќе ги оствари со 
применување на процентите од претходниот став 
ќе изнесува 24.073.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на 
општината Чаир во Здружената СИЗ на културата 
на град Скопје ќе здружува: 

— 42,00% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ и ! 

— 55,06% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жуваат во Здружената СИЗ на културата на град 
Скопје со применување на процентите од прет-
ходниот став на овој член не може да изнесува 
повеќе од 10.654 00)0 динари. 

Член 4 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на 
општината Чаир во Републичката заедница на кул-
турата ќе здружува: 

— 28,63% од остварениот приход од доходот 
на ОЗТ и 

— 13,54% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос. 

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат 
здружени во Републичката заедница на културата 
со применувањето на процентите од претходниот 
став на овој член не може да изнесува повеќе од 
5.970.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на 
начин и според обрасците утврдени со Упатството 
за начинот на пресметување и плаќање на данок 
на доход на ОЗТ. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", односно во „Службен гласник на град Скоп-
је", а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 05-3/1 
31 јануари 1983 година 

Скопје 

Претседател, 
Стана Поповиќ Младеновска,-с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

86. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 211 став 1 точка 
4-з, член 212 став 4 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп и член 58 
став 2 од Самоуправната спогодба за здружување 
на Општинската СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп и основните СИЗ на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод во Регионална СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, по дадено мислење од собранијата на оп-
штинските самоуправни интересни заедници на зд-

равството и здравственото осигурување во Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод, Собранието на Ре-
гионалната самоуправна интересна заедница на 
здравството Л здравственото осигурување — Прилеп, 
на заедничка седница на соборите на корисни-
ците на услуги работници и земјоделци, одржана 
на 24. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината и ус-

ловите за стегнување право на надоместок на тро-
шоците за закоп и посмртна помош во случај на 
смрт на осигурено лице од подрачјето на Регио-
налната самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп. 

^ Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за за-

коп се утврува и тоа: 

— 1.250,00 динари во случај на смрт на оси-
гурено лице до едногодишна возраст; 

— 1.850,00 динари во случај на смрт на оси-
гурено лице од 1 до 7 годишна возраст; 

— 2.550,00 динари во случај на смрт на оси-
гурено лице од 7 до 14 годишна возраст; 

— 3.200,00 динари во случај на смрт на осигу-
рено лице на возраст над 14 години. 

Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре вон од 

подрачјето на Регионалната самоуправна интересна 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, надоместокот од претходниот член се зго-
лемува за 30% без оглед каде е извршен законот. 

Доколку осигуреното лице умре во странство 
надоместокот од член 2 се зголемува за 50'% без 
оглед каде е извршен закопот. 

Член 4 
Надоместокот на погребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат заиопот на 
осигуреното умренб лице, врз основа на изводот од 
матичната книга на умрените, потврдата за извр-
шениот закоп и здравствената легитимација на оси-
гуреното лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-' 
ство, покрај доказите од претходниот став се под-
несува yi потврда од дипломатското претставништ-
во на СФРЈ во таа земја дека лицето умрело во 
странство. 

Член 5 
На членовите на потесното семејство на оси-

гуреникот кој што умрел, а кои ги издржувал од 
својата заработувачка им припаѓа посмртна помош 
во висина од едномесечен износ од основицата за 
надоместокот на личниот доход, односно едноме-
сечна последна пензија, материјално обезбедување, 
привремен надоместок, при што се зема предвид и 
заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, 
како и додатокот на инвалидност кој се исплатува 
со инвалидската пензија што му припаѓала на ум-
рениот осигуреник по прописите на пензиското и 
инвалидското осигурување 

Се смета дека осигуреникот ги издржувал чле-
новите на семејството ако членовите на семејството 
имале право на здравствена заштита по основ на 
осигуреникот. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на пог-

ребните трошоци и посмртната помош стасува со 
денот на смртта, односно законот на осигуреното 
лице. 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
Со денот на влегувањето ро сила на оваа од^ 

лука престанува да ,важи Одлуката за висината 
Јжа износот на трошоците за закоп и посмртна по-
мош, бр. 5461 од 28. XII. 1981 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 5482 
Г4 декември 1982 година 

П р и л е п 

^ Претседател, 
д-р Томислав Јованоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ' 
БИТОЛА 

87. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и 43/78) 
и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ 
за социјална заштита — Битола, Собранието на 
О СИЗ за социјална заштита — Битола, на' седни-
цата одржана на ден 28. 01. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А ; 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-

НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
- БИТОЛА 

Член 1 
1.Стапката на придонесот од доходот на ОЗТ 

на О СИЗ за социјална заштита — Битола се ут-
врдува на износ од 0,32'%. 

2. Стапката на придонесот од личните доходи 
од саботен однос на ОСИЗ за социјална заштита 
- Битола се утврдува на износ од 0,24'%. 

Член 2 
Со денот на примената на оваа одлука проста-

та'г,а да важи Одлуката за изме,на и дополнување 
1 Одлуката за стапките на придонесите на ОСИЗ 

за социјална заштита — Битола, бр. 02-3/1-82 од 
31, 08. 1982 година и Одлуката за ослободување од 
плаќање на придонеси за социјална заштита бр. 
С?-44/1-82 од 1. 12. 1982 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 01. февруари 
1Ѕ82 година. 

О,длуката да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-1/2 
28 јануари 1983 година 

Битола 
Претседател, 

д-р Маргарита Васнлевска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

88. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за само-

упра,вните' интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Само.управната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здрав-стве-
ното ' осигурување — Битола и основни заедници 
ЕО Батола, Демир Хисар и Ресен, а во врска со 
член 1 од Законот за изменување на Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 

и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/78), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Битола, со рамноправно учество на Соборот на 
делегати корисници на услуги-работници и Собо-
рот 'на делегати-даватеЛи на услуги на седницата 
одржана на 31. 01. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗД-

РАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШ-

ТИНАТА БИТОЛА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за стапката на придонесите за 

здравствено осигурување и стапката на посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство за осигурениците од подрачјето' на опш-
тината Битола за 1983 година број 02-1/62 од 27. 12. 
1982 година, во членот 1 ставот 2 се менува и гласи: 

„Придонесот за здравствено осигурување во слу-
чај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионална болест, се утврдува во висина од 0,30%". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 февруари 1983 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-142/3 
31 јануари 1983 година 

Битола 
Собор на делегати-корисници на услуги 

Претседател, 
Науме Стојановски, с. р. 

Собор на делегати-даватели на услуги 
Претседател, 

Вера Петревска, с. р. 

Собрание! на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател^ 

Горѓи Белешковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - БИТОЛА 

89. 
Врз основа на член 38 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник па СРМ" бр. 13/78) и член 13 
став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ за вработување 
на општината Битола, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на ден 24. 12. 1982 год., до-
несе 

О Д Л У К А 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на вработените во кој се 
содржани и придонесите што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен д,оход) по стапка од 0,650/о 
од општината Битола. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот иза објаву-

вањето во „Службен верник на СРМ", а ќе се при-
менува о,д 01. 01. 1983 година. 

Бр 02-554/1 
28 декември 1982 година 

Битола 
, Претседател, 

Димитар Митрев, q. р, 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
БИТОЛА 

90. 
Врз основа на членот 34 од Законот за физич-

ката култура и за самоуправните интересни заед-
ници -на физичката култура („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 1 од Законот за изменување 
на Законот за физичката култура и самоуправните 
интересни заедници на физичката култура („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 43/78) и член 86 т. 4 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница на физичката култура, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура - Битола, на својата VI-та 
седница одржана на ден 25. 01. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А ^ 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-
ТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-

ТУРА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личниот доход од работен однос, 
од личниот доход од земјоделска дејност, од лич-
ниот доход од самостојно вршење на стопанска 
дејност, од кои се обезбедуваат средства на Опш-
тинската самоуправна интересна заедница на ф и -
зичката култура и за Здружување на средства од 
Републичката СИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Во 1983 година се утврдуваат стапки на при-

донес и тоа: 
1. Придонес од доходот на основните органи-

зации на здружениот труд по стапка од 0,52%; 
2. Придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанство по стапка од 0,12'0/о со исклучок на 
РО од предучилишното, основното образование и 
средното насочено образование кои плаќаат по 
стапка од 0,06%; 

3 Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од О,07%; 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење нестопанска дејност по стапка од 0,5% и 

5. Придонес од личен доход одг самостојно вр-
шење стопанска дејност по стапка од 0,5%. 

Член 3 
Со основот утврден во член 2 од оваа одлука, 

Општинската СИЗ на физичката култура — Битола 
здружува средства во Републичката СИЗ на фи-
зичката култура со издвојување на: 

— 0,04% од доходот на основните организации 
на здружениот труд во Општината и 

— 0,05% од личен доход од работен однос од 
нестопанството. 

Вкупниот износ од -средствата што Општинската 
СИЗ на физичката култура — Битола ги здру-
жува во Републичката СИЗ на физичката култура 
и месечниот износ на средствата ќе се утврдуваат 
со посебен договор. 

Член 4 ' 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата па општественото 
книговодство. 

Член 5 
Обврзници на придонесот за физичка култура 

од доходот се основните организации на здружени-
от труд и другите корисници на општествени сред-
ства, распоредени со Одлуката за утврдување на 
стопанска и вонстопанска дејност („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 14/77), во областа па дејностите од 
01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот на 
основните организации на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 6 
Стапката на придонесот од личен доход од- зем-

јоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го 
врши Секретаријатот за финансии на општината 
Битола. 

Член 7 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста и присилната наплата на придонесот 
од доходот за физичка култура ќе се применуваат 
соодветните прописи од Законот за данокот на до-
ход во организациите на здружен труд („Службен 
весник на СРМ" бр. 47/73, 11/74, 15/76, 23/76, 33/76 
и 44/77). 

Член 8 
Стапките на придонесите од^ член 2 на оваа 

одлука ќе се применуваат од 01. 01. 1Ѕ83 година. 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ" и „Службен гласник на општината Битола", 
а; ќе се применува од 01. 01. 1983 година. 

Чле'И 10 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува важноста на Одлуката бр. 02-226 од 27. 12. 1979 
(„Службен весник на СРМ" бр. 1/80). 

Бр. 03-31/1 
1 февруари 1983 година 

Битола 
Претседател, 

дипл. инж. Методија Русотааровски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - БИТОЛА 
91. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 1 од Законот 
за изменување на Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на културата („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/78) и член 23 точка 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата и информирањето, Собранието на Опш-
тинската самоуправна интересна заедница на кул-
турата и информирањето — Битола, на својата VII 
седница, одржана на ден 25. 01. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И 

ИНФОРМИРАЊЕТО И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА 

КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации 
на здружен труд, од личниот доход од работен 
однос, од личен доход од земјоделска дејност, од 
личниот доход од самостојно вршење на дејност, 
стопанска и нестопанска, од, кои се обезбедуваат 
средства на ОСИЗ на културата и информирањето 
— Битола и за здружување на средства во Репуб-
личката СИЗ на културата — Скопје. 

Член 2 
Во 1983 година се утврдуваат стапки на придо-

нес и тоа: 
1. Придонес од доходот на основните организа-

ции на здружен труд но стапка од 0,70%; 
2. Придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанствО по стапка од 0,64%, со исклучок 
на РО од предучилишното', основното и средното 
насочено образование кои ќе се наплатуваат По 
стапка од 0,32%; 
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3. Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност оо стапка од 0,32%; 

4. Придонес од лич^н доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 2,2%; 

5. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност по стапка од 2,2%. 

Член 3 

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука, 
0 СИЗ на културата и информирањето — Битола 
здружува средства во Републичката СИЗ на кул-
турата — Скопје, со издвојување на: 

—1 0,31% од доходот на основните организации 
на здружен труд во општината Битола и 

— 0,20о/о од личен доход од работен однос од 
нестопанство. 

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 
културата и информирањето — Битола ги здружува 
во Републичката СИЗ на културата и месечниот 
износ на средствата ќе се утврдат со посебен до-
говор. 

Член 4 

Пресметувањето и уплатата на здружените сред-
ства ќе ги врши Службата -на општественото кни-
говодство. 

Член 5 

Обврзници на придонесот за култура и ин-
формирање од доходот се о-сновните организации 
на здружениот труд и другите корисници на опш-
тествени средства, распоредени со Одлуката за ут-
врдување на стопанска и во,нстопанска дејност 
(„Службен лист -на СФРЈ" бр. 14/77), во областа 
на дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот на 
основните организации на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 6 

Стапката на придонесот од личен доход од зем-
јоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го 
врши Секретаријатот за финансии на општината 
Битола. 

Член 7 

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 
застапеноста и присилната наплата на придонесот 
од доходот за култура и информирање ќе се. при-
менуваат соодветните прописи од Законот за дано-
кот ,на доход во организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" бр. 47/73, 11/74, 1-5/76, 
23/76, 33/76 и 44/77). 

Член 8 

Стапките на придонесите од член 2 на оваа 
одлука ќе се применуваат од 01 01. 1983 година. 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ" и во „Службен гласник на општината Би-
тола", а ќе се применува од 01. 01. 1983 година. 

Член! ДО 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува важноста на О,длуката бр. 02-484/3 од 26 12. 
1979 година („Службен весник на СРМ" бр. 6/80) и 
Одлуката број 02-55/5 од 2,3. 02. 1982 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/82) 

Бр. 03-30/1 
1 февруари 1983 година 

Битола 
Претседател, 

Коле Белчевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
- БИТОЛА 

92. 
Врз основа на член 13 точка 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за образование 
и наука („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и член 
6 од Статутот, СИЗ за образование и наука — Би-
тола, на седницата од 25. 01. 1983 год донесува во 
пречистен текст 

О Д Л У К А ) I 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - БИТОЛА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на. 
придонесите од личен доход од работен однос од 
стопанството, личен доход од работен однос од не-
стопанството, придонес од земјоделска дејност, при-
донес од личен ,доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност и придонес од личен доход од 
самостојно вршење на нестопанска дејност, со кои 
се обезбедуваат средства па Самоуправната инте-
ресна заедница за образование и наука — Битола. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за образование 
и наука, изнесуваат: 

1. Придонес од личен доход од работен однос 
од стопанството по стапка од 4,5%; 

2 Придонесот од личен доход од работен однос 
од нестопанството се утврдува со општа стапка 
од 4,5%, освен придонесот од личен доход од ра-
ботен однос во ОЗТ од 'предучилишното и основ-
ното образование 12011 и насоченото средно обра-
зование 120122, за кои се утврдува стапка на при-
донес од 2,25%; 

3. Придонес од земјоделска дејност по стапка 
од 1,51%; 

4. Придонес од личен дохо,д од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 5,5%; 

5. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност по стапка од 5,5%. 

Член 3 
Даночните ослободувања и олеснувања кои ги 

пропишува Општината за придонесот од земјодел-
ска дејност ќе се однесува и за придонесот на СИЗ 
за образование и наука — Битола. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 01. 01. 1983 година. 

Бр. 0-2-11/2 
25 јануари 1983 година 

Битола 
Претседател, 

Даница Кочовска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - БИТОЛА 

93. 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА - БИТОЛА ЗА 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од личен доход од работен однос, личен 
доход од земјоделска дејност, личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност, личен до-
ход од самостојно вршење на нестопанска деј.ност, 
преку кои ќе се обезбедуваат средства на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Битола. 
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Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна зае,д,ница за општествена 
заштита на децата, изнесуваат' 

1. Придонес од личен доход од работен однос 
од стопанството и нестопанството се утврдува со 
општа стапка од 1,450/о освен придонесот од личен 
доход од работен однос во организациите на здру-
жен труд од предучилишното и основното образо-
вание (12011) и насоченото средно образование 
(120)122) за кои се утврдува стапка од 0,72'0/о; 

2. Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,09%; 

3. Придонес од самостојно вршење на стопан-
ска дејност по стапка од 0,6%; 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,6%. 

Член 3 
Стапките^ од член 2 на оваа одлука ќе се при-

менуваат од 1 Јануари 1983 година. 
Бр.) 02-17/2 

Битола 
Претседател, 

Наумова Ружа, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КАВАДАРЦИ 

94. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 

за здравственото осигурување — задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 201 
од Статутот, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — К а -
вадарци, на седницата одржана на .31. 01. 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И 

СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983 

ГОДИНА 

Член 1 
Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-

ќање данок од личен доход од вршење на земј(ј-
делска дејност, земјоделците глави на семејствата 
кои со други семејства живеат во едно земјодел-
ско домаќинство, а се обврзници за плаќање данок 
од личен доход од вршење на земјоделска дејност 
и земјоделците чии брачни другари се вработени 
во здружениот труд со општествени средства или 
вршат самостојна дејност за 1983 година ќе плаќаат 
придонес за здравствено осигурување и тоа: 

— 8% од катастарскиот приход на осигурени-
кот, и 

— 300 динари по семејство 
Стапката на придонес 8% од катастарскиот 

приход и фиксниот износ 300 динари по семејство 
се дели и тоа: 

— 3,5% и 120 динари задолжителни видови 
здравствена заштита, и 

— 4,5% и 180 динари самостојни видови здрав-
ствена заштита. 

Член 2 
Земјоделците — глави на семејствата кои со 

други семејства живеат во едно земјоделско до-
маќинство, а не се обврзници за плаќање данок 
од личен доход од вршење на земјоделска дејност 
придонесот ќе го плаќаат во фиксен износ од 300 
динари. 

Член 3 
Земјоделците кои вршат земјоделска ,дејност со 

земјиште земено под закуп и лицата кои исклу-
чиво се занимаваат со сточарство или риболов, а 
не се обврзници за плаќање на данок од личен 
доход од вршење на земјоделска дејност, придо-
несот за здравствено осигурување ќе го плаќаат 

во фиксен износ и во процент од катастарскиот 
приход од подрачјето на општината со кој се обез-
бедуваат средства за здравствено осигурување на 
земјоделците. 

Член) ft 
Фиксниот износ и стапката на придонесот за 

здравствено осигурување на земјоделците за 1983 
година ќе се утврди во согласност со Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината К а -
вадарци. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општината Кавадарци, а ќе^ре применува од 1 ја -
нуари 1983 година. 

Бр. 0201-89/4 
31 јануари 1983 година 

Кавадарци 
Претседател, 

" Костадин Манчев, с. р. 

95. 
Врз основа на член 24 од Законот за СИЗ за 

здравство и здравствено осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74) и член 202 од Статутот 
на Општинската заедница за здравство и здрав-
ствено осигурување — Кавадарци, Собранието на 
Општинската заедница за здравство и здравствено 
осигурување — Кавадарци, на седницата одржана 
на 31. 01. 1983 година, утврди 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО 
И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување на работниците за 1983 година 
се утврдува на 7,50% бруто, од тоа: 

— за финансирање на редовната дејност 7,30% 
1И 

— за финансирање развојот на здравствената 
дејност 0,2%. 

Член) 2 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување утврдена во претходниот член 
во висина од 7,50% се дели и тоа: 

— 3,20% за 'Задолжителни видови здравствена 
заштита, и 

— 4,30'% за самостојни видови здравствена заш-
тита. 

Член 3 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравство и здравствено осигурува-
ње по стапка од 7,50% се зема личниот доход на 
работниците во организациите на здружен труд за 
стопанство (дејност од 01 до 11) и неетопанство 
(дејност 12, 13 и 14). 

Член 4 
Стапката на придонесот за здравствено' осигу-

рување во случај на несреќа на работа и зболу-
вање од професионални болести на работниците 
за 1983 година се утврдува на 0,54% бруто од тоа:. 

— 0,30% за финансирање редовната дејност и 
— 0,24'% ,за финансирање развојот на здрав-

ствената дејност. 
Како основица за пресметување на придонесот 

од претходниот став на овој член се зема доход,от 
за ООЗТ од стопанството (дејност 01 до 11) од-
носно бруто личниот доход за ООЗТ од нестопан-
ството (дејност 12, 13 и 14). 
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Член 5 
Работните луѓе што самостојно вршат дејност 

со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните, работните луѓе кои со личен 
труд самостојно во вид на занимање вршат умет-
ничка дејност или друга културна, адвокатска или 
друга професионална дејност како и работниците 
вработени кај нив, пензионерите кои примаат пен-
зија по било кој основ и инвалидите на трудот 
кои примаат привремен надоместок, придонесот за 
здравство и здравствено осигурување во 1983 год. 
го пресметуваат и плаќаат по пресметана стапка 
14% на основица чист личен доход (нето) или 8,040/'о 
на основица бруто личен доход. 

Член 6 
Оваа одлука ќе се објава ва „Службен весник 

на СРМ" по дадената согласност од Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината Ка-
вадарци, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина. 

Член 7 
Со оваа одлука се заменува претходната од-

лука. 

Бр. 0201-89/3 ' 
31 јануари 1983 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Костадин Манчев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КРАТОВО 

96. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 23 став 5 и 

% член 69 од Статутот на ООИЗ на културата — ' 
Кратово, 

Собранието на заедницава на својата седница 
одржана на 30. 12. 1982 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-

НА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КРАТОВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат, стапките на при-

донесите од доходот во стопанството, од личниот 
доход во нестопанските дејности, од личниот до-
ход од самостојно вршење на стопанска дејност и 
од личен доход од самостојно вршење на ^ с т о п а н -
ските дејности, заради обезбедување средства на 
ОСИЗ на културата — Кратово и здружување на 
средствата за развој на творештвото и културните 
дејности од општ интерес за Републиката. 

Член 2 
Во 1983 година се утврдуваат следните стапки 

на придонесите и тоа: 
1. 0,90% придонес од доходот на ОЗТ; 
2. 1% придонес од личен доход од работен од-

нос од нестопанството; 
3. 0,20% придонес од личен доход од земјодел-

ска дејност. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресмету-

вањето и уплатувањето на придонесот за култура 
ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот 
за изменување на Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на културата („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од Законот за СИЗ 
за култура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74). 

Член 4 
Од основот утврден со член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на културата во Кратово, за тво-
рештвото и културните дејности од општ интерес 

за Републиката здружува средства во РСИЗ за кул-
тура со издвои ување на: 0,36% од доходот во О З Т и 
0 . 2 0 . од личниот доход од нестопанството. 

Вкупниот износ на стапките на ОСИЗ на кул-
турата во Кратово ќе изнесуваат и тоа: 
1. од личниот доход од нестопанството 1,20%, 
2. од доходот на стопанството ОЗТ 1,26%, 
3 од личен доход на земјоделството 0,20% 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на здруже-

ните средства ќе ги врши Службата на општес-
твеното книговодство. 

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

несувањето а ќе се применува од 01. 01. 1983 го-
дина. 

Бр. 01-180 
30 декември 1982 година / 

Кратово 

^ Претседател на ОСИЗ на културата, 
Младеновски Трајко, с р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ТИТОВ ВЕЛЕС 

97. 
Врз основа на член 34 од Законот за физич-

ката култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74), член 33 од Статутот на Општинската са-
моуџравна интересна заедница на физичката кул-
тура Титов Велес, Собранието на ОСИЗ за ф и -
зичка култура — Титов Велес, на седницата одр-
жана ' на ден 27. I. 1983 год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-

НА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ВО РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основн,ите организации на 
здружен труд од доходот, работните организации 
од неетопанство од личниот доход, заради обезбе-
дување средства за Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на физичката култура Титов Ве-
етес и за здружување на средствата во РСИЗ на 
физичката култура. 

Член 2 
Во 1983 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа. 
1. 0,49% придонес од доходот на ОЗТ, 
2. 0,30% придонес од личен доход од нестопан-

ска дејност; 
3. 'О,15% придонес од личен доход од земјодел-

ска дејност; 
4. 0,15% придонес од ли^ен доход од самостој-

но вршење на стопанска дејност; 
5. 0,15% придонес од личен доход од самостојно 

вршење на нестопанска дејност. 

Член) i3 
Од основот утврден во член 2 од оваа одлука, 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура Титов Велес, здружува. сред-
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ства во Републичката самоуправна интересна за-
едница на физичката култура со издвојување на; 

— 0,04% од доходот на ОЗТ и 
— 0,05% од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност. 
Вкупниот износ на средствата што О СИЗ за 

физичка култура Титов Велес ги здружува со 
РСИЗ за физичка култура ќ е . се утврди со по-
себен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство — филијала Титов Велес 

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

лука, престанува да важи Одлуката бр. 08-206 од 
26 август 1982 година и Одлуката бр 08-325 од 
25 ноември 1982 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
го,дина и ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-18 
27 јануари 1983 година 

4 Титов Велес 
Претседател, 

Милан Марков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ТИТОВ ВЕЛЕС 
98. 

Врз основа на член 7, 14, 20 и 25 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на култу-
рата („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 
2 од Законот за измени на Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 43/78), член 21 точка 6 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница на културата, Собранието на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на култу-
рата Титов Велес, на седницата одржана на ден 
24 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ 
НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИ-

ЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1983 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ќе ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личните доходи од нестопанството, заради обезбе-
дување средства на ОСИЗ на културата Титов 
Велес и за здружување на средствата во Репуб-
личката заедница на културата Скопје. 

Член 2 
Стапките на придонесите за 1983 година изне-

суваат 
1 0,66%' од доходот на О З Ј ; 
2. 0,50% од личниот доход на работниците од 

работен однос во ^стопанските дејности; 
3. 0,15%- од личниот доход од работен однос 

од самостојно, вршење на стопанска дејност; 
4. 0,15% од личен доход од самостојно врше-

ње на нестонанскм дејности, 
5. 0,15% од личниот доход на работниците коп 

се занимаваат со земјоделска дејност. 

Чле^ 3, 
Од основот утврден во член 2 од оваа одлука 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата Титов Велес, здружува средства во Ре-
публичката заедница на културата со издвојува-
ње на: 

— 0,31'% од4 доходот на ООЗТ од општината; 
—I 0,20% од личниот доход од работен однос 

од ^стопанство. 
Вкупниот износ на средствата што Општинска-

та заедница на културата Титов Велес ги здру-
жува во Републичката заедница на културата ќе 
изнесува 12% повеќе од остварените средства во 
1982 година, за копа цел ќе биде заклучен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените Сре-

дства ќе ги врши Службата на општественото кни-
говодство филијала Титов Велес. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр 08-262 од 20. 12. 1982-
година. ' 

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

несувањето, ќе се применува од 1. 1. 1983 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 08-16 
24 јануари 1983 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Да1не Анастов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ШТИП 

99. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
,бен весник на СРМ" број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78 и 
41/81), член 70 од Статутот на ОСИЗ на културата 
— Штип, 

Собранието на СИЗ на културата — Штип, на 
седницата одржана на ден 27. 01. 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХО,ДИ НА САМОУП-
РАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУ-
РАТА - ШТИП И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕД-

НИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд и работните луѓе од личниот до-
ход заради обезбедување приходи на Општинската 
самоуправна интересна заедница на културата и 
на Републичката заедница на културата за разво-ј 
на творештвото и културните дејности од општ ин-
терес за Републиката за 1983 година 

Член 2-
Приходите на О СИЗ на културата — Штип и 

на Републичката заедница на културата ќе се ос-
тваруваат преку следните извори на приходи и по 
следните стапки: 

1. Придонес од доходот на ОЗТ (распоредени 
во областите по номенклатурата од 1—11) по 
стапка од 0,96%. 

Пресметувањето и плаќањето на 'придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на прееметну-
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вањето и плаќање на данокот на доходот во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 2.1/74, 27/74, 36/74, 
5/76, 13/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

2. Придонес од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството по стапка од 2,30% 

3. Придонес од л. д. од земјоделска дејност по 
стапка од 0,20% 

4. Придонес од л. д. од самостојно вршење на 
стопанска дејност по стапка од 3% 

5. Придонес од личен доход, Т)дч нестопанска 
дејност по стапка 3% 

,Чле^ .3 
Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во 

областите по номенклатура од 1—11) по стапка од 
0,95%ѓ се дели за: 

— Општинска СИЗ на културата — Штип по 
стапка од 0,59% 

— за Републичката заедница на култура 0,36% 
Придонесот од бруто личен доход од работен 

однос од несто,панството по стапка од 2,30% се де-
ли за: 

— Општинска СИЗ на културата — Штип 2,10'% 
—I Републичката заедница на културата 0,20% 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе ,се применува од 1 јануари 1983 го-
дина и ќе се обј-ави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0301-14 
27 јануари 1983 година 

Штип 
Претседател, 

Ванчо Ристов, с. р 

Во Одлуката за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани месечни 
износи за одделни категории осигуреници, објавена 
во ,,,Службен весник на СРМ" бр. 2 од 26 Јануари 
1983 година, направена е печатна грешка поради 
што се дава следната 

ИСПРАВКА 

Во член 2 од Одлуката, став 1 наместо износот 
„230,00 динари" треба да стои „30,00 динари". 

Од Регионалната СИЗ за здравствена 
заштита на општините Битола, Демир 

Х!иоар, Кичево и Ресен — Битола. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје И — Скопје е за-
веден спор за до'лг по тужбата на Арифовски 
Мерџан од СкопЈе, заетапуван од адвокатот Љу-
бобрад Додев од Скопје, против тужениот Бериша 
Назми од Генерал Јанковиќ, а сега со непозната 
адреса,на живеење во Германија. 

Се повикува тужениот Бериша Назми да се 
јави пред овој суд во рок од 30 дена, сметано од 
денот ,на објавувањето на огласот, или да ja дос-
тави точната адреса на живеење. Во спротивно ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси во овој спор. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
3407/82 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
При Општинскиот суд во Струмица под Р. бр. 

260/82 се води постапка за прогласување за ис-
чезнат лицето Стојанов Ацо, прв кувар, од село 
Дабиља, Струмица. Се претпоставува дека животот 
го загубил на 11. XII. 1981 година околу 19,53 ча-
сот кога дошло до насукување, а потоа во 20,15 
часот до потонување на бродот ,,Братство'', соп-
ственост на СОЗТ „Југоброд" (РО Београдска пло-
видба — Белград). 

Меѓу останатите поморци се наоѓал и Стоја-
нов Ацо, прв кувар, од село Даби.жа, Струмица. 

Се повикува Стојанов Ацо, доколку е жив, 
или секое лице кое знае ,нешто за него да се јави 
во судот во рок од 3 месеци од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на СРМ". 
Во спротивно, по истекот на предвидениот рок и 

" изведувањето на доказите, спомнатото лице ќе би-
де прогласено за исчезнато. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 260/82. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

При Општинскиот суд во Кичево се води пос-
тапка ВПС. бр. 19/83 за прогласување за умрете 
лицето СтоЈан Лазарески од татко Заре и мајка 
Трајанка од с. Карбуница, општина Кичево, кој 
исчезнал во 1944 година кога престојувал во Бел-
град. 

Се повикува Стојан Лазарески, во колку е жив, 
да се јави на судот. Исто така се повикуваат и 
сите други лица кои нешто знаат за исчезнатото 
лице или за неговиот живот, да му соопштат за 
тоа на судот во рок од 3 месеци по објавувањето 
на огласот. По истекот на ОВОЈ рок, исчезнатиот 
Стојан Лазарески ќе се прогласи за умрен. 

Од Општинскиот суд во Кичево, ВИС. бр. 19/83. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

В,о текот на 1941 година Перо Миланов Геор-
гиевски — Чичо, шивачки работник, на 21 мај 
1941 година бил избран за секретар на Месниот 
комитет н,а К П Ј за Куманово. Во борбата на Ка -
радачкиот НО одред со бугарската окупаторска 
војска и полиција, на должност политички коме-
сар ,на одредот, во борбата која се водела во ок-
томври 1941 година некаде в зори ка ј селото Бе-
лановце се претпоставува дека загинал. 

Истиот бил роден на 10 Јуни 1918 година од 
татко Милан и мајка Ефка. 

Согласно член 79 од Законот за вонпаричната 
постапка доколку некој знае за неговиот живот, 
во рок од 15 дена од објавувањето на ОВОЈ оглас 
во „Службен весник на СРМ" и „Службен лист 
на СФРЈ", тоа да го соопшти на Општинскиот суд 
во Куманово, бидејќи е покрената постапка за до-
кажување на неговата смрт. 

Доколку во погоре определениот рок не се ј а -
ви НИКОЈ, погоре наведената дата 14 октомври 1941 
година ќе се смета за ден на смртта на Перо Ми-
ланов Георгиевски — Чичо од Куманово 

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 39/83. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за сопственост по тужбата на тужителот 
Ајрули Шафи Муртезан од с. Доброште, против 
тужените Јанковска Зорица, Крстова Нада, Јан-
ковски Тврдомир, Јанковски Гуро, Јанковски Вла-
до " и Јанковски Горѓи, сите од с. О,дри, а сега на 
привремена работа во САД со непозната адреса. 
Вредност на спорот 15.000,00 динари. 

Се повикуваат тужените Јанковска Нада, Јан-
ковски ѓ,орѓи и Јанковски Гуро, во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот, да одредат свој пол-
номошник или да се јават лично во судот. До-
колку во определениот рок не се јават ќе им биде 
поставен привремен старател преку Центарот за 
социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1280/82. 
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Пред Општинскиот суд во Тетово се води гра-
ѓанска постапка за сопственост по тужбата на ту-
жителите Османи Амет и Османи Шаит, двајцата 
од с. Радиовце, против тужените Муртезани Нафе 
Ејуп ОД С. Челопек, а сега на привремена работа 
во Германија и Хавзиу Љатиф од с. Жеровј.ане. 
Вредност на спорот 2.550,00 динари. 

Се повикува тужениот Муртезани Нафи Е Ј У П 
во рок од 30 дена по објаву,вањето на огласот да 
одреди СВОЈ полномошник или да се јави лично 
во судот. Доколку во определениот рок не се јави 
ќе му биде поставен привремен старател преку 
Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1490/82 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за неосновано збогатување по тужбата на Нико-
ловски Јован од Тетово, против тужениот Алити 
Џабира Елмаз од Тетово, а сега со непозната ад-
реса во Белгија односно во Швајцарија. Вредност 
на спорот 12.000,00 динари. 

Се пов,икува тужениот Алити Елмаз од Тетово 
да се јави на Општинскиот суд во Тетово, во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, или да 
одреди свој полномошник КОЈ ќе го застапува во 
постапката. Доколку не се Јави во судот-ниту од-
реди овој полномошник ќе му биде одреден при-
времен старател преку Центарот за социјални ра-
боти во Тетово, КОЈ ќе го застапува 1 до окончува-
њето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1289/82. 

Пред О,пштинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за раскинување на договор за поклон од 
страна на тужителката СамиЈе, жена на Јонуз 
Сулејмани од с. Доброште, против тужениот Се-
лими Јонуз Мемет од с. Доброште, а сега на при-
времена работа во Австрија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Селими Јонуз Мемет 
од с. Доброште, а сега со непозната адреса во Ав-
стриј,а, да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или 
да определи СВОЈ полномошник. 

Во колку во определениот рок не се Јави ќе 
му биде поставен привремен старател КОЈ ќе ги 
штити неговите интереси во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 1372/82. 

КОНКУРСИ 
Собирот на работните луѓе на Градската библио-
тека „Григор Прличев" — Охрид 

распишува 
К О Н К У P C 

за избор (реизбор) на директор 
ПокраЈ општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови' 

— да се од редот на научните, културно-прос-
ветните и другите општествени работници; 

— да имаат висока стручна ,подготовка со на ј -
малку 5 години работно искуство. , 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. 

Врз основа на член 95 од Законот за редов-
ните судови и член 25 од Законот за Јавното пра-
вобранителство, Комисијата за избори и именува-
ња на Собранието на општината Гостивар 

ОБЈАВУВА 
дека ќе се врши избор на: 
1. еден судија во Општинскиот суд во Гости-

вар; 
2. еден заменик Јавен правобранител на општи-

ната Гостивар. 
Заинтересираните кандидати, - покрај општите 

услови предвидени во Законот за здружениот труд, 
треба да ги исполнуваат и следните посебни ус-
лови: 

— да се државјани на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, дипломирани прав-
ници со положен правосуден испит и да поседу-
ваат морално-политички квалитети за вршење на 
оваа функција. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите да ги доставуваат до Собранието на општи-
ната Гостивар — Комисија за избор и именувања, 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Пред овој суд е заведена граѓанска постапка 
за владение по тужбата на тужителот Хајрулаи 
Ајета Емет од село Камењане, против тужениот 
Рецепи Ајета Шукри од с. Камењане, а сега на 
привремена работа во Германија со непозната ад-
реса. Вредност на спорот неопределена. 

Бидејќи тужениот Рецепи Ајета Шу,кри е со 
непозната адреса во Германија, се повикува во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, 
да се Јави во судот или да одреди СВОЈ полно-
мошник КОЈ ќе го застапува по предметот. До-
колку до определениот рок не се Јави ниту пак 
одреди свој гго л помошник ќе му се одреди при-
времен старател преку Центарот за социјални ра-
боти — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 70/83. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Со-
бранието на општината Ресен 

ОБЈАВУВА 
дека ќе се врши избор на претседател на Опш-

тинскиот суд во Ресен. 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 

член 91 од Законот за редовните судови треба да 
поднесат пријави до Собранието на општината Ре-
сен — Комисија за избори и именувања, во Ј)ок 
од 30 дена од денот на објавувањето во весникот 
„Нова Македонија". 

5.Л 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Одлука за ослободување од плаќање да-
V Н О Ќ ОД ДОХОД на организациите на здру-

жениот труд во 1983 година — — — — 89' 
/67 . ' Одлука за износот на дневниците на де-

легатите во Собранието на СРМ и на 
функционерите што ги избира или именува 

^ ^ Собранието на СРМ — — — — — — 89 
/68у/ Програма за спроведување на задолжи-
^ телна имунизација на населението против 

заразни болести во 1983 година — — — 90 
(69у Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

,У. бр. 71/82 од 23 декември 1982 година — 92 
ч70^Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 134/82 од 23 декември 1982 година — 92 
А р Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
^ - - У . бр. 136/82 од 29 декември 1982 година - 93 
.72^/Одлука на Уставниот суд, на Македонија, ч 

У. бр. 217/82 од, 26 јануари 1983 година - 94 
/Исправка на Одлуката за п р е м к а на пче-

^ ницата на родот во 1982 година — - 94 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

-"Л СКОПЈЕ 
Ђ5) Одлука за обезбедување средства од дохо-

дот и од личните доходи на работниците 
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, СЕ НАОЃА ВО ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и судска практика и со обрасци -
(со најновите измени на Законот) 

Ова ново издание на збирката ќе содржи: За 
кон за работните односи со најновите измени на 
Законот, објаснувања кон членовите на Законот, 
обрасци и прибери на одлуки, решенија и други 
акти од областа на работните односи, пример на 
Самоуправ,на спогодба (правилник)' за работните 
односи на работниците во основните организации 
на здружениот труд и работните заедници, одред-
би за работните односи од Законот за здружениот 
труд (глава IV и V). 

Кон ова издание се дадени нови и дополнител-
ни објаснувања и упатства и примана на Законот 
за работните односи. Проширени се објаснувањата 
кон одделните членови и се поткрепени со ставови-
те на Уставниот суд на Македонија и на судовите 
на здружениот труд, се укажува и на другите ста-
вови за одделни прашања. На тој начин (несомнено 
се проширува значењето на објаснувањата и упат-
ствата за примена на Законот и новите измени. 

Содржината на збирката е дополнета со Зако-
нот за приправниците на кој се дадени објаснува-
ња, примери на одлуки и решенија во врска со 
приемот на приправници на работа и Упатството 
за пропишување 1на образецот на договорот за из-
вршување на повремени или привремени работи 
(договор за дело) и образец на договорот за ра-
бота, како прописи односно акти кои имаат непос-
редно врска со остварувањето на Законот за работ-
ни односи. 

Збирката корисно ќе им послужи на работни-
ците што работат во стручните служби во органи-
зациите на здружениот труд, во самоуправните ор-
ганизации и заедници, а кои треба да им пружат 
помош на работниците во одлучувањето и уреду-
вањето на прашањата за работните односи. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, заме-
ник на претседателот на Републичкиот комитет за 
законодавство и организација, а рецензија и пред-
говор д-р Владимир Митков, професор на Правниот 
факултет во Скопје. Цена 300,00 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-,12498. , 

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 

Врз основа на член 40 од Општествениот до-
говор за заеднички основи и мерила во усогласу-
вањето на самоуправното уредување на односите 
во распоредувањето на доходот и чистиот доход 
и распределбата на средствата за лични доходи 
во СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
41/71 година) и барањето на Заедничката комисија 
за општествено договарање, Републичкиот завод 
за статистика го утврдува и објавува следниот по-
даток: ч 

Просечниот месечен чист личен доход исплатен 
во стопанството на Републиката за1 1982 година из-
несува 10.292.- динари. 

Б р 02-840/1 
15 февруари 1983 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината 
Чаир и за здружување средства во ЗСИЗ 
на културата на град Скопје и во Репуб-
личката заедница на културата за 1983 
година — — — — — — — — — 94 
ПРИЛЕП 

86./ Одлука за висината на износот на трошо-
ците за закоп и посмртна помош — — 95 

. X БИТОЛА 
ѓ 87/ Одлука за утврдуваше стапките на при-
! ^ ^ донесите на Општинската самоуправна ин-

тересна заедница за социјална заштита 
Битола — — — — — — — — 96 

88./Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за стапките ;на придонесите за 
здравствено осигурување и стапката на 
посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за осигуре-
ниците од подрачјето на општината Бито-
ла за 1983 година — — — — — — 96 

89.) Одлука за утврдување на придонесот за 
вработување — — — — — — — — 96 

0.Ј Одлука за утврдување стапките на придо-
несите на Општинската СИЗ на физич-
ката култура и за здружување на сред-
ства во Републичката СИЗ на физичката 

ч култура во 1983 година — — — — — 97 
"91. ЈОдлука за утврдување стапките на при-

донесите на Општинската СИЗ на култу-
рата и информирањето и за здружување 
на средства во Републичката СИЗ на кул-
турата во 1983 година — — — — — 97 

г92./ Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна за-

едница за образование и наука — Битола 98 
93у /Одлука за утврдување стапките на придо-

несите на ООИЗ за општествена заштита 
на децата — Битола за 1983 Бодина — — 98 
КАВАДАРЦИ 

94.1 Одлука за утврдување на фиксниот износ 
и стапката на придонесот за здравствено 

^ осигурување на земјоделците за 1983 год. 99 
95./ Одлука за стапката на придонес за здрав-

ство и здравствено осигурувања на работ-
ниците за 1983 година — — — — — 99 

^ КРАТОВО 
/ 9 6 . ј Одлука за утврдување стапките и придо-

— ' несите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница ива културата — Кратово 100 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

97.) Одлука за утврдување стапките на при-
донеси на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на физичката култура ' 
— Титов Велес и за здружување на сред-
ствата во РСИЗ на физичката култура 
во 1983 година — — - - - — — 100 

98. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на О СИЗ на културата — Ти-
тов Велес и за здружување на средствата 
во Републичката заедница на културата 
во 1983 година - - - - - - - - - 101 
ШТИП 

99. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за остварување приходи на Са-
моуправната интересна заедница на кул-
турата — Штип и на Републичка,та заед-
ница на културата за 1983 година — — 101 
Исправка на Одлуката за придонесите на 
здравственото осигурување што се пла-
ќаат во постојани месечни износи за' од-
делни категории осигуреници — — — 102 

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 


