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259. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
ОБВРСКАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-

СЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 
СР ЦРНА ГОРА 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства за намирување на обврската на Социјалистич-
ка Република Македонија за отстранување на по-
следиците од земјотресот во СР Црна Гора, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општественонполитичкиот собор, одржани на 25 
јуни 1980 година. 

Бр. 08-1641 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВА-
ЊЕ НА ОБВРСКАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВА-
ЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 

СР ЦРНА ГОРА 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства за на-

мирување на обврската на Републиката утврдена 
со Законот за средствата за отстранување на по-
следиците од катастрофалниот земјотрес што го 
погоди подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 15/80). 

Член 2 
Заради намирување на обврската на Републи-

ката од член 1 на овој закон, се воведува: 
1. Дополнителен републички данок од личен 

доход: 
— од личниот доход на работниците — по стап-

ка од 0,8 отсто; 
— од личниот доход од вршење на земјодел-

ска дејност — по стапка од 2 отсто; 
— од личниот доход од .самостојно вршење на 

стопанска и професионална дејност — по стапка 
од 0,8 отсто; 

— од личниот доход од авторски права — по 
стапка од 0,8 отсто, и 

— на примањата по основ на пензии — по 
стапка од 0,5 отсто, и 

2. Дополнителен републички данок на промет 
на производи — по стапка од 1 отсто. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на да-

нокот од член 2 точка 1 алинеја 5 на овој закон 
претставува износот на исплатените пензии. 

Пресметувањето и уплатувањето на данокот од 
став 1 на овој член го вршат самоуправните инте-
ресни заедници за пензиско и инвалидско оси-
гурување. 

Член 4 
Средствата од даноците, според овој закон, се 

насочуваат на посебна потсметка на сметката — 
Средства на солидарноста на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди. 

Средствата по дадените кредити што Соција-
листичка Република Црна Гора ќе ги враќа ќе се 
уплатуваат на посебната сметка — Средства на 
солидарноста на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди. 

Член 5 
Обврската за плаќање на даноците, според овој 

закон, престанува со намирувањето на обврската 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Се овластува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија да врши 
намалување на стапките од член 2 на овој закон, 
во зависност од приливот на средствата за нами-
рување на обврската на СР Македонија по години. 

Член 6 
Пресметувањето, ослободувањето, наплатување-

то, застареноста и контролата на данокот од личен 
доход од овој закон ќе се врши според прописите 
за даноците на граѓаните, доколку со овој закон 
не е поинаку определено. 

Пресметувањето и наплатувањето на допол-
нителниот републички данок на промет на произ-
води ќе се врши според прописите за посебниот 
данок на промет на производи и услуги. 

Член 7 -
Републичкиот секретар за финансии ќе донесе 

поблиски прописи за начинот на пресметувањето 
и уплатувањето на данокот и за насочувањето на 
средствата. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јули 1980 година, освен одредбите за 
данокот од личен доход од земјоделска дејност и 
од вршење на стопанска и професионална дејност 
што се обложуваат според годишна основица, кои 
ќе се применуваат од 1 јануари 1081 година. 

А 
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260. 
Брз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕ-
СТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАД-
БАТА НА ЗГРАДИ И НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ НА 
ПАТНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „БОГОРОДИЦА" 

— ГЕВГЕЛИЈА 

Се прогласува Законот за учество на Соција-
листичка Република Македонија во финансирање-
то на изградбата на згради и на други објекти на 
патниот граничен премин' „Богородица" — Гев-
гелија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Ошнтествено-оолитичкиот собор, одржани на #5 
јуни 1980 година. 

Бр. 08-1643 
25 јуни 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СР!М, 

1 Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДИ И НА ДРУГИ ОБЈЕК-
ТИ НА ПАТНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „БОГО-

РОДИЦА" — ГЕВГЕЛИЈА 

Член 1 
Социјалистичка Република Македонија ќе уче-

ствува во финансирањето .на изградбата на згради 
и на други објекти на патниот граничен премин 
„Богородица" — Гевгелија со износ од 31.200.000 
динари. 

Член 2 
Учеството од член 1 на овој закон се обезбе-

дува во 1980 година од средствата на Социјалис-
тичка Република Македонија за инвестиции во сто-
панството. 

Член 3 
Средствата од член 2 на овој закон ќе се вра-

тат од средствата на Републичкиот буџет во рок 
од 5 години, почнувајќи од 1981 година. 
I 

Член 4 
За спроведувањето на овој закон ќе се грижи 

Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

261. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја в од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕ-
БЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА НА ОПРЕДЕЛЕ-

НИ КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА 

Се прогласува Законот за посебен додаток на 
пензијата на определени корисници на пензија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 25 јуни 1980 година. 

Бр. 08-1644 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА 

Член 1 
На корисниците на пензија-учесници во На-

родноослободителната војна и (изедначените со нив 
учесници во Нарадноослободителното движење на 
Грција и Народноослободителното движење во 
Егејскиот дел на Македонија и на предвоените 
револуционери особено заслужни за својата рево-
луционерна дејност, кои оствариле пониска пен-
зија од износот утврден со овој закон, им се оп-
ределува посебен додаток на пензијата. 

Член 2 
На корисниците на пензиј а-носители на „Пар-

тизанска споменица 1941" кои оствариле пониска 
пензија од најнискиот основ утврден според член 
38 став 4 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување зголемен за 
36 отсто (загарантиран износ), им се определува 
посебен додаток на пензијата во висина на разли-
ката меѓу загарантираниот износ и износот на ос-
тварената пензија. 

Посебниот додаток на пензијата на корисни-
ците на пензија од став 1 на овој член, кои ос-
твариле пензија без пензиски (стаж од најмалку 
15 години, од кои најмалку 10 години стаж на 
осигурување, со определува во висина на разли-
ката меѓу загарантираниот износ намален за 15 
отсто и износот на остварената пензија. 

Член 3 
На корисниците на пензија-у челници во На-

родноослободителната војна пред 9 IX 1943 година 
(учесници во НОВ пред 9 IX 1943 година) и изед-
начените со нив учесници во Народноослободител-
ното движење на Грција (учесник во КЛАС) и во 
Народно ослободителното движење во Егејскиот 
дел на Македонија (учесник во НОДЕМ), кои во 
текот на војната вршеле воени или политички 
должности или задачи од особено значење за На-
роди ослободителното движење, односно одговорни 
општественонполитички должности после војната 
и на предвоените револуционери особено заслужни 
со својата револуционерна дејност (носител на 
одговорни должности), кои според Законот за 
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основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување, односно Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување оствариле пониска пен-
зија од загарантираниот износ намален за 15 от-
сто им се определува посебен додаток на пензијата 
во висина до 36 отсто од остварената пензија. 

Пензијата заедно со посебниот додаток од став 
1 на овој член не може да изнесува повеќе од 
35 отсто од загарантираниот износ. 

Член 4 
За носител на одговорни должности, во смисла 

на член 3 од овој закон, се смета: 
— командант, заменик командант, политички 

комесар, заменик политички комесар на команда 
на место, баталјон и член на штаб на бригада, 
одред и баталјон; заменик командант и заменик 
политички комесар во воено подрачје, командир, 
заменик командир, политички комесар, заменик 
политички комесар на чета и полномошник на 
ОЗНА односно УДБ-а; 

— член на околиски и нему рамен комитет на 
Комунистичката партија на Македонија (КПМ) и 
инструктор на областон и окружен комитет на 
КПМ; 

— делегат на Првото заседание на Антифашис-
тичкото собрание на народното ослободување на 
Македонија (АСНОМ); 

— 'претседател и секретар на околиски и нему 
рамен народноослободителен одбор; 

— претседател и секретар на околиски и нему 
рамен одбор на Антифашистичкиот фронт на же-
ните (АФЖ); 

— член на областен и окружен комитет на Со-
јузот на комунистичката младина на Југославија 
(СКОЈ); секретар на околиски и нему рамен ко-
митет на СКОЈ; претседател и секретар на око-
лиски и нему рамен одбор на Народноослободи-
телниот младински сојуз на Македонија (НОМСМ); 

— учесник во НОВ кој вршел специјални и 
доверливи должности (шифрант, .партиска техника 
и печат, курир, разузнавач и ел.) и 

— учесник во НОВ кој по војната вршел од-
говорна должност во општествено-политичка ор-
ганизација што остварувала дејност во Републи-
ката, член на овластен, окружен, околиски и нему 
рамен комитет на КПМ и СКОЈ, во републички 
орган на власта и управата и член на извршен ор-
ган на овластен, окружен, околиски и нему рамен 
народно© слободите лен одбор (НОО), односно наро-
ден одбор (НО), кој должноста ја вршел професи-
онално. 

Критериумите од став 1 на овој член соодветно се 
применуваат и за учесниците во ЕЛАС и НОДЕМ. 

Член 5 
На носителите на „Партизанска споменица 

1941", учесниците во НОВ пред 9. IX. 1943 година, 
учесниците во ЕЛАС и НОДЕМ и на пре двоените 
револуционери кои заземале раководни должности 
од особено значење (носител на раководни дол-
жности од особено значење), пензијата заедно со 
посебниот додаток може да им се зголеми уште 
до 20 отсто. 

Член 6 
Како носител на раководни должности од осо-

бено значење, во смисла на член 5 од овој закон, 
се смета: 

— (командант, заменик командант, политички 
комесар, заменик политички комесар на: оператив-
на зона, дивизија, бригада, член на штаб на диви-
зија и командант и комесар на воено подрачје; 

— командант, заменик командант, полит ич реи 
комесар, заменик политички комесар на одред и 
баталјон до 11. XI. 1943 година; 

— член на През ид иумот на АСНОМ, делегат 
на АВНОЈ, член на владата на НРМ и раководи-
тел на републички орган на власта од соодветен 
ранг; претседател и секретар на областен и окру-
жен НОО, односно НО; 

— раководител на самостоен републички орган 
и организација на управата и соодветни на нив 
раководители (до 1953 година); 

— секретар на областен, окружен, околиски и 
нему рамен комитет на КЛМ и член на областен 
и »окружен комитет на КЛМ; 
\ — истакнат предвоен револуционер и учесник 

во НОВ кој и по војната дал придонес од поголе-
мо значење и 

— член на Извршниот одбор на главниот од-
бор на народноослободителниот фронт (НОФ), прет-
седател и секретар на овластен и окружен одбор 
на НОВ, член на ПК СКОЈ,1 секретар на овластен 
и окружен комитет на СКОЈ, претседател и секре-

~ тар на Главниот одбор на А Ф Ж и НОМСМ, прет-
седател и секретар на овластен и окружен одбор 
на АФЖМ и на НОМСМ. 

Критериумите од став 1 на овој член соодвет-
но се применуваат и на учесниците во ЕЛАС и 
НО ДЕМ. 

Член 7 
На членовите на семејствата на корисниците 

на пензија од членовите 2, 3 и 5 на овој закон, 
кои оствариле право на семејна пензија, може да 
им се определи посебен додаток на пензијата. 

Височината на посебниот додаток на пензијата 
се определува во ист процент во кој е определена 
и семејната пензија од износот на посебниот дода-
ток што му бил определен на корисникот на пен-
зијата. 

Член 8 
Носителите на „Партизанска споменица 1941", 

носителите на одговорни должности и носителите 
на раководни должности од особено значење мо-
жат да остварат посебен додаток на пензијата ако 
нивната револуционерна и политичка дејност тра-
ела непрекинато за време на Народноослободител-
ната војна и во повоената социјалистичка изградба. 

При определувањето на посебниот додаток на 
пензијата на членовите на семејството (член 7) 
се зема предвид и нивниот однос спрема соција-
листичката изградба. 

Член 9 
Посебниот додаток на пензијата, определен 

согласно со членовите 2, 3, 5 и 7 на овој закон, 
задолжително се усогласува секоја година на на-
чин и по стапка пропишани за усогласување на 
пензиите. 

Член 10 
Средства за исплата на посебниот додаток на 

пензијата обезбедува Републиката. 
Член 11 

Постапка за остварување на правата предви-
дени со овој закон се поведува по барање на ко-
рисник на пензија, односно по барање од члено-
вите на неговото семејство. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува 
до општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на боречко-инвалидската заштита, спо-
ред живеалиштето на подносителот на барањето. 

Член 12 
Општинскиот орган на управата од став 2 на 

член 11 на овој закон прибавува образложено ми-
слење од општинскиот одбор на Сојузот на здру-
женијата на борците од Народноослободителната 
војна каде што е позната предвоената, воената и 
општественочполитичка работа на подносителот на 
барањето, а за учесниците во ЕЛАС и ПОДЕМ од 
посебната комисија на Републичкиот одбор на Со-
јузот на здруженијата на борците од Народноос-
лободителната војна на Македонија, за фактите кои 
се од влијание за утврдување на својството на 
носител на одговорни должности (член 4) и носи-
тел на раководни должности од особено значење 
(член 6). 

Барањето, образложеното мислење и другите 
податоци за подносителот на барањето, општин-
скиот орган на управата од став 2 на член 11 на 
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овој закон, ги доставува до комисијата што ја об-
разува Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Член 13 
Комисијата од став 2 на член 12 на овој закон 

врз основа на податоците во предметот и критери-
умите од член 4 и член 6 на овој закон го утврду-
ва својството на носител на одговорни должности 
и носител на раководни должности од особено 
значење и фактите од член 8 на овој закон, го 
определува износот на посебниот додаток на пензи-
јата и зголемувањето од член 5 на овој закон 
и за тоа му поднесува предлог на Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија кој донесува решение за посебен до-
даток на пензијата. 

Член 14 
Решението на Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија е ко-
нечно и против него не може да се води управен 
спор. 

Против решението од став 1 на овој член не-
задоволната странка има право на приговор, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на решението, 
до Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 15 
Посебниот додаток на пензијата се определува 

во месечен износ и стасува за исплата првиот ден 
на секој календарски месец. 

Член 16 
Посебниот додаток на пензијата следува од 

првиот ден на наредниот месец од денот на подне-
сувањето на барањето, а најрано од денот на при-
менувањето на овој закон. 

Член 17 
Исплатата на посебниот додаток на пензијата 

се врши преку Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

Член 18 
Посебниот додаток на пензијата определен со-

гласно со членовите 2, 3, 5 и 7 на овој закон пре-
станува со смрт на корисникот или со престанок 
на постоењето на .некој од условите предвидени со 
овој закон. 

Член 19 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија ќе ги усогласи доне-
сените решенија за посебен додаток на пензијата 
со одредбите на овој закон. 

Ако износот на посебниот додаток на пензи-
јата и по усогласувањето од став 1 на овој член 
биде помал од износот на посебниот додаток на 
пензијата признат до влегувањето во сила на овој 
закон, и понатаму ќе се исплатува порано приз-
натиот износ се додека не се изедначи со износот 
што се определува согласно со овој закон. 

Член 20 
Со договор склучен меѓу Извршниот совет на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија и Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија се уредува начинот на исплатата на посеб-
ниот додаток на пензијата. 
Г 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Одлуката за определување 
на постојан паричен додаток на носителите на 

Партизанска споменица 1941" и нивните семејства 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74 и 6/76). 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јули 1980 година. 

262. 
Врз основа на член 7 од Законот за обезбеду-

вање средства за намирување на обврската на Со-
цијалистичка Република Македонија за отстрану-
вање на последиците од земјотресот во СР Црна 
Гора („Службен весник на СРМ", бр. 23/80), репуб-
личкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛА-
ТУВАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ РЕПУБ-
ЛИЧКИ ДАНОК ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-
СЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СР ЦРНА 

ГОРА 
1. Пресметувањето, уплатувањето и облогот на 

дополнителниот републички данок од личен доход 
се врши на начин утврден со Законот за даноците 
на граѓаните и со ова упатство. 

Пресметувањето и уплатувањето на данокот на 
примањата по основ на пензии го вршат самоуп-
равните интересни заедници на пензиското и инва-
лидското осигурување и тоа месечно од вкупниот 
износ на средствата наменети за исплата на пен-
зиите според одредбите на Законот за обезбеду-
вање на средства за намирување на обврската на 
Социјалистичка Република Македонија за отстра-
нување на последиците од земјотресот во СР 
Црна Гора и со ова упатство. 

Пресметувањето, уплатувањето како и -облогот 
на дополнителниот републички данок на промет 
на производи »се врши на начинот утврден со За-
конот за посебниот данок на промет на производи 
и услуги и со ова упатство. 

2. Средствата од точка 1, став 1 и 3 на ова упат-
ство се уплатуваат кај Службата на општественото 
книговодство на сметките пропишани со Наред-
бата за сметките за уплата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници и нивните фон-
дови, за самоуправните интересни заедници и дру-
гите самоуправни организации и заедници, за на-
чинот на уплатување на тие приходи и за начинот 
на известување на корисниците на тие приходи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77, 9/78, 41/78, 
69/78, 5/79 и 66/79) на кои се врши уплата на редов-
ните приходи. 

Средствата од точка 1, став 1 и 3 на ова упат-
ство, уплатени на сметките од став 1 на оваа точ-
ка, ги насочува Службата на општественото кни-
говодство (по пат на претходна распределба со при-
мена на процент на учество на стапката на при-
ходите) на посебна потсметка — број 40100-655-271 
— „Средства за отстранување на последиците од 
земјотресот во СР Црна Гора". 

Средствата од став 2 на точка 1 на ова упат-
ство ги уплатуваат самоуправните интересни за-
едници на пензиското и инвалидското осигурување 
на потсметката од став 2 на оваа точка. 

3. Средствата од потсметката на точка 2, став 
2 на ова упатство, по налог на републичкиот се-
кретар за финансии ќе се уплатуваат во месечни 
рати во корист на Републичкиот фонд за обнова и 
изградба-на настраданото подрачје од катастрофал-
ниот земјотрес — Титоград — сметка број 20100-
655-107. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-1175/1 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Заменик на републичкиот секретар 

за финансии, 
Атанас Мечев, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

239. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Струмица, на заедничка седни-
ца на Соборот на делегатите — корисници на услу-
гите — работници и Соборот на делегатите на да-
вателите на услугите, одржана на 9 јуни 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците за 1980 година на подрач-
јето на општина Струмица се определуваат во ви-
сина и тоа: 

а) За ОЗТ од стопанството, 7,20% од бруто лич-
ниот доход и другите примања во која се содр-
жани: 

— стапка на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 3,20°/о и 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
4,00%; 

б) За обврзниците на придонесот од областа на 
нестопанството во висина од 7,80% од бруто лич-
ниот доход и другите примања во која се содр-
жани: 

— стапка на придонес за задолжителни видови 
на здравствена заштита од 3,20% и 

— стапка на придонес за правата од здравст-
вената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување од 4,60%. 
» 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се одредува во ви-
сина од 0Д5%. ', 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став кај обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. Основица кај 
обврзниците кои не формираат доход претставу-
ваат бруто личните доходи и другите примања. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство (за деташирани ра-
ботници) се одредува во висина од 20% од про-
сечниот нето личен доход остварен во матичната 
организација на работникот за претходната година. 

Член 4 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на Заедницата за вработување, за лицата 
што се привремено без работа, се определува на 
11,48% од нето примањата на надоместокот. 

Основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица. 

Член 5 
За лица кои работат по договор за дело, ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување во 
случај несреќа на работа и професионално забо-
лување, во износ од 0,60% од бруто личниот доход 
за извршената работа по договор за дело, како и 
за повремени работници и работници кои работат 
на продолжена работа. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јуни 1980 година. 

Бр. 02-843/1 
9 јуни 1980 година 4 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, е. р. 

240. 
Врз основа на член 30 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Сл. весник на СРМ", 
бр. 5/73), и член 17, 19 став 1 алинеја 9, член 27, 
28 точка 4 и член 29 точка 3 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица, Собранието на Општинската заедница, 
на заедничка седница на трите собори, на седница-
та одржана на 9. VI. 1980 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНАТА НА БОЛНИЧКОТО 
ЛЕКУВАЊЕ ПО БОЛНИЧКИ ДЕН, ЗА СМЕСТУ-
ВАЊЕ НА МА ЈКИ - ПРИ ДРУ ЛОГИЧКИ НА БОЛ-
НИ ДЕЦА, ЗА ЛЕКУВАЊЕ И НЕГУВАЊЕ НА 
ДОНОСЕНИ И НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА СО МАЈКИ 
И БЕЗ МАЈКИ И ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

I 

Со оваа одлука, до склучувањето на Самоуп-
равната спогодба меѓу Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување и Ме-
дицинскиот центар — Струмица, во смисла на член 
11 став 2 и 3 од Самоуправната спогодба за ут-
врдување единствени цени на здравствените ус-
луги јод амбулантно-полж линиичката и агггекар-
ската дејност и болничкото лекување по болнички 
ден во СР Македонија, се утврдуваат цени на бол-
нички лекувања по болнички ден за сместување 
на мајкичпридружнички на болни деца за лекува-
ње и негување за недоносени и доносени деца 
со мајки и без мајки, како и за интензивно леку-
вање за осигурениците осигурени при заедницата 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица и други осигуреници при други самоуп-
равни интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување кои користат здравствена 
заштита во Медицинскиот центар — Струмица, до 
склучувањето на Републичката самоуправна спо-
годба по член 12 од Спогодбата, се утврдуваат це-
ните на болничкиот ден. 

И 

1. Цената на болничкото лекување по болнички 
ден за сместување на мајкичпридружнички на бол-
но дете се утврдува на 135,00 динари. 

2. Цената на лекувањето и негувањето на до-
носили и недоносени деца со мајки и без мајки 
по болнички ден се утврдува и тоа: 
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— за недоносени деца со мајки и без мајки, 
157,00 д. 

— за донесени деца без мајки, 123,00 д. 
— за доношени деца со мајки, 52,00 д. 

III 
Цената за лекување на болни во Одделението 

за интензивна терапија, реанимација и анестезија 
при хируршката служба на Медицинскиот центар 
— Струмица, се утврдува на 1.444,00 дин. Во оваа 
цена не влегуваат следните лекарства: крв и крв-
ни деривати, крвни зиместатели, инфузиони рас-
твори со системите за давање цитостиза, кортикос-
тероиди, тразилол, рендгенски снимки и др. 

За службата за хируршки болести се признава 
интензивна нега и лекување најмногу до 7 дена. 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за утврдување цената 
на болничкото лекување по болнички ден, за смес-
тување на мајките доилки на болни деца, за ле-
кување и негување на доносени и недоносени де-
ца, со мајки и без мајки и за интензивно лекува-
ње за 1979 година. („Сл. весник на СРМ" бр. 28/79). 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. VI. 1980 година. 

Бр. 02-846/1 
9 јуни 1980 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, с. р. 

241. 

Врз основа на член 36 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Сл. весник 
на ОРМ", бр. 21/70) и член 110 од Статутот на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на заедничка сед-
ница на сите три собори, одржана на 9. VI. 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИ-
ОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО 

НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ 

Член 1 
Висината на учеството во трошоците при ко-

ристењето на издадените лекови,, освен лековите 
за чија примена е потребна интервенција на стру-
чен здравствен работник, изнесува 7,00 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 л^к е 
под вредноста од 7,00 динари, лекот на осигурени-
кот му се издава со наплата на неговата вредност. 

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 ос-

нов на задолжителните видови на здравствената 
заштита и во случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести (чл. 30 и 32 
од Законот). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила веднаш со денот 

на нејзиното донесување, а ќе се применува од 
1. V. 1980 година и истата ќе биде објавена во 
„Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-844/1 
9 јуни 1980 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
СТРУМИЦА 

242. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и об-
разование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ за 
образование и наука — Струмица, Собранието на 
СИЗ, на седницата одржана на 20. III. 1980 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА — СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат станиште на 

придонесите од личен доход од работен однос, од 
личен доход од земјоделска дејност и од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска и не-
стопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат сред-
ства од Заедницата за образование и наука — 
Струмица. 

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 
на Заедницата за образование и наука — Стру-
мица изнесуваат: 

1. [придонес од личен доход од работен однос 
од стопанска дејност, по стапка од 5,30%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од општествени дејности, по стапка од 5,10% 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 7, 68%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 6,ООл/о. 

Член 2 
Обврзници на придонесот за образование и на-

ука од личен доход се работниците што оствару-
ваат личен доход од работен однос. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став претставуваат сите 
парични примања според Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 3 
Обврзници на придонесот за образование и на-

ука се и работните луѓе што самостојно вршат зе-
мјоделска, стопанска и нестопанска дејност. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е основицата на која 
се плаќа данок според Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 4 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

личен доход од земјоделска дејност обврзниците 
од населените места: Бадилен, Бајково, Барбарево, 
Белотино, Варварица, Висока Маала, Дор лом бос, 
Мемет ли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, 
Рич, СТИНИК, Требичино и Триѕводи. 
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Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот за образование и наука од личен доход од ра-
ботен однос го вршат исплатителите на личните 
доходи. 

Утврдувањето и наплатата на придонесот за 
образование и наука од личен доход од член 3 
на оваа одлука го врши Органот на приходи на 
општината во роковите и на начин пропишан со 
Законот за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Во поглед на пресметувањето и уплатување-

то, олеснувањето и ослободувањето, застареноста 
на присилната наплата и отписот на придонесот 
од личен доход за образование и наука и казната 
се. применуваат соодветните одредби од Законот 
за даноците на граѓаните. 

Член 7 
Одлуката бр. 52/1 од 23. ПЈ.. 1979 година за 

утвѕрдување на стапките на придонесите од личен 
доход на граѓаните за финансирање на Заедница-
та на основното образование — Струмица преста-
нува да важи на 1. I. 1980 година. 

Бр. 03-76/1 
20 март 1980 година 

Струмица 
Претседател, 

Горѓи Трајков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — 
СТРУМИЦА 

243. 

Врз основа на член 58 од Законот за вработу-
вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на ОРМ", бр. 13/78) и член 
13 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за 
вработување — Струмица, а во согласност — пре-
порака на Соборот на здружен труд на Собрани-
ето на општина Струмица од 31. III. 1980 година, 
Собранието на Заедницата за вработување — Стру-
мица донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на по-

драчјето на општина Струмица за 1080 година се 
утврдува на 0,65%. 

Член 2 
Придонес за вработување уплатуваат работни-

ците и работодавците, членови на СИЗ за врабо-
тување — Струмица. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработување е: 
— за работниците во основните организации 

на здружен труд 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 доход. 

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 заедни-
ца 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 и 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 со денот на доне-

сувањето, односно од дадената согласност — пре-
порака од Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Струмица, а ќе се применува 
од 1. IV. 1980 година. 

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

Бр. 02-180 
3 април 1980 година 

Струмица 
Претседател, 

Димитар Вргалаков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА 

244. 

Врз основа на член 7 од Законот за самоуп-
р а в н и ^ интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/78), член 586 од Законот 
за здружениот труд, член 1 од Самоуправната спо-
годба за здружување во Републичка заедница на 
културата и член 37 точка 9 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на културата на 
општината Струмица, Собранието на Самоуправ-
ната^ интересна заедница на културата — Струми-
ца, на седницата одржана на 25. XII. 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД 
ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ОПШТИНСКАТА И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА КУЛТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА 

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

донесите од доходот на ОЗТ и од личниот доход 
од работен однос, како и од личен доход од 
вршење на земјоделска дејност и самостојно врше-
ње на професионалната дејност, по кои ќе се обез-
бедуваат средства за финансирање на Општин-
ската и Републичката интересна заедница на кул-
турата во 1980 година. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдува збирна стапка на 

придонеси и тоа: 
1. Од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,62% во 

која се содржани: 
а) при дои ес за Општинската СИЗ на култура-

та, по стапка од 0,31%; 
б) (придонес за Републичката СИЗ на култура-

та, по стапка од 0,31%. 
2. Од личниот доход од работен однос од не-

стопанска дејност по стапка од 0,58% во која се 
содржани: 

а) придонес за Општинската СИЗ, по стапка 
од 0,38%; 

б) придонес за Републичката СИЗ, по стапка 
од 0,20%. 

Распределбата на средствата ќе се врши спо-
ред процентуално™ учество на утврдените и про-
пишаните стапки. 
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3. Придонес од личен доход од вршење на зе-
мјоделска дејност (само за Општинската СИЗ на 
културата, по стапка од 1,10°/о. 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и професионална дејност (само 
за Општинската СИЗ на културата), по стапка од 
2,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на средствата 

по оваа одлука ќе го врши Службата на општес-
твено книговодство во Струмица. 

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

лука престанува да важи Одлуката за утврдува-
ње стапките на придонесите од личен доход од 
граѓаните и од доходот на ОЗТ за финансирање 
на културата во општината Струмица, број 03-26/1 
од 21. И. »1979 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година, 
односно од нејзиното огласување. 

Претседател, 
Владо Стојчев, е. р. 

245. 
' ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 

СТРУМИЦА 
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 6 став 3 од Самоуправната спогодба 
за здружување на средствата во Републичката СИЗ 
на физичката култура и член 86 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура во Струмица, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура Струмица, на седницата одр-
жана на 25. XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА ВО СТРУМИЦА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ОПШТИНСКАТА И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1980 ГОДИНА 

Член (1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат основните организа-
ции на здружен труд од доходот и работните лу-
ѓе од личниот доход, заради обезбедување сред-
ства за финансирање на Општинската и Републич-
ката самоуправна интересна заедница на физич-
ката култура во 1980 година. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат стапките на при-

донесите и тоа: 
1. Општински придонес од доход на ОЗТ, по 

стапка од 0,49% во која се содржани: 
а) општинскиот придонес од Општинската СИЗ 

по стапка од 0,45%; 
б) општинскиот придонес за Републичката СИЗ, 

по стапка од 0,04%. 
2. Општински придонес од л. д. од работен 

однос од нестоп. дејност, по стапка од 0,50% во 
која се содржани: 

а) општинскиот придонес за Општинската СИЗ, 
по стапка од 0,45%; 

б) општинскиот придонес за Републичката СИЗ, 
по стапка од 0,05%. 

3. Општински придонес од л. д. од земјоделие, 
по станка од 0,49%. 

4. Општински придонес од л. д. од самостојно 
вршење на стопанска и нестоп. дејност, по стапка 
од 1%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатата на средствата по 

оваа одлука ќе го врши Службата на општес-
твеното книговодство во Струмица. 

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

лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на стапките на придонесите од л. д. од граѓаните 
и од доходот на ОЗТ за финансирање на физич-
ката култура во општината Струмица,, бр. 03-23/1 
од 23. И. 1979 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година. 
Бр. ОЗ 2/1 

3 јануари 1980 година Претседател, 
Струмица Лазар Караколев, е. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

259. Закон за обезбедување средства за на-
мирување на обврската на Социјалис-
тичка Република Македонија за отстра-
нување на последиците од земјотресот 
во СР Црна Ѓора — — — — — — 449 

260. Закон за учество на Социјалистичка 
Република Македонија во финансирање-
то на изградбата на згради и на други 
објекти на патниот граничен премин 
„Богородица" — Гевгелија — — — — 450 

261. Закон за посебен додаток на пензијата 
на определени корисници на пензија — 450 

262. Упатство за начинот на пресметувањето 
и уплатувањето на дополнителниот ре-
публички данок за отстранување на по-
следиците од земјотресот во СР Црна 
Гора — — — — — — — — 452 
Општи акти на самоуправните интерес-

ни заедници 
СТРУМИЦА 

239. Одлука за стапките на придонесите за 
здравственото осигурување на работни-
ците и етапните на посебниот придонес 
за користење на здравствена заштита 
во странство за 1980 година — — — 453 

240. Одлука за утврдување цената на бол-
ничкото лекување по болнички ден, за 
сместување на мајки — придружнички 
на болни деца, за лекување и негува-
ње на доносени и недоносени деца со 
мајки и без мајки и за .интензивно ле-
кување за 1980 година — — — — 453 

241. Одлука за утврдување висината на по-
стојаниот износ на учеството на осигу-
рените лица во трошоците при користе-
њето на издадените лекови. — — — — 454 

242. Одлука за утврдување стапките на при-
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