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Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, /на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА 

СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стручните служби на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија (во натамошниот 
текот: Служби на Собранието) вршат стручни и 
други работи за потребите на Собранието и собо-
рите на Собранието и нивните работни и други 
тела и на делегатите во соборите на Собранието. 

Службите на Собранието вршат стручни и дру-
ги работи и за потребите на делегациите на основ-
ните самоуправни организации и заедници, како и 
на собранијата на републичките- самоуправни ин-
тересни заедници, во остварувањето ца правата и 
должностите в,о вршењето на нивните функции во 
Собранието утврдени со Деловн,икот на Собранието 
на СРМ и со деловниците на соборите. 

Службите на Собранието вршат стручни и дру-
ги работи и за потребите на Републичката изборна 
комисија, Советот за научно и техничко твореш-
тво и Клубот на делегатите, како и о,дделни ра-
боти за потребите на членовите на Советот на Фе-
дерацијата од Социјалистичка Република Македо-
нија и за Советот на Републиката. 

Член 2 
Организацијата на Службите на Собранието се 

утврдува во согласност со функциите на Собра-
нието, неговите собори и на нивните работни тела 
како и со правата и должностите на делегатите во 
вршењето на нивната функција во Собранието. 

Член 3 
Службите на Собранието вршат аналитички 

работи, законодавно-правни работи, работи на ин-
формирањето, документалистички работи, работи 
на преведувањето, стручно-технички рабати, ад,ми-
нистративни и други општи работи со кои се обез-
бедуваат стручни и други потребни услови за ос-
тварување на функциите на Собранието, ,неговите 
собори и нивните работни тела и правата и долж-
ностите на делегатите во вршењето на нивните 
фу,нкции во Собранието. " 

Службите ,на Собранието што вршат анали-
тички работи, законодавно-правни и други стручни 
работи обезбедуваат стручна помош на делегатите 
во вршењето на нивната функција во Собранието 
и учествуваат во подготовка или подготвуваат ма-
теријали и акти кога тоа е определено со пр,огра-
мите и плановите за р-абота или со заклучок на 
собор или на работно тело. 

Службите на Собранието што вршат работи на 
информирање, документалистички работи, р-аботи 
на преведување, стручно-технички работи, адми-
нистративни и други помошни и на нив слични 
работи, со вршењето на тие работи обезбедуваат 
услови за информирање за работата на Собрание-
то, користење на архивска и друга документацио-
на граѓа со која р-асполага Собранието, како и 
други општи услови за остварување на функции-
те на Собранието, неговите собори и нивните ра-
батни тела, како и на правата и должностите на 
делегатите во вршењето на нивните функции во 
Собр-анието. 

Член 4 
Службите на Собранието се должни работите 

од св-ојот делокруг да ги вршат навремено, ефи-
касно и квалитетно, во согласност со програмите 
и плановите за работа и заклучоците на соборите 
и работните тел а на Собранието и. на соборите. 

Член 5 
Службите на Собранието функционираат един-

ствено'. 
Единствено функционирање на Службите на 

Собранието се обезбедува со нивната меѓусебна 
соработка и со усогласување на нивната работа. 

За единствено функционирање на Службите 
на Собранието се грижи секретарот на Собранието. 

Член 6 
Во извршувањето на работите од својот де-

локруг Службите на Собранието соработуваат со 
службите на други државни органи и на општес-
твено-политички организации во Републиката, ка-
ко и со Стручните служби на Собранието на СФРЈ 
и на собранијата на социјалистичките републики 
и на социјалистичките автономни покраини. 

Член 7 
Средства за работа на Службите на Собрание-

то, вклучително и средствата што претставуваат 
доход на работната заедница на Службите на Со-
бранието, се обезбедуваат во републичкиот буџет 
врз -основа на програмата за работа на Службите 
на Собранието. 

Член 8 
Средствата што претставуваат доход на работ-

ната заедница на Службите на Собранието ги рас-
поредува работната заедница на средства за лични 
доходи и на средства за заедничка потрошувачка. 

Распоредувањето на средствата во смисла од 
став 1 на овој член се врши со финансиски план, 
а конечна пресметка со завршна сметка. 

Член 9 
Личните доходи на работниците BIO работната 

заедница на Службите на Собранието се утврду-
ваат во согласност со начелото на распределбата 
спо-ред трудот и резултатите на трудот и основите 
и мерилата утврдени со самоуправниот /општ акт 
за распределба на лични доходи, во согласност со 
општествениот договор и самоуправната спогодба, 
ако со закон, оваа одлука или друг пропис не е 
поинаку определено. 
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Член 10 
Работниците во работна,та заедница на Служ-

бите на Собранието ги уредуваат и остваруваат 
своите права, обврски и одговорности од работниот 
однос и другите свои самоуправни права, обврски 
и одговорности согласно со одредбите на Законот 
за основите на системот на државната управа и 
за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата и на Законот за државната управа, врз 
основа ка оваа одлука и самоуправните општи а к -
ти на работната заедница. 

И. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА 
СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

Видови, положба и меѓусебни односи 

Член И 
Работите и задачите на Службите на Собра-

нието ги вршат: 
1. Служба на Соборот на здружениот труд; 
2. Служба на Собирот на општините; 
3. Служба на Општествено-политичкиот собор; 
4. Кабинет на претседателот на Собранието; 
5. Биро таа секретарот на Собранието: 
6. Служба за информирање; 
7. Служба за документација и библиотека; 
8. Служба за соработка со Ообранието на СФРЈ ; 
9. Служба за финансиско-материјално работе-

ње, и 
10. Служба за општи работи. 
Работите и задачите за потребите на работни-

те и другите тела на Собранието ги вршат оддел-
ни' стручни работници. 

Член 12 
Службите на Собранието од член 11 на оваа 

одлука се самостојни во вршењето на работите од 
својот делокруг и одговараат за нивното навреме-
но, ефикасно и квалитетно извршување. 

Член 13 
Службите 'на Собранието меѓусебно соработу-

ваат на начин со кој се обезбедува вршењето на 
работите во согласност со функциите на Собра-
нието, неговите собори и нивните работни тела и 
со правата и должностите на делегатите во врше-
њето на нивните функции во Собранието. 

Во вршењето на работите од својот делокруг, 
Службите на Собранието ја усогласуваат својата 
работа и меѓусебно се известуваат, заеднички ор-
ганизираат вршење на работите за кои е неоп-
ходна нивната соработка и на друг начин обезбе-
дуваат единствено функционирање на Службите 
на Собра-нието. 

Делокруг на Службите на Собранието 

Член 14 
Службата на Соборот врши стручни и други 

работи за потребите на соборот, неговите работни 
тела и делегатите во соборот, и тоа: подготвува 
материјали што треба да послужат како основа 
за изготвување -на програмите и плановите за ра-
бота на соборот, односно на неговите работни те-
ла и работни текстови на програмите и плановите, 
како и стручни материјали за нивното -изготвува-
ње; дава стручни мислења по предлозите за до-
несување, нацртите и предлозите на актите и по 
други материјали доставени до соборот, односно до 
неговото работно тело за разгледување на -седни-
ците на соборот, односно работното тело; учеству-
ва во подготовките или подготвува предлози за 
донесување, нацрти и предлози на закони, други 
прописи и општи акти што ги донесува соборот, 
кога тоа е определено со програмата за работа на 
соборот, односно со заклучокот1 на соборот, односно 
негово работно тело; учествува во подготовките 

или подготвува стручни материјали за разгледу-
вање во соборот, односно во работното' тело кога 
тоа е определено со програмата за работа на со-
борот или со за,клучок на соборот, односно на не-
говото работно тело; укажува стручна помош на 
делегатите во соборот во подготвувањето на нив-
ните предлози и иницијативи; учествува во подго-
товките на заклучоците на соборот и заклучоците 
на неговите работни тела, го следи нивното из-
вршување и за тоа го известува претседателот на 
соборот, односно претседателот на работното тело; 
подготвува текстови на записниците од седниците 
на соборот и неговите работни тела, извештаите на 
работните тела на соборот за прашањата што се 
разгледувани на седниците на соборот и неговите 
работни тела; врши стручни, организациони и ад-
министративни работи во врска со организирање-
то, подготовките и свикувањето на седниците на 
соборот и неговите работни тела, и во врска со 
доставувањето на актите и материјалите до деле-
гатите во соборот, како и врши и други работи 
што ќе и ги довери соборот, - односно претседате-
лот на соборот. 

Член 15 
Со службата на соборот раководи секретарот 

на соборот. 
Секретарот ,на соборот го именува и разрешува 

соборот. 
Секретарот на соборот му помага на претседа-

телот на соборот во — подготвувањето на седни-
ците ,на соборот, го организира и обезбедува врше-
њето на стручните и административно-техничките 
работи за потребите на соборот и неговите работни 
тела и врши други работи што ќе му ги довери 
соборот или претседателот на соборот. 

За работата на службата на соборот и за сво-
јата работа секретарот на соборот му одговара на 
соборот. 

Секретарот на соборот постапува според упат-
ствата на претседателот на соборот во извршува-
њето на задачите и работите за потребите на со-
борот и неговите работни тела, а BIO поглед на ор-
ганизирањето на работите и функционирањето на 
службата на соборот постапува и според упатства-
та на секретарот на Собранието. 

Член 16 
Работите за потребите на соборот и работните 

тела на соборот ги вршат стручните работници и 
работници на административно-техничките работи 
кои за својата работа одговараат на секретарот на 
соборот. 

Стручните работи за потребите на работните 
тела на соборот ги вршат секретарите на работ-
ните тела, кои за својата работа му одговараат и 
на работното тело на соборот. 

Секретарот на работното тело на соборот, во 
зависност од обемот и видот на работите, м,оже да 
врши работи и за потребите на две или повеќе ра-
ботни тела на соборот. 

Определени стручни работи за потребите на 
соборот ги вршат советниците на соборот. 

Член 17 
Стручните работи за потребите на работното 

или друго тело на Собранието во смисла на член 
11 став 2 од оваа одлука ги врши секретарот. Се-
кретарот може да врши работи и за потребите на 
две работни или други тела на Собранието. 

Во одделни работни тела на Собранието стру-
чни работи можат да вршат и други стручни ра-
ботници. 

Секретарот на работното или друго тело на 
Собранието за својата работа и за работата на дру-
гите стручни работници во нив му одговара на 
телото и на секретарот на Собранието. 
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Член 18 
Кабинетот на претседателот на Собранието вр-

ши работи за потребите на претседателот на Со-
бранието и на потпретсед,ателите на Собранието во 
вршењето на нивната функција . 

Стручните и други работи во Кабинетот на 
претседателов на Собранието ги вршат стручните 
работници. 

Со кабинетот на претседателот на Собран,ието 
раководи шефот на Кабинетот, ко ј за СВОЈ ата ра-
бота и за работата на Кабинетот одговара на прет-
седателот на Собранието. 

Шефот на Кабинетот ,работи според упатства-
та на претседателот на Собранието, а во поглед на 
организирањето и функционирањето на Кабинетот, 
работи и с,поред упатствата на секретарот на Со-
бранието. 

Член 19 
Бирото ,на секретарот на Собранието ги врши 

стручните, прав-но-организационите и другите ра-
боти за потребите на Собранието и на секретарот 
на Собранието што произлегуваат од вршењето1 на 
неговата функција и тоа: подготвува материјали 
што треба да послужат како основа за изготву-
вање на основната програма за работа на Собра-
нието; учествува во подготвувањето или подготву-
ва материјали и обезбедува други услови за одр-
жување заеднички седници на сите собори на Со-
бранието и на седници на Претседателството на 
Собранието; подготвува текстови на записници од 
заеднички седници на сите собори на Собранието; 
врши работи што се однесуваат на прием и доста-
вув,ање на нацрти и предлози на закони и д,руги 
општи акти и материјали што, според Деловникот 
на Собранието, претседателов на Собранието ги до-
ставува на соборите и на другите учесници во пос-
тапката за нивното донесување, објавување на за-
ко-ните и другите општи акти на Собранието и ор-
ганизацијата и методот на работата на Службите 
на Собранието. 

Бирото на секретарот на Собранието ги врши 
стручните работи во -врска со обезбедување на од-
бранбените подготовки на Собранието во мирно-
временски услови и во услови на непосредна вое-
на опасност и војна, како и во врска со органи-
зираното дејствување за попречување и елимини-
рање на евентуални кризни ситуации. 

Член 20 
Работите во Бирото на секретарот на Собра-

нието ги вршат стручни и административно-тех-
ничк,и работници. 

Со работата на Бирото на секретарот на Со-
бранието раководи секретарот на Собранието. 

Член 21 
Службата за информирање ги врши стручните 

и другите работи за потребите на Собранието, не-
говите собори и нивните работни тела и на деле-
гатите во вршењето на нивните функцки во Со-
бранието и тоа: 

— стручните работи во врска со информира-
њето на делегациите на основните самоуправни ор-
ганизации и заедници и на општествено-политич-
ките организации за прашања што ќе се претре-
суваат на седниците на Собранието, соборите и 
нивните работни тела, преку подготвување, уреду-
вање и издавање на собраниски гласила и публи-
кации; 

— стручните работи во врска со информира-
њето на јавноста преку средствата за јавното ин-
формирање за ра,ботата на Собранието, соборите и 
нивните работни тела; 

— обезбедува и организира соработка со ,прет-
ставниците на Печатот и другите средства за јавно 
информирање, во остварувањето на нивните права 

и должности во Собранието, во врска со известу-
вањето на јавноста за работата на Собранието; 

— соработува со организациите од областа на 
информирањето, со соодветните центри во општи-
ните, во организациите на здружениот труд и во 
месните заедници што работат за информирањето 
на делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници и на општествено-политичките 
организации; 

— за извршувањето на работите од СВОЈОТ де-
локруг Службата соработува и со соодветните слу-
жби на Собранието на СФРЈ и на собранијата на 
социјалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини и општините, како и со стру-
чни, научни и други организации; 

— стручните работи за потребите на Комиси-
јата за информирање на Собранието на СРМ. 

Со Служба,та за информирање раководи секре-
тарот на Службата, кој за својата работа и за ра -
ботата на Службата му одговара на секретарот 
на Собранието. 

Член 22 
Службата за документација и библиотека вр-

ши работи што се однесуваат на: прибирање, сре-
дување, обработување, чување, давање на користе-
ње и размена на информациони и документациони 
податоци и материјали, обработка и презентирање 
на информациите и податоците што' содржат до-
кументациони материјали со цел за нивно корис-
тење, средување на материјали од седниците на 
соборите на Собранието; работите во врска со чу-
вањето на оригиналите на законите и другите ак-
ти, како и на д,окументациониот фонд, неговото 
користење и микрофилмување. 

Службата изготвува, по потреба, фактографии 
по одделни теми и прашања, библиографии и во тди 
картотеки — предметна по вид на документи, ав-
торска и именска. 

За извршување на работите Службата за до-
кументација и библиотека соработува со соодвет-
ните служби во органите на Федерацијата, соци-
јалистичките републики и социјалистичките авто-
номни покраини и општините, како и со стручни, 
научни и други организации, 

Со Службата за документација и библиотека 
раководи секретарот на Службата, кој за својата 
работа и за работата на Службата одговара на се-
.кретарот на Собранието. 

Член 23 
Службата за соработка со Собранието на СФРЈ 

врши особено: 
— работи за потребите на делегацијата на Со-

бранието на СРМ во- Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ и на одделни 
членови на делегацијата што се однесуваат на вр-
шењето на нивната функција ; 

— определени работи во врска со опслужува-
њето на делегатите во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ согласно со одредбите на Деловни^ 
ШУТ на Собранието; 

— определени работи за потребите на члено-
вите на Советот на Федерацијата; 

— определени работи што се однесуваат на со-
работката на Собранието со собрани) ата на дру-
гите социјалистички републики и на автономните 
покраини. 

Со Службата раководи секретарот на Служба-
та, кој за својата работа и за работата на Служба-
та одговора на секретарот на Собранието. 

Член 24 
Службата за финансиско-материјално рабо-

тење: 
— го следи извршувањето на финансиските 

планови на Собранието и на Службите на Собра-
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нието, на Претседателството на СРМ и на неговата 
Служба и на Советот на Републиката; 

— преку стручно-аналитичко согледување пре-
длага преземање мерки за унапредување на еко-
номичноста и ефикасноста на работењето на Слу-
жбите на Собранието, на Службата на Претседа-
телството на СРМ и на Советот на Републиката; 

— врши финансиски, материјални и сметко-
водни работи. 

Со службата раководи секретар на Службата, 
кој за својата работа и за работата на Службата 
му од,говара ,на секретарот на Собранието. 

Член 25 
Службата за општи работи: 
— врши дактилографски и стенографски ра-

боти, озвучување и снимање, срамнување, печате-
ње и умножување на материјали, преведувања, лек-
торирање и редактирање, прием и испраќање на 
пошта и материјали; 

— врши персонални и кадровски работи, ра-
боти за превоз, радио, те л егр а ф ек о - те л ефонс ки и 
телепринтерски работи, работи на одржување на 
зградата и инсталациите во неа, одржување на 
хигиената и чистотата во зградата; 

— врши стручни работи за Советот на работ-
ната заедница на Службата на Собранието; 

— врши противпожарна заштита во зградата 
на Собранието, и 

— врши дру,ги општи работи за потребите на 
делегатите, на Собранието, на соборите, на нивн.и-
те работни тела" и на Службите :на Собранието, 
како и на Претседателството на СРМ, членовите 
на Советот на Федерацијата и на Советот на Ре-
публиката. 

Со Службата за општи работи раководи секре-
тарот на Службата, кој за својата работа и за ра-
ботата на Службата му одговара на секретарот на 
Собранието. 

Раководни и други работници во Службите н̂а 
Собранието 

Член 26 
Работите и задачите во Службите на Собра-

нието ги вршат работниците распоредени на ра -
ботите и задачите утврдени со општиот акт на вна-
трешна организација и работа и за систематиза-
ција на работите и задачите. 

Одделни работници во зависност од карактерот 
и значењето на работите и задачите што ќе ги 
вршат можат да се назначуваат и без јавен кон-
курс. 

Член 27 
Работите и задачите утврдени со општиот акт 

за внатрешна организација и работа и за систе-
матизација на работите и задачите се основ за име-
нување, односно назначување на одделни работни-
ци, за прием на работа на работници и распоре-
дување на работите и задачите, како и за насо-
чување на кадровската политика и за стручно ос-
пособување и усовршување на работниците. 

Член 28 
Во Собранието можат да се именуваат репуб-

лички советници за вршење на најсложени работи 
кои бараат посебна самостојност и стручност, а кои 
се однесуваат на прашања на изградбата и разво-
јот на општествено-економскиот и политичкиот си-
стем и на конципирањето и изградувањето на по-
литиката во одделни области и на други прашања 
од пошироко значење. 

Работите и задачите за чие вршење се име-
нува републички советник поблиску се определу-
ваат со актот за именување. 

Републичкиот советник во Собранието го име-
нува Собранието на заедничка седница на сите со-

бори на четири години и може повторно да биде 
именуван на иста должност. 

Член 29 
За вршење на определени работи и задачи за 

потребите на Собранието и на соборите можат да 
се назначуваат самостојни и виши советници на 
Собранието, од редот е а истакнати стручни, на-
учни и јавни работници. 

Самостојните и вишите советници на Собрание-
то вршат работи и задачи од одделни области за 
потребите на Собранието, одделен собор или за оп-
ределени работни и други тела на Собранието или 
за одделни служби во Службите на Собранието. 

Со актот за назначување на самостојните и 
виши советници на Собранието, а во согласност 
со општиот-акт од член 27 на оваа одлука се опре-
делуваат работите и задачите за кои тие се на-
значуваат. 

Самостојните и виши советници на Собрание-
то, покрај работите и задачите од став 2 на овој 
член, можат да бидат определени и за вршење на 
работите од член 16 став 2 и член 17 став 1 од 
оваа одлука. 

Член 30 
Раководни работници во Службите на Собра-

нието се работниците кои ги именува Собранието, 
односно неговите собори. 

Самостојните и вишите советници на Собрание-
то, помошникот ,на секретарот на Собранието, се-
кретарите на службите, советниците во соборите 
и секретарите на работните тела на Собранието и 
на соборите ги назначува Претседателството на 
Собранието, по предлог на секретарот на Собра-
нието. 

Шефот на кабинетот на претседателот на Со-
бранието го 'назначува Претседателството на Со-
бранието по предлог на претседателот на Собра-
нието. 

Раководните и другите работници од став 1, 2 
и 3 на овој член се именуваат, односно назначу-
ваат за време од 4 години и по истекот на тој 
рок можат да бидат повторно именувани, односно 
назначени. 

Член 31 
Личниот доход на работниците од член 30 на 

оваа одлука то определува Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на предлог на се-
кретарот на Собранието, а во ,согласност со осно-
вите и мерилата утврдени со општиот акт на Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата. 

Член 32 
Решение за засновање на работен однос и рас-

поредувањето на работници во Службите на Со-
бранието, освен за работниците од член 30 на оваа 
одлука донесува секретарот на Собранието. 

III. НАЧЕЛА НА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈА И РАБОТА НА СЛУЖБИТЕ НА 

СОБРАНИЕТО 

Член 33 
Со општиот акт за внатрешна организација и 

работата и за систематизација на работите и за-
дачите на Службите на Собранието се утврдуваат 
организационите единици, начинот на раководење, 
начинот на вршење на работите и задачите и на-
чинот на остварувањето на правата, обврските и 
одговорностите на работниците во вршење на ра-
ботите и задачите, вкупниот број на работниците 
потребни за вршење на работите и задачите, на-
зивот и распоредот на работите и задачите по ор-
ганизационите единици, со описот на работите за 
секој работник или група работници и со потреб-
ните услови за работата на односните работи и за-
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дачи, како и бројот на приправниците што се при-
маат во работен однос и условите за нивниот 
прием. 

Во општиот акт од став 1 на овој член се 
определуваат, според видот и сложеноста на опре-
делени работи и задачи и другите карактеристики 
на тие работи и задачи, единствени називи на 
групи работи и задачи од ист вид, единствени ба-
рања во однос на видот и степенот на стручната 
подготовка и на другите услови потребни за нивно 
вршење, и се утврдуваат стручни и други работни 
звања на работниците во Службите на Собранието. 

Член 34 
Внатрешната организација и работа на Служ-

бите на Собранието се утврдува на начин кој обез-
бедува ефикасно и рационално вршење на рабо-
тите утврдени како делокруг на Службите на Сот 
бранието, /одговорноста на работниците за навре-
мено и стручно вршење на работите и задачите 
што им се доверени, остварувањето на самоуправ-
ните права, обврски и одговорности на работниците 
во рамките на работната заедница, односно во рам-
ките на работните единици образувани во работ-
ната заедница. 

Член 35 
Во рамките на Службите од член 11 на оваа 

одлука, за вршење на сродни и меѓусебно поврзани 
работи, може да се образуваат соодветни органи-
зациони единици, ако тоа го бара природата на 
работите. 

Групирањето на работите од став 1 на овој 
член се врши во зависност од потребата за ефи-
касно, рационално, навремено и успешно извршу-
вање на работите, полна вработеност на работни-
ците и лична одговорност на работниците за 
стручно, навремено и квалитетно вршење на до-
верените работи во Службите нѓа Собранието. 

Член 36 
За вршење на одредени 'аналитички, зак-оно-

давно-правни и други посложени работи за по-
требите на Собранието, неговите собори и нивните 
рабатни тела можат да се образуваат стрз^чни ра-
ботни групи (стручни тимови). 

Стручни работни групи можат да се образу-
ваат за изготвување определени акти, и,нформации 
или други стручни материјали или за решавање 
на одредени посложени стручни работи или за-
дачи. 

Во работата на стручните работни грзши уче-
ствуваат работниците од една или повеќе служби 
од член 11 на оваа одлука, а во Нивната работа 
можат да учествуваат и работници на други ор-
гани и организации и научни и стручни работници. 

Член 37 
Стручните работни групи од член 36 на оваа 

одлука ги образува раководителот на Службата од 
член 11 на оваа одлука од редот на стручните ра-
ботници на Службата, а стручните работни групи 
за извршување на работите за кои е потребно да 
учествуваат стручни работници на две или повеќе 
служби, или во кои учествуваат работници од дру-
ги органи и организации и научни и стручни ра-
ботници ги образува секретарот на Собранието во 
договор со раководителите на соодветните служби. 

Член 38 
Службите на Собранието донесуваат годишни 

програми за работа. 

Член 39 
Раководителите на службите од член 11 на 

оваа одлука ја организираат работата во вршењето 
на работите од делокругот на службата со која 

раководат и се одговорни за нивното навремено, 
ефикасно и квалитетно извршување и се должни 
да ја следат, насочуваат и координираат работата 
на работниците во службите со кои раководат, ка- . 
ко и да обезбедуваат успешно извршување на ра-
ботите и задачите со нивно рамномерно распоре-
дување. 

Член 40 
Општиот акт за внатрешната организација и 

работа и за систематизација на работите и зада-
чите на Службите на Собранието, по претходно 
прибавено мислење на раководителите на служби-
те од член 11 од оваа одлука и од работната за-
едница на Службите на Собранието, го донесува 
секрегзрот на Собранието во согласност со Претсе-
дателството на Собранието. 

IV. СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 

Член 41 
Секретарот на Собранието обезбедуваа општо 

раководење со Службите на Собранието, ја орга-
низира и усогласува работата на Службите на Со-
бранието во извршувањето на задачите и работите 
од член 3 на оваа одлука и се грижи за унапре-
дување на нивната организација и начин на ра-
бота, и врши и други работи определени со Де-
ловникот на Собранието. 

Член 42 
Во вршењето на работите на усогласување на 

работата на Службите, секретарот на Собранието 
издава упатства за работата на Службите, со кои 
се обезбедува успешно извршување на работите и 
нивната меѓусебна усогласеност. 

Член 43 
Во по-глед на единствено функционирање на 

Службите на Собранието и засновање на работниот 
однос, за оствар-ување на правата, обврските и од-
говорностите од работниот однос и престанок на 
работниот однос, како и во поглед на остварува-
њето на самоуправните права, обврски и одгов-ор-
ности на работниците во работната заедница на 
Службите на Собранието, секретарот на Собрание-
то има права и должности на функционер кој ра-
ков-оди со републички орган на управата, доколку 
со овџа одлука не е поинаку определено. 

Член 44 
Секретарот на Собранието за својата работа и 

за работата на Службите на Собранието му одго-
вара на Собра,нието, а во извршувањето на ра-
ботите и задачите за претседателот на Собранието 
и на претседателот на Собранието. 

Секретарот го известува Собранието за рабо-
тата на Службите на Собранието по сво-ја иници-
јатива, по барање на Собранието, на собор, односно 
на Претседателството на Собранието. 

Член 45 
Секретарот на Собранието е наредбодател за 

користење на средствата за работа на Собранието 
и за работа на Службите на Собраниево. 

Секретарот на Собранието ја известува Коми-
сијата за прашања на изборите и именувања,та за 
користењето на средствата за работа на Собра-
нието и на Службите на Собранието заради ос-
тварување увид на правилното користење на овие 
средства. 

Член 46 
Заменикот на секретарот на Собранието го за-

менува секретарот на Собранието во случај на 
негова отсутност или спреченост и врши други 
работи што ќе му ги довери секретарот на Собра-
нието. 

Секретарот на Собранието, во случај на негова 
отсутно-ст или спреченост и во случај на отсутност 
или с,преченост и на заменикот на секретарот, го 
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заменува еден од секретарите на соборите што ќе 
го определи секретарот на Собранието. 

Член 47 
Секретарот на Собранието има помошник, кој 

му помага во вршењето на неговата функци ја во 
работите што ќе му ги определи секретарот и за 
својата работа му одговара на секретарот на Со-
бранието. 

Член 48 
Зарад,и усогласување на работата на Службите 

од член 11 на оваа одлука и разгледување на дру-
ги прашања што се од значење за заедничка ра-
бота и единствено функционирање на Службите 
се образува Колегиум на секретарот на Собра-
нието'. 

Колегиумот, особено ги разгледува прашањата 
што се однесуваат на: 'Организирање, усогласува-
ње и унапредување на работата на Службите на 
Собранието, како и нивното единствено функцио-
нирање во извршувањето на задачите и работите 
за потребите на делегатите, на Собранието, на со-
борите и на нивните работни тела, подготвување 
на програмите и плановите за работа на Собра-
нието, соборите и на нивните работни тела. 

Колегиумот разглед,ува и други прашања од 
интерес за извршување на работите и задачите за 
потребите од делегатите, на Собранието, на собо-
рите и на нивните работни тела. 

Колегиумот го сочинуваат: „секретарот на Со-
бранието, неговиот заменик и помошник, секрета-
рите на соборите и шефот на Кабинетот на прет-
седателот на Собранието. 

Во работата ,на Колегиумот учествува секре-
тарот на Службата за информирање, а секрета-
рите на другите служби, кога на состанокот се 
разгледуваат прашања од нивниот делокруг. 

На Колегиумот секретарот може да повикува 
и други работници на Службите на Собранието 
кога се разгледуваат материјали во чи ја изработка 
тие учествувале или заради давање мислење или 
известувања на одделни прашања што ги разгле-
дува Колегиумот. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа 
раков ода секретарот на Собранието. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ПРА-
ВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ ВО РАБОТНАТА 

ЗАЕДНИЦА НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
Член 49 

На работниците во Службите на Собранието 
се применуваат одредбите на Законот за држав -
ната управа што се однесуваат на остварувањето 
на самоуправните права, обврски и одговорности 
и на работните односи на работниците, како и на 
начинот за стекнување, утврдување и распореду-
вањето на доходот на работната заедница и на рас-
пре,делба на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка на работн,иците во работни-
те заедници на републичките органи на управата, 
во согласност со одредбите на оваа одлука. 

Член 50 
Работниците во Службите на Собранието обра^ 

зуваат една работна заедница. 
Работниците своите самоуправна права, обвр-

ски и одговорности ги остваруваат во работната 
заед,ница, а̂ одделни самоуправни права можат да 
остваруваат и во работни единици, на начин утвр-
ден со Статутот' или со друг самоуправен општ 
акт на работната заедница. 

Член 51 
Работниците на Службите pia Собранието до-

несуваат Статут со кој, во согласност со закон и 
со одредбите на оваа одлука, се уредуваат само-
управните права, обврски и одговорности на ра-
ботниците и начинот на нивното остварување, ор-
ганизацијата и работата на органите на работната 

заедница, к а к о и други прашања од значење за 
работната заедница. 

Работниците донесуваат и други самоуправни 
општи акти со кои, во согласност со закон и ста-
тутот на работната заедница, поблиску се уреду-
ваат самоуправните права, обврски и одговорности 
на работниците во работната заедница и работните 
единици и начинот на нивното остварување. 

Член 52 
Работната заедница и нејзините органи на уп-

равување се должни со предлозите на статутот и 
на другите самоуправни општи акти да го запоз-
наваат секретарот на Собранието. 

Член 53 
Ако самоуправниот општ акт, односно поеди-

нечниот акт на работната заедница што самостојно 
го донесуваат работниците или советот на работна-
та заедница не е во согласност со Уставот, зако-
нот или друг пропие секретарот на Собранието 
има право и должност да го запре од извршување 
таквиот акт и да им предложи на работниците, 
односно на советот на работната заедница да го 
изменат својот акт. 

Ако работната заедница, односно советот на 
работната заедница во рок од 8 дена не го измени 
актот од став 1 на овој член, секретарот на Со-
бранието ќе го извести за тоа Претседателството 
на Собранието. 

Член 54 
Кога секретарот на Собранието ќе оцени дека 

со самоуправен општ акт или со поединечен акт 
на работната заедница, односно на советот на ра-
ботната заедница се доведува во прашање навре-
меното и успешното извршување на работите и 
задачите на Службите на Собранието, поради што 
можат да настапат "штетни последици, ќе ги пре-
дупреди за тоа работниците, односно со-ветот на ра-
ботната заедница. 

АКО работниците, односно советот на работната 
заедница не постапи во согласност со предупре-
дувањето, секретарот на Собранието ќе го за-
пре од извршување таквиот акт и ќе му предложи 
на Претседателството на Собранието да одлучи за 
тоа. 

Член 55 
Во случаите од член 53 став 2 и член 54 став 

2 на оваа одлука, Претседателството на Собрание-
то ќе постапи на начин определен во член 225 
став 3, 4, 5 и 6, член 226 став 2 и член 2,27 став 
3, 4 и 5 од Законот за државната управа. 

Член 56 ' 
Ако секретарот на Собранието оцени дека со 

распоредувањето на средствата според ф и н а н с и -
скиот план ,и со распределбата на средствата по 
завршната сметка можат да се предизвикаат го-
леми нарушувања или потешки последици на фун-
кционирањето на Службите на Собранието, ќе ја 
предупреди за тоа работната заедница и , ќе и пре-
дложи да ј а преиспита својата одлука. Ако ра-
ботната заедница не го (прифати 'предупредувањето 
секретарот на Собранието ќе го задржи од' извр-
шувањето донесениот финансиски план, односно 
завршната сметка и за тоа веднаш ќе го извести 
Претседателството на Собранието. 

Одлуката на Претседателството на Собранието 
е конечна. 

Ак,о Претседателството на Собранието не до-
несе одлука по спорното прашање во рок од 30 
дена, финансискиот план, односно завршната сме-
тка може да се изврши. 

Член 57 
Претседателството на Собранието, по приба-

вено мислење на секретарот на Собранието, 'дава 
оценка за придонесот на работната заедница во 
остварувањето на работите и задачите на Служби-
те на Собранието заради утврдување на висината 

Ј 
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на средствата што работниците ги оства,руваат ка -
ко доход на работната заедница по правило, по 
истекот на годината за која се дава оценката. 

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 58 
За прашањата од член 287 став 1 од Законот 

за државната управа што не се уредени со одред-
бите на оваа одлука се применуваат соодветните 
одредби од Законот за државната управа и дру-
гите прописи што се однесуваат на ре-публичките 
органи на управата. 

Надлежноста на Извршниот совет определена -
со Законот за државната управа по прашањата од 
став 1 на овој член, во однос на Службите на Со-
бранието, ја врши Претседателството на Собрание-
то на СРМ. 

Член 59 
Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата на Собранието на СРМ: 
— ги пропишува највисоките износи на патни, 

дн,евни и други трошоци на работниците во Служ-
бите на Собранието и 

— го утврдува распоредот на работното време 
во Службите на Собранието. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 60 

Општиот акт за внатрешна организација и 
работа и за систематизацијата на работите и за-
дачите на Службите на Собранието ќе се донесе 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Член 61 
На раководните и други работници во Служ-

бите на Собранието кои според општиот акт од 
член 27 на оваа одлука не бидат распоредени на 
работи и задачи во Службите на Собранието, се 
применуваат одредбите на член 2,91 и член 296 од 
Законот за државната управа. 

Член 62 
Работници кои до денот на влегувањето во 

сила на оваа одлука се затекнале на работи и за-
дачи на - раководни работници и на нив поминале 
најмалку 4 години, роковите за нивното повторно 
назначување течат од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Член 63 
Статутот на работната заедница ќе се донесе 

најдоцна во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. До овој рок, со 
одредбите на оваа одлука ќе, се усогласат и дру- -
гите самоуправни општи акти на работната заед-
ница. 

Член 64 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука претставува да важи Одлуката за организа-
цијата и делокругот на Стручниве служби на Со- -
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" број 44/75). 

Член 65 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1835 Претседател 
28 јуни 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

320. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социз а листичка Република Македонија и член 19 
од Законот за републичките стоковни рззерви 
(„Службен весник на СРМ" 6poj 36/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд л 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 ју-
ни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 

1883 ГОДИНА 

Се одобрува Финансискиот план на републич-
ките стоковни резерви за 1983 година, што го до-
несе Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на 7 мај 1983 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1836 
28 јуни 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо! Близнаковски, с. р. 

321. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 19 
од Законот за републичките стоковни резерви 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собранието 
на СОЦИЈ а листичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 ју--
ни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА-

НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 
1982 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на републич-
ките стоковни резерви за 1982 година, што ја до-
несе Извршниот совет на Собранието на СРМ на 
24 февруари 1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1837 
28 јуни 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски,^ с. р. 
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322. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и ОпштеСТВено-политичкиот со-
бор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КО-
МИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗ-
БОР НА РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ НА ВИСОКО-

ОБРАЗОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

За претставници на општествената заедница во 
конкурснмте комисии за изготвување предлози за 
избор на работоводни органи во следниве високо-
образовни организации се именуваат: 

— во Конкурсната комисија за изготвување 
предлог за избор на декан на ООЗТ Факултет за 
драмува уметност во Скопје: 

Митко Велков, потпретседател на Собрание-
то на општина Карпош — Скопје и 

Иван Тошевски, републички советник во ИС 
на Собранието на С Р Македонија. 

— во Конкурсната комисија за изготвување 
предлог за избор на декан на ООЗТ Факултет за 
ликовни уметности во Скопје: 

Ангеле Божиновски, член на Советот на Ре-
публиката и 

Милка Божикова, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СР Македонија. 

— во Конкурсната комисија за изготвување 
предлог за избор на директор на ООЗТ Клиника 
за токсикологија и ургентна интерна медицина при 
Медицинскиот факултет во Скопје: 

Перо Јанкуловски, делегат во Соборот на опш-
тините на Собранието на град Скопје и 

Димче Кираџиски, член на Советот на Репу-
бликата. 

— во Конкурсната комисија за изготвување 
предлог за избор на декан на Економскиот ф а -
култет во Штип: 

Бранко Шумански, делегат во Општествено -
политичкиот собор на Собранието на СР Македо-
нија и 

Виолета Белкова, извршен секретар на Прет-
седателството на ОК на СКМ Штип — дипломи-
ран економист на работа во 1YIK „Астибо". 

— во Конкурсната комисија за изготвување 
предлог за избор на директор ћа Педагошката ака-
демија „Климент Охридски" во Скопје: 

Лазо' Крстевски, член на Претседателството на 
Р К на ССРНМ и 

Афродита Мимидиновска, делегат во Општес-
твено-лолитичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1845 
28 јуни 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д -р инж. Илија Чсрепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

323. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе 

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

СОБИРОТ НА РО ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Собирот на РО Фармацевтски 
факултет во Скопје, поради истек на времето за 
кое се именувани: 

Горѓи Иванов, 
Светлана Антоновска и 
Младен Куновски. 
За претставници на општествената заедница 

во Собирот на РО Фармацевтски факултет во Ско-
п је се именуваат: 

Крсте Дуковски, економски советник во Ф а -
бриката за цемент „Усје" во Скопје, 

Иса Салиу, делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ од Тетово и 

Љубомир Поповски, извршен секретар на ОК 
на СКМ „Центар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1841 
28 јуни 1983 година 

^Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски; с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо' Близнаковски, с. р. 

324. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието' на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на' 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе 

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

РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ 
ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА -

СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Работничкиот совест на ООЗТ 
Институт за радиотерапија и онкологија — Скопје, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

Илчо Стефановски, и 
Хамза Река. 
За претставници на општествената заедница 

во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за ра-
диотерапија и онтологија во Скопје се имену-
ваат: 

Бранко Татабитовски, секретар на Републички-
от одбор на Синдикатот на работниците за здрав-
ство и социјална заштита и 
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Радмила Манчевска, фармацевт, делегат во Со-
борот на здружен,иот труд на Собранието на СР 
Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Брох 08-184)3 
28 јуни 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд,, 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

325. 
Врз основа на член 14 од Зако,нот за Репуб-

личкиот фонд за кредитирање на побрзиот разви-
ток на недоволно развиените краишта („Службен 
весник на СРМ" број 48/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на о-ддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-

ЕНИТЕ КРАИШТА 

Се разрешуваат од функцијата членовите на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд, за кре-
дитирање на побрзиот развиток на стопански не-
доволно разбиените краишта, поради истек на вре-
мето за кое се именувани: 

д -р Синиша Спасов, 
Милорад Антевски, 
м-р Борис Блажевски, 
Велимир Бунд,алевски и 
д-р Никола Узунов. 
За членови на Управниот одбор на Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта се 
именуваат: 

Фуад Јашари, извршен секретар на Претседа-
телството на ЦК СКМ, 

Илија Бошков, член на Претседателството на 
Републичката конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија и 

д-р Методија Стојков, доцент на Економскиот 
факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1839 
^28 јуни 1983 година 

Скопје 
^ ' Претседател 

' на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо! Близнаковски, с. р. 

326. 
Врз основа на член 24 од Законот за рад,ио-

дифузијата („Службен весник на СРМ" број 20/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 28 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествен' 
ната заедница во Советот на Радио-телевизија Ско-
пје, поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

Благоја Си л ј ановски, 
Иван Гиновски, 
Милка Такева — Г л и г о р и е в ^ , 
Владо Поповски, 
Кирил Таневски, 
Миланка Ристевска, 
ЈОВКО' Ј о в к о в с к и , 
Илија Јосифовск,и, 
Ката Видева — Ружа, 
Киро Поповски, 
Методија Торов, 
Томислав Симоски, 
д -р Луан Старова, 
Миле Мицевски, " -

' Драган Тошшовски, 
проф. д-р Петар Тофовиќ, 
Ксенија Гавриш, 
Загорка Тодоровска, 
Никола Петров, 
Ѓорги Ѓироћ, 
Аница Николиќ, 
Снежана Петровска, 
д -р Васил Тупурковски и 
Рецаи Марахимов. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Радио-телевизија Скопје се именуваат: 
Тихомир Кондев, извршен секретар на Прет-

седателството на Ц К СКМ, 
проф. д-р Андреја Спасов, член на ЦК СКМ, 
Јован Цубалевски, член на Претседателството 

на Републичката конференција на ССРНМ — Ско-
пје, 

Енвер Билали, претсед,ател на Општинската 
конференција на ССРНМ — Гостивар, 

Пеце Груевски, член на Претседателството на 
Р К на ССММ, главен и одговорен уредник на вес-
никот „Млад борец" — Скопје, 

Мице Димески, член, на - Сојузниот одбор на 
Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на 
Југославија, 

Павле Игновски, член на Претседателството на 
Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата 
на борците од НОВ на Македонија, 

Елица Донева, дипл. економист на работа во 
Рудници и железарница „Скопје", претседател на 
Општинската конференција за 'општествена актив-
ност на жените „Гази Баба" — Скопје, ' 

Илија Зафировски, член на Претседателството 
на Советот на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија, 

Максим Ангеловски, член на Советот на Со-
јузот на синдикатите на Македонија, 

Александар Димитров, потсекретар во Репуб-
личкиот комитет за меѓународни односи, 

Цветан Станоевски, помошник на претседате-
лот на Републичката комисија за културни врски 
со странство, 

Киро Георгиев, мајор во Републичкиот штаб 
за територијална одбрана, 
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Драган Николовски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СР Маке-
донија, 

Ксенија Гавриш, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Миле Смилевски, на работа во Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи, 

Ристо Колев, делегат во Собранието на Репу-
бличката самоуправна интересна заедница на ф и -
зичката култура, 

Чедомир Георгиев, претседател на Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, 

Борислав Наумовски, секретар на Собранието 
на Републичката заедница на културата, 

проф. д-р Тодор Рушков, претседател н а Со-
бранието на Републичката заедница на насоченото 
образование, 

Јордан Леов, член на Претседателството на 
Културно-просветната заедница на Македонија — 
Скопје, 

д-р Јовица Јовановски, делегат во Собранието 
на РСИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање, 

Илија Стефановски, претседател на Извршниот 
одбор на Собранието на РСИЗ за вработување, на 
работа во РО „Раде Кончар" — Скопје и 

Мери Бошкова, потпретседател на Собранието 
на РСИЗ за научни дејности. 

џ 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1838 
28 јуни 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

327. 
Врз основа наччлен 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници. на Соборот на 
здружениот труд и Отпнтествено-политичкиот со-
бор, одржани на 28 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Работната организа-
ција Факултет за економски науки во Скопје, по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

Делчо Стојков, 
Ж и в к а Никовска и 
Александар Тоекиќ. 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Работната организација Факултет за 
економски науки во Скопје, се именуваат: 

Иван Митревски, потпретседател на Извршниот 
совет на Собранието на град Скопје, 

Боро Педевски, член на Советот на Републи-
ката и 

Јанчо Јанчевски, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на општината Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А ? 

МАКЕДОНИЈА / 

Број 08-1842 
28 јуни 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р . 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

328. 
Врз основа на членовите 23 и 24 од Законот 

за споменици и спомен-обележја („Службен весник 
на СРМ" број 31/82), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот ,на здружениот труд и Огаптествено-по-
литичкиот собор, одржани на 28 јуни 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 
СПОМЕНИЧНИ ОДБЕЛЕЖУВАЊА НА НАСТАНИ 

И ЛИЧНОСТИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

За членови на Советот за споменички одбеле-
ж у в а њ а на настани и личности во СР Македонија 
се именуваат: 

Зоран Зелениковски, делегат во Онштествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Јован Наумовски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ и 

Шукри Авдовиќ, самостоен советник во И з -
вршниот совет на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА. 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1840 
28 јуни 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ,, 
Бошко Станковски, с. p.. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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329. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 28 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ЌА СОЦИ-
ЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР 

НА ЗАВОДОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Собирот на 
работниците на Републичкиот завод за унапреду-
вање на социјалните дејности, со која за директор 
на Заводот е именуван 

д-р Радомир Петроски, професор на Вишата 
школа за социјални работници во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА -

Број 08-1844 
28 јуни 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо' Близнаковски, с. р. 

330. 
Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот 

на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, на седни-
цата одржана на 28 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКА НА 
ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА 

I 
Се уважува оставката на делегатот Јордан Ј а -

нев, избран во делегатската единица Неготино, од 
областа на земјоделство, водостопанство, прехран-
бена и тутунска индустрија. 

И 
На делегатот Јордан Јанев му престанува ман-

датот од денот на уважувањето на оставката. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1833 
28 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

331. 
Врз основа на член 162 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ 

I. Се разрешуваат од функцијата членови на 
Републичкиот педагошки совет, поради презафа-
теност : 

— д-р Ратка Влашка, 
инж. арх. Вера Ќосева, 
— Мерџан Хасан, 
— Петар Хаџи Бошков. 
II. За членови на Републичкиот педагошки со-

вет се именуваат: 
1. Саут Ахмет, писател, уредник, на детското 

списание „Сеслер" и „Бирлик" — Скопје, 
2. инж. арх. Радомир Волињец, професор ма 

ООЗТ Архитектонски факултет — Скопје, 
3. д -р Ратка Руменова — Галиќ, педијатар во 

Детскиот диспанзер „Карпош" — Скопје, 
4. Благоја Николовски, професор на Факулте-

тот за музичка уметност — Скопје. 

Број 17-1022/1 
9. VI. 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

332. 
Врз основа на член 18 став 2 од Уредбата за 

највисоките износи на патните, дневните и други-
те трошоци на работниците во републичките ор-
гани на управата („Службен весник на СРМ" бр. 
36/81), Комисијата за кадровски и административни 
прашања на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, н а седницата одржана на 15. VI. 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН 

1. Во Одлуката за утврдување на висината на 
надоместокот на трошоците за работа на терен 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/82), по точката 
2 се додава нова точка која гласи: 

— Теренскиот додаток во случај кога на те-
ренот не е организирана исхрана изнесува 67,5в/о 
од износот на дневницата, а кога на теренот не е 
организирано ноќевање изнесува 57,5% од износот 
на дневницата. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-716/3 
15. VI. 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Андон Мојсов, с. р. 
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ззз. 
Врз основа (на член За став 3 од Законот за 

боречки додаток на учесниците во Народноослобо-
дителното движење од Егејскиот дел на Македо-
нија (,,Службен весник на СРМ", бр. 23/75, 27/77 и 
18/83), претседателот на Републичкиот комитет за 
здравство, и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ, ДОДАТОК ВО 1983 ГОДИНА 

1. Основот за одредување на боречкиот додаток 
во 198i3 година се утврдува во износ од 13.295 ди-
нари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 2728 
6. VI. 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика, 

Каменчо Ѓоргов, с. р. 

334. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, по одржа-
ната јавна расправа, на седницата од 31 март 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на член 12, став 1, точка 1 и 
4 од Правилникот за решавање на станбените по-
треби, донесен од работниците на Работната орга-
низација за монтажа на телефонски и сигнални 
каблови, линии и постројки „Телефонмонтажа" во 
Окопје со референдум одржан на 25 јуни 1981 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,,Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за мон-
тажа на телефонски и сигнални каблови, линии и 
постројки „Телефонмонтажа" во Скопје на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Ско-
пје му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и законитоста 
на член 12, став 1, точка 1 и 4 од Правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Според на-
водите во предлогот, точката 1, став 1 на член 12 
од оспорениот Правилник е противуставна и не-
законита затоа што по највисокиот степен на ос-
новот станбена загрозеност утврдува 6 групи на 
работници без соодветен стан кои различно ги 
вреднува во зависност од времето за кое работни-
кот во текот на работниот однос е без соодветен 
стан. Точката 4 на истиот став, пак, е противус-
тавна и незаконита затоа што во рамките на чет-
вртиот степен на станбена загрозеност различно' ја 
вреднува станбената состојба на работникот кој ко-

ристи стан во „состанарски однос" со неговите ро-
дители и на состанарот или на потстанарот к а ј 
други лица. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека во 
член 11 од оспорениот правилник се утврдени 
основите за определување редот на првенство за 
распределба на станови. Меѓу нив е утврден и 
основот станбена загрозеност, за кој во член 12 
став 1 се предвидени четири степени. За секоЈ од 
ов,ие степени е утврден различен број на бодови 
ЕО зависност од времето во кое работникот е без 
соодветен стан. 

Според член 42 став 1 од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73), 
и член 463 од Законот за здружениот труд, давате-
лот на ста,н на користење, а тоа значи работни-
ците во основната организација на здружениот труд 
со општ акт ги утврдуваат основите и мерилата 
за утврдување редот на првенство по кој становите 
ќе се даваат на користење. 

Од означените законски одредби произлегува 
дека утврдувањето на основи и мерила за давање 
станови на користење е неотуѓиво право на работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд. Кои и какви основи и мерила ќе се утврдат, 
одлучуваат работниците. При тоа, како основ тие 
можат да ја предвидат и станбената загрозеност 
и различно да ја вреднуваат со оглед на времето 
во кое работникот е без соодветен стан. Меѓутоа, 
утврдените основи и мерила мора да бидат во со-
гласност со Уставот и со Законот. 

Со оглед на тоа што со точка 1, став 1 на член 
12 од оспорениот Правилник, вреднувањето на ос-
новот станбена загрозеност е извршено зависно, од 
времето во кое работникот во текот на работниот 
однос е без соодветен стан, Судот'утврди дека таа 
не е во несогласност со член 42 став 1 од Законот 
за станбените односи и дека не е во спротивност 
со член 463 од Законот за здружениот труд. 

На расправата Судот, понатаму, утврди дека 
со точка 4, став 1 на истиот чле,н од оспорениот 

-Правилник е предвидено работник кој живее во 
стан со неговите ро,дители да добива 40 бода, а 
работник кој е состанар ил^г потстанар да добива 
50 бода. 

Според член 19 став 1 од Законот за станбе-
ните односи, корисниците на станот што живеат 
заедно со носителот на станарското .право имаат 
право трајно и неограничено лично да го користат 
тој стан под услови определени со овој закон. Со 
член 103 од истиот закон е ',предвидено дека соста-
нарот е носител на станарското право во поглед на 
оние станбени простории што ги користи како сос-
танар. 

Со оглед на тоа што се работи за работници 
кои живеат заедно со нивните родители од една 
страна и за работници кои живеат како состанари 
и потстанари од друга страна, Судот утврди дека 
степенот на нивната станбена загрозеност е различ-
на и дека тој различно може да биде вреднуван. 

На основа изнесеното Судот одлучи како точ-
ка 1 на оваа одлука. 

У. бр. 227/82 
31 март 1933 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Мак ед опиј а, 
Гога Николовски, с. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

227. 
Врз основа на член 124 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
во согласност со резолуциите на X и XI конгрес 
на Сојузот на комунистите на Југославија за за-
дачите на Сојузот на комунистите на ЈугославиЈа 
во социјалистичката самоуправна преобразба на 
воспитувањето и образованието, а заради поце-
лосно задоволување на потребите на здружениот 
труд и на општеството за соодветни кадри, за соз-
давање еднакви услови за образованието на ра-
ботниците и младината и за создавањето нова 
општествено-економска положба на учениците и 
студентите во здружениот труд и насоченото об-
разование и врз тие основи обезбедување мате-
ријални услови за нивното образование, собрани-
јата на самоуправните интересовни заедници за 
насочено образова,ние, односно нивните сојузи, 
собранијата на самоуправните интересовни заед-
ници за ученички и студентски стандард на со-
цијалистичките републики и социј алистичките ав-
тономни покраини, конференциите на Сојузот на 
социјалистичката младина на социјалистичките 
републики и социјалистичките автономни покраи-
ни, советите на С О Ј У З О Т на синдикатите на соци-
јалистичките републики и социјалистичките авто-
номни покраини и извршните совети на собрани-
јата на социј а листичките републики и извршните 
совети на собранијата на социјалистичките авто-
номни покраини (во натамошниот текст: учесни-
ци на Општествениот договор), склучувааат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА УЧЕНИЧКИОТ 
И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 

Член 1 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни, дека заедничките основи на ученичкиот и 
студентскиот стандард се засноваат врз следниве 
начела: 

— дека ученичкиот и студентскиот стандард 
е составен дел на единствената политика за за-
доволување на образовно-кадровсжите потреби на 
здружениот труд во системот на воспитувањето 
и насоченото образование; 

^ — дека работниците во организациите на здру-
жен труд ги, задоволуваат образ авио-кад рове ки-
те потреби, предимно, со упатување работници на 
образование заедно со работата и од работа и со 
воспоставување непосредни односи со учениците 
и студентите во кои се уредуваат меѓусебните пра-
ва, обврските и одговорностите; 

— организациите на здружен труд, други са-
моуправни организации и заедници да водат гри-
жа за образованието на младата генерација, вклу-
чувајќи ја во работата и во самоуправната прак-
тика ; -

— дека општествено-економската положба и 
социјалната сигурност на учениците и студентите 
произлегува од воспоставените права и обврски со 
работниците во орга,низациите на здружен труд, 
како и од нивните резултати во учењето и студии-
те, стручната практика и извршувањето општест-
вено-корисна работа; 

— дека учениците и студентите се одговор,ни 
за резултатите од својот труд во образованието и 
за преземањето работна и други обврски по завр-
шеното образование во организациите на здружен 
труд кои обезбедуваат средства за нивното обра-
зование; 

— дека со обезбедувањето на ученичкиот и 
студентскиот стандард се придонесува на оствару-
вањето на братството и единството, на рамноправ-
носта и заедништвото на народите и народностите 
во СФРЈ; 

— дека со остварувањето заемност и солидар-
ност во задоволувањето на образовно-^кадровските 
потреби на организациите на здружен ,труд и на 
заедничките потреби на општеството во рамките, 
односно преку самоуправните интересовни заедни-
ци за насочено образование се создаваат подеднак-
ви можности за образование на учениците и сту-
дентите ; ф. 

— дека учениците и студентите од сите соци-
јалистички републики и социјалистички автоном-
ни покраини го остваруваат правото на сите обли-
ци на ученичкиот и студентскиот стандард под ед-
накви услови според прописите и самоуправните 
спогодби во социјалистичката република, односно 
социјалистичката автономна покраина во соглас-
ност со овој општествен договор. 

Член 2 
Учесниците на Општествениот договор, во ост-

варувањето на ученичкиот и студентскиот стан-
дард посебно ќе го поттикнуваат: 

— остварувањето на програмите на кадрите и 
образованието на организациите на здружен труд 
и на други самоуправни организации и заедници 
што се донесуваат во согласност со програмите' на 
среднорочниот и долгорочниот развој; 

— обезбедувањето материјални и други услови 
на образованието за првото занимање; 

— обезбедувањето подеднакви можности на об-
разованието на младината пред работата и на ра-
ботниците од работата и заедно со работата; 

— изградувањето и подобрувањето на услови-
те на животот и на Воспитно-образовната работа во 
организациите на здружен труд на ученичкиот и 
студентскиот стандард, а особено, во ученичките 
домови; 

— обезбедувањето материјални и други услови 
за стекнување шести и седми степен на стручна 
спрема на работниците од работата и заедно со ра-
ботата односно на младината пред работата што 
ги упатуваат на студии организациите на здружен 
труд, во согласност со утврдените планови на кад-
ровските потреби; 

— образованието на јазиците на народите и на-
родностите ; 

— образованието во татковината на децата на 
нашите работници на привремена работа во стран-
ство. 

Учесниците" на Општествениот договор со обез-
бедувањето ученички и студентски стандард ќе 
создаваат услови за образование во Југославија на 
децата на нашите иселеници и на делови на наро-
дите на Југославија кои живеат во други земји 
како народности, односно национални малцинства. 

Член 3 
Учесниците на Општествениот договор ќе се 

залагаат социјалната сигурност и правата од ра-
ботниот однос за работниците кои во образование-
то од работата и заедно со работата ги упатуваат 
организациите на здружен труд, да ги обезбеду-
ваат тие организации во согласност со своите са-
моуправни општи акти обезбедувајќи' притоа. ма-
теријални и други услови за успешно совладување 
на избраната програма. 

Организациите на здружен труд можат сред-
ства за намени од став 1 на овој член да обезбе-
дуваат и врз основа на заемност и солидарност за 
утврдените заеднички потреби во рамките, однос-
но преку самоуправните интересовни заедници за 
насочено образование и самоуправните интересни 
заедници за вработување. 
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Член 4 
У ч е н и ц и т е на Општествениот договор сметаат 

дека е неопходно организациите на здружен труд, 
заради вклучување на учениците и студентите во 
здружениот труд веќе за време на образованието, 
да воспоставуваат непосредни односи на меѓусеб-
ните права, обврските и одговорностите со учени-
ците и студентите (работен однос на одредено или 
неодредено време со целосно или нецелосно работ-
но време, производствена практика и производст-
вен труд, договор за стипендирање или кредити-
рање) и врз таа основа да им обезбедуваат мате-
ријални и други услови за време на образованието. 

Член 5 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни под ученички и студентски стандард да се 
подразбираат сместувањето, исхраната, превозот, 
здравствената заштита, учебниците и воспитната 
функција во домовите како и задоволување на кул-
турните, информативните, спортските, рекреатив-
ните и на други животни и- работни потреби на 
умешните и студентите. 

Стандардот на учениците и студентите се обез-
бедува со стипендирање и кредитирање и на дру-
ги 'начини, а се остварува во организациите на 
здружен труд на насоченото образование, во ор-
ганизациите на здружен труд на ученичкиот и сту-
дентскиот стандард, како и во други самоуправни 
оршнизации и заедници. 

Член 6 
Учесниците на Општествениот договор ќе ги 

поттикнуваат организациите на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници да ги 
обезбедуваат потребните средства за стандардот на 
учениците и студентите непосредно или во рамки-
те, односно преку самоуправните интересовни за-
едници, на јмалку во висина што обезбедува задо-
волување на договореното ниво на ученичкиот и 
студентскиот стандард во социјалистичката репуб-
лика, односно во социјалистичката автономна пок-
раина во согласност со материјалните можности на 
здружениот труд и на општеството во целина. 

Во рамките на социјалистичката република и 
социјалистичката автономна покраина ќе се утврди 
договореното ниво на ученичкиот и студентскиот 
стандард од став 1 на овој член и меѓусебно ќе се 
усогласуваат елементите и нивото на тој стандард. 

Член 7 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни дека ќе создаваат услови и ќе преземаат 
мерки, средства за стандардот на учениците и сту-
дентите да обезбедуваат основните организации на 
здружен труд и друѓи самоуправни организации 
и заедници непосредно со учениците и студентите 
или тие средства да ги обезбедуваат во непосред-
ни односи со организацијата на здружен труд на 
ученичкиот и студентскиот стандард, како и со за -
емност и солидарност во самоуправните интере-
оовни заедници за насочено образование и ед са-
моуправните интересовни заедници за ученички и 
студентски стандард. 

Учесниците на Општествениот договор се сог-
ласни дека основни критериуми за доделување и 
висина на средствата за стипендии или кредити се: 

— кадровската потреба на организацијата на 
здружен труд, односно воспоставениот договорен 
однос меѓу организациите на здружен труд и уче-
ниците, односно студентите; 

— дефицитареоста на кадри, од одреден про-
ф и л ; 

— трошоците на животот на учениците и сту-
дентите во местото на образованието; 

— матерт^ј а лигите прилики на ученикот, однос-
но студентот и на неговото семејство; 

— постигнатиот успех во образованието и ре-
зултатите во работата. 

Поблиски критериуми за доделување и виси-
ната на средствата за стипендии и кредити ќе се 
утврдат со самоуправна спогодба во социјалистич-
ката република и во социјалистичката автономна 
покра-ина. 

Член 8 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни, дека критериумите за сместување во уче-
ничките и студентските домови, во согласност со 
основните критериуми од член 7 на овој договор, 
и мерилата и висината на надоместот за сместу-
вањето и исхраната ќе ги утврдат со самоуправна 
спогодба во социјалистичката република, односно 
социјалистичката автономна покраина. 

Учесниците на Општествениот договор се сог-
ласни дека, конкурсот за прием на ученици и сту-
денти во домовите се објавува истовремено со кон-
курсите за упис на ученици и студенти во воспит-
но-образовните организации. 

Исклучително, изборот на кандидати не се вр-
ши врз"4 основа на јавен конкурс за кандидати кои 
воспоставиле односи на меѓусебни права, обврски 
и одговорности со организации на здружен труд, 
а тие организации со самоуправна спогодба вос-
поставиле непосредни односи на слободна размена 
на трудот со организациите на трудот за ученички 
и студентски стандард. 

Член 9 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни, дека цената на сместувањето и исхраната 
во организациите на здружен труд за ученички и 
студентски стандард и висината на ученичката и 
студентската уплата се утврдува, по правило, пред 
почетокот на секоја школска година за наредната 
школска година. 

Учесниците на овој договор меѓусебно ќе ги 
усогласуваат елементите од став 1 на овој член. 

Член 10 

Учесниците на Општествениот договор се сог-
ласни учениците и студентите да користат здрав-
ствена заштита во местото на образованието, во 
согласност со важечките прописи. 

Начинот на обезбедувањето средства за уче-
ниците и студентите кои не се здравствено оси-
гурени ќе се утврди со самоуправна спогодба во 
социјалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини. 

Член И 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни, дека ќе создаваат услови и ќе преземаат 
мерки, средства за задоволување на културните, 
воспитните, информативните, спортските, рекреа-
тивните и на други заеднички потреби на учени-
ците и студентите да обезбедуваат организациите 
на здружен труд во слободната размена на трудот, 
непосредно или во рамките, односно преку само-
управните интересовни заедници за насочено об-
разование и други самоуправни интересовни заед-
ници (за култура, физичка култура и слично), „во 
смисла на член 8, став 1 од овој Општествен до-
говор. 

Член 12 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни дека ќе создаваат услови и ќе преземаат 
мерки организациите на здружен труд за ученич-
ки и студентски стандард, кои обезбедуваат смес-
тување и исхрана, да остваруваат средства од уп-
латите на учениците и студентите, а во договоре-
ниот обем и во односите на слободната размена на 
трудот со заинтересираните организации на здру-
ж е н труд непосредно или преку, односно во рам-
ките на самоуправните иНтересовни заедници за 
насочено образование, како и со системот на ком-
пензации, што ќе се утврди со посебна спогодба 
меѓу заинтересираните учесници на овој Општест-
вен договор. 
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Организацијата на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници за насочено образование, 
самоуправните интересовни з-аедници за ученички 
и студентски стандард и општествено-политички-
те заедници можат и со дополнителни наменски 
средства или на друг начин да учествуваат во пок-
ритието на трошоците на сместувањето, исхраната 
и превозот и со тоа да го подобруваат стандардот 
на учениците и студентите. 

Член 13 
Учесниците на Општествениот договор ќе пот-

тикнуваат средства за изградба на објекти на уче-
ничкиот и студентскиот стандард, за спремање и 
модернизација на постојните објекти, да обезбе-
дуваат со самоуправна спогодба работниците во ор-
ганизациите на здружен труд според своите пот-
реби и материјални можности, непосредно или во 
рамките, односно преку самоуправните интересов-
ни заедници за насочено образование, самоуправ-
ните интересни заедници за ученички и студент-
ски стандард и други самоуправни интереоовни за-
едници, како и општествено-политички заедници 
и граѓаните со самопридонеси, водејќи притоа 
сметка за изедначувањето на стандардот за уче-
ниците и студентите. 

Член 14 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни дека право на користење на услугите на 
организациите на здружен труд за ученичкиот и 
студентскиот стандард имаат сите ученици и сту-
денти подеднакви услови, во смисла на членовите 
8 и 10 од овој Општествен договор, без оглед од 
која социјалистичка република или социјалистич-
ка автономна покраина се. 

Учесниците на Општествениот договор се сог-
ласни со посебна самоуправна спогодба во соци-
јалистичката република, односно социјалистичката 
автономна покраина да се уредат односите за уна-
предувањето на стандардот на лицата со тешкотии 
во психофизичкиот развој. 

Член 15 
Договореното ниво на ученичкиот и студент-

скиот стандард од член 6 од овој Општествен до-
говор ќе се утврди во рок од една година од денот 
на стапувањето во сила на Општествениот дого-
вор. 

Самоуправната спогодба од член 8 од овој Оп-
штествен договор ќе се склучи во социјалистич-
ките републики и социјалистичките автономни пок-
раини најдоцна во рок од една година од денот 
на стапувањето во сила на овој договор. 

Член 16 
Учесниците на Општествениот договор ќе обез-

бедат меѓусебно информирање за остварувањето на 
Општествениот договор. 

Учесниците на Општествениот договор ќе се 
залагаат во рамките на единствениот информати-
вен систем на насоченото образование да се следи 
развојот на ученичкиот и студентскиот стандард. 

Член 17 
Заради спроведување на Општествениот дого-

вор, учесниците основаат комисија за следење на 
Општествениот договор (во натамошниот текст: К о -
мисија). 

Комисијата има осум членови. 
Учесниците на Општествениот договор од се-

која социјалистичка република односно социјалис-
тичка автономна покраина, делегираат по еден 
член на Комисијата. 

Конституирањето да Комисијата ќе се извр-
ши во рок од 30 дена од денот на стапувањето во 
сила на Општествениот договор. 

Член 18 
Задача на Комисијата е: 
— да го следи спроведувањето на Општестве-

ниот договор, да ги анализира појавите и состој-
бите во врска со неговата примена и да поднесува 
извештај до учесниците на Општествениот дого-
вор, на јмалку еднаш годиш,но; 

— да предлага соодветни мерки за примената 
на Општествениот договор; 

— да врши и други работи во врска ' со сле-
дењето на спроведувањето на општествениот до-
говор. 

Член 19 . ' . 
Постапката за измени и дополнувања на Оп-

штествениот договор се спроведува на писмен пред-
лог на еден од учесниците на Општествениот до-
говор. 

Измените и дополнувањата на Општествениот 
договор се вршат според истата постапка,, според 
која е вршено неговото склучување. 

Член 20 
ОВОЈ Општествен договор ќе се објави во служ-

бениот весник на' социјалистичките републики и 
социјалистичките автономни покраини. 

Општествениот договор стапува во сила осмиот 
ден од денот на неговото објавување. -

Учесници на Договорот: ,, , 
Извршен совет на Собранието на СР Босна 
и Херцеговина, 

Извршен совет на Собранието на СР Црна 
Гора, 
ј 
Извршен совет на Собранието на CtP f Хр-
ватска, 

Извршен совет на Собранието на СР 'Маке-
донија, ^ ( 

Извршен совет на Собранието на СР Сло-
венија, 

Извршен совет на Собранието на СР Србија, 

Извршен совет на Собранието на С А,П Вој-
водина, 

Извршен совет на Собранието на САП Ко-
сово, 

Собрание на Сојузот на самоуправните инте-
ресни заедници за усмерено образование, и 
воспитание на СР Босна и Херцеговина,, 

Собрание на Републичката самоуправна иѕѓ!-, 
тереона заедница за усмерено образование 
на COP Црн!а Гора, 1 ' 1 

Собрание , на Основната заедница, за „ ученич-
ки и студентски стандард на СР РЈЈ^на Гора, 

Собрание на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за усмерејно образование 
на СР Хрватска, 

Собрание на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за насочено образование на 
СР Македонија, 

Собрание за заедничкото образование на СР 
Словенија, 

Собрание на Заедницата за усмерени) обра-
зование на територија на Република Србија, 

Собрание на Самоуправната интересна заед-
ница „за усмерено образование на Војводина, 
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Собрание на Самоуправната интересна заед-
ница за ученички/ и студентски стандард на 
Војводина, 
/ 
Собрание на Покраинската самоуправна ин-
тересна заедница за образование на САП Ко-
сово, 

Републичка конференција на Сојузот на со-
циј-алистичката младина на ОР Босна и Хер-
цеговина, 

Републичка конференција на Сојузот на со-
цијалистичката младина на Црна Гора 

Републичка конференција на Сојузот на со-
цијалистичката младина на Хрватска. 

Републичка конференција на Сојузот на 
Социјалистичката младина на Македонија, 

Републичка конференција на Сојузот на Со-
цијалистичката младина на Словенија, 

Републичка конференција на Сојузот на Со-
цијалистичката младина на Србија, 

Покраинска конференција на Сојузот на Со-
цијалистичката младина на Војводина, 

Покраинска конференција на Сојузот на Со-
цијалистичката младина на САН Косово, 

Совет на Сојузот на синдикатите на Босна и 
Херцеговина, 

Републички совет на Сојузот на синдикатите 
на Црна Гора, 

Совет на Сојузот на синдикатите на Хрват-
ска, 

Совет на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, 

Републички совет на Сојузот на синдикатите 
на Словенија, 

Совет на Сојузот на синдикатите на Србија, 

Совет на Сојузот на синдикатите на Војво-
дина, 

Покраински совет на Сојузот на синдикатите 
на С1АП Косово. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

228. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување „,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 18/83) -и член 142 точка 4 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското' и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на 'седницата одржана на 22 
јуни 1983 год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПО-
РАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ОД 1982 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВА-

ЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА 

Член 1 
Личните доходи остварени од 1966 до 1983 го-

дина заради утврдување на пензиската основа, ко-
га се пресметуваат според нивото на личните до-
ходи од 1982 година како претпоследна година од 
работата, се пресметуваат со примена на следниве 
коефициенти: 

Лични доходи остварени 
во годината 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Со валоризационен 
коефициент 

17,727 
15,265 
13,921 
12,415 
10,557 ' 
8,811 
7,374 
6,339 
4,925 
3,982 
3,516 
3,001 
2,477 
2,076 
1,709 
1,296 
1,000 
1,000 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02—1733/1 
22 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

д - р Тихомир Милев, с. р. 

229. 
Врз основа на член 73 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83) и член 49 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22 јуни 1983 

- година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК 

ЗА ПОМОШ И НЕГА ВО 1983 ГОДИНА 

Чле,н 1 
Висината на парич,ниот' надоместок за помош и 

нега, за осигурениците односно( корисниците на ста-
росна или инвалидска пензија кои тоа право ќе 
го остварат по 1 јули 1983 година, се определува 
зависно од висината на личниот доход односно ви-
сината на пензијата иа корисникот на паричен на-
доместок за помош и тоа: 

— 4560,50 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната годи-
на изнесувала до 6515,00 динари месечно; 

— 3909,00 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната го-
дина изнесувала повеќе од 651,5,00 до 10441,00 ди-
нари месечно; 

— 3257,50 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната годи-
на изнесувала повеќе од 10441,00 динари месечно. 

Член 2 
Висината на паричниот ,надоместок за помош 

и нега за корисниците на семејна пензија изнесува 
70 отсто од износот на соодветната група од член 
1 на оваа одлука во која спаѓаат според висината 
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на просечната семејна пензија остварена во прет-
ходната година. 

Член 3 
За ,корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега на кои помош и нега им е обезбедена 
од специјализирана општествена организација, пок-
ра ј надоместокот од член 1 и 2 на оваа одлука, 
Заедницата може да учествува со средства во ви-
сина и на начин утврдени со спогодба, но најмно-
гу до: 

— 30 отсто од цената на услугата за корисни-
ците ЧИЈ личен доход односно пензија во претход-
ната година изнесувала до 6515,00 динари; 

— 20 отсто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во претход-
ната година изнесува од 6515,00 до 10441,00 дина-
ри, и 

— 10 отсто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија изнесува 
повеќе од 10441,00 динари. 

Член 4 
На корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го оствариле и го ко-
ристеле пред 1 јули 1983 година им се обезбедува 
истата висина на паричниот надоместок за помош 
и нега и по 1 јули 1983 година. 

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

јавувањето, а ќе се применува од 1 јули 1983 го-
дина. 

Бр. 02,—1789/1 
22 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, с. р. 

230. 
Врз основа на член 188 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр 8/79 и 17/81) и член 
7 од Општествениот договор за усогласување на 
пензиите во СР Македонија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен весник на СРМ" бр. 38/72), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22 јуни 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СПОРЕД 
ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХО-
ДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО ПРВИТЕ ШЕСТ МЕ-

СЕЦИ ОД 1983 ГОДИНА 

. Член 1 
Заради усогласување со порастот на номинал-

ните лични доходи во првите шест месеци од 1983 
година во однос на просечните лични доходи од 
1982 година старос,ните, инвалидските и семејните 
пензии, материјалното обезбедување, привремениот 
надоместок и заштитниот додаток кон пензиите се 
зголемуваат за 7 отсто. 

Зголемувањето од став 1 на овој член ќе се 
изврши на пензиите определени од пензиска ос-
нова во која не е засметан личниот доход остварен 
во 1983 година и на материјалното обезбедување и 
привремениот надоместок определени од основа во 
која не е земен личниот доход остварен во 1983 
годела. 

Зголемувањето од став 1 на овој член ќе се 
изврши и на минималните пензии и пензиите со 
кои се исплатува заштитен додаток остварени по 
1 јули 1983 година. 

Член 2 
Како основица за определување износот на 

зголемувањето од чле,н 1 на оваа одлука служи 
износот на пензијата, минималната пензија, заш-
титниот додаток, материјалното обезбедување и 
привремениот надоместок за месец јуни 1983 година 
а за случаите од член 1 став -3 на оваа одлука 
износот на пе,нзијата и за,штитниот додаток опреде-
лени со решението. 

Член 3 
Новиот износ на пензиите, заштитниот додаток, 

материјалното обезбедување и привремениот на-
доместок ќе се исплатува месечно, по,чнувајќи од 
1 јули до 31 декември 1983 година. 

Член 4 
Зголемувањето според оваа одлука ќе го из-

врши Стручната служба на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, а на материјалното обез-
бедување и привремениот надоместок стручните 
служби на основните за,едници, по службена дол-
жност без донесување на писмени решенија. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 02—1790/1 
22 јуни 1983 година Претседател, 

Скопје д-р Тихомир Милев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
Ч А И Р - СКОПЈЕ 

231. 
Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ нау 

културата на општината Чаир, Собранието на СИЗ 
на културата на општината Чаир, на VII-та седни-
ца одржана на 25. III 1983 година, на предлог на 
Изврш,ниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДО-
ХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛ-
ТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕД-
СТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОП-
ЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛ-

ТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедување 

средства од доходот и од личните доходи на работ-
ниците за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината Чаир и за 
здружување средства во ЗОИЗ на културата на 
град Скопје и во Републичката заедница на кул-
турата за 1983 година (Одлука), износот „24.073.000. 
се заменува со износот „26.2,11.000.—". 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„Организациите на Здружениот труд од областа 

на предучилишното, основното и средното насочено 
образование придонес од личен доход од работен 

однос ќе плаќаат по стапка од 0,63%". 

Член 2 
Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот „42,00%" 

се заменува со процентот „47,85%". 
Во . член 3, став 2, алинеја 2, процентот 

„55,06%" се заменува со процентот „56,52%". 
Во член 3, став 2 износот „10.654.000.—" се за-

менува со износот „12.792.000.— 

Член 3 
Во член 4, став 1, алинеја 1 процентот 

„28,63%" се заменува со процентот „26,00%". 
Во чле;н 4, став 1, алинеја 2, процентот 

„13,54%" се заменува со процентот „13,10%". 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот 

на објавувањето во „Службен, весник на СРМ",, од-
носно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1. I 1983 година. 

Број: 05—3/2 
25. HI 1983 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

Стана Поповиќ Младеновска, с. р. 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 

КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ 
232. 

Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ на 
културата на општината Кисела Вода, Собрание-
то на СИЗ на културата на општината Кисела Во-
да, на VII-та седница одржана на 24 март 1983 
година, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД 
ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА 
КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛ-
ТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧ-
КАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 

ГОДИНА 
Член 1 

Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедува-
ње средства од доходот и од личните доходи на 
работниците за остварување и развој на култура-
та и уметноста на подрачјето на општината Ки-
села Вода и за здружување средства во ЗСИЗ на 
културата на град Скопје и во Републичката за-
едница на културата за 1983 година (Одлука), из-
носот „95.042.000.—" се заменува во „104.478.000 
динари". -, 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„Организациите на здружениот труд од облас-

та на предучилишното, основното и средното на-
сочено образование придонес од личен доход од ра-
ботен однос ќе плаќаат по стапка од 0,63%". 

Член 2 
Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот „62,46%" 

се заменува со процентот „66,28%". 
Во член 3, став 1, алинеја 2, процентот 

,.84,29%" се заменува со процентот „84,80%". 
Во член 3, став 2 износот „60.450.000.—" се за-

менува со „69.886.000.— динари". 

Член 3 
Во член 4, став 1, алинеја 1, процентот 

..28,62%", се заменува со процентот „26,00%. 
Во член 4, став 1, алинеја 2, процентот 

„13,54%", се заменува со процентот „13,10%". 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ, од-
носно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Број : 05—3/2 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател на Собранието 

Ташко Георгиевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ГАЗИ БАБА - ,СКОПЈЕ 

233. 
Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ 

на културата на општината Гази Баба, Собрание-
то на СИЗ на културата на општината Гази Баба, 
на VII-та седница одржана на 24 март 1983 година, 
на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОБЕЗ1БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД 
ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА 
КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИ-

ЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедува-

ње средства од доходот и од личните доходи на 
работниците за остварување и развој на култу-
рата и уметноста на подрачјето на општината Га-
зи Баба и за здружување средства во ЗСИВ на 
културата на град Скопје и во Републичката за-
едница на културата за 1983 година (Одлука), 
износот „120.560.000.—" се заменува со износот 
„132.177.000.—". 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„Организациите на здружениот труд од облас-

та на предучилишното, основното и средното на-
сочено образование придонес од личен доход од 
работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,63%". 

Член 2 
Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот 

„65,10%" се заменува со процентот „68,54%". 
Во член 3, став 1, алинеја 2, процентот 

„83,95%" Се заменува со процентот „84,47%". 
Во член 3, став 2 износот „80.267.000.—" се за-

менува со „91.884.000.— 

Член 3 
Во член 4, став 1, алинеја 1, процентот 

„28,6)1%", се заменува со процентот „26,00%". 
Во член 4, став 1, алинеја 2, процентот 

„13,52%", се заменува со процентот „13,08%". 

Член 4 
Оваа 'одлука влегува во сила 8-от ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
односно „Службен гласник на град Скопје", а ќе 
се применува од 1. I. 1983 година. 

Број : 05—3/2 
24. март 1983 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 
Бранко Момировски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

234. 

Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ 
на културата на општината Центар, Собранието,, 
на СИЗ на културата на општината Центар, на 
VII-та седница одржана на 28 март 1983 година, 
на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД 
ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА 
КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедува-

ње средства од доходот и од личните доходи на 
работниците за остварување и развој на културата 
и уметноста на подрачјето на општината Центар 



9 јули/ 1983 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 21 - Стр. 419 

и за здружување средства во ЗСИЗ на културата 
на град Скопје и во Републичката заедница на 
културата за 1983 година (Одлука), износот 
„258.596.000.—" се заменува со износот „279.925.000.-". 

4 По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„Организациите на здружениот труд од облас-

та на предучилишното, основното и средното насо-
чено образование придонес од личен доход од ра -
ботен однос ќе плаќаат по стапка од 0,63%". 

Член 2 
Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот 

„64,72%" се заменува со процентот „68,32%". 
Во член 3, став 2, алинеја 2, процентот 

„81,49%" се заменува со процентот „82,10%". 
Во член 3, став 2, износот „178.618.000.—" се за -

менува со износот „199.947.000.—". 

Член 3 
Во член 4, став 1, алинеја 1, процентот 

„28,62%" се заменува со процентот „26,00%". 
Во член 4, став 1, алинеја 2, процентот 

„13,53%" се заменува со процентот „13,08%". 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ", од-
носно „Службен гласник на град Скопје," а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Број 05—3/2 
28. март 1983 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

Лидија Богојевиќ, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
К А Р П О Ш - СКОПЈЕ 

235. 
Врз основа на член 132 од Статутот на СИЗ на 

културата на општината Карпош, Собранието на 
на СИЗ на културата на општината Карпош на VII -
та седница одржана на 23. ТП 1983 година, на пред-
лог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДО-
ХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛ-
ТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1-
Во член 2, став 2 од Одлуката за обезбедува-

ње средства од доходот и од личните доходи на 
работниците за остварување и развој на култу-
рата и уметноста на подрачјето на општината К а р -
пош и за здружување средства во ЗСИЗ на култу-
рата на град Скопје и во Републичката заедница 
на културата за 1983 година 'Одлука), износот 
„82.866.000.—" се заменува со „89.709.000.—". 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„Организациите на здружениот труд од облас-

та на предучилишното, основното и средното насо-
чено образование придонес од личен доход од ра-
ботен однос ќе плаќаат по стапка од 0,63'%". 

Член 2 
Во член 3, став 1, алинеја 1, процентот „60,36%" 

се заменува со процентот „64,49%". 
Во член 3, став 2, алинеја 2, процентот „75,88'%" 

се заменува со процентот „76,67%". 
Во член 3, став 2 износот „53.549.000.—" се за -

менува со „60.392.000.—". 

Член 3 
Во член 4, став 1 г а л и н е ј а 1, процентот „28,63%" 

се заменува со процентот „26,00%". 
Во член 4, став 1, алинеја 2, процентот 

„13,53%" се заменува со процентот „13,08%. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ", од-
носно „Службен гласник на град Скопје", а ќе се 
применува од 1. I 1983 година. 

Број 05—3/2 
23. III. -1983 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

Владо Поповски, с. р. 

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА Н А ' ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 
236. 

Врз основа на чл. 53 став 3 од Законот' за здрав-
ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, на седница-
та одржана на 27. 06. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД НА ВРА-
БОТЕНИТЕ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ: 

Член 1 
Со оваа одлука привремено до донесување 

на Статутот на Заедницата се утврдува висината 
на- надоместот на личен доход на вработените во 
заштитните работилници за првите 30 дена на спре-
ченост за работа. 

Член 2 
Висината на надоместот на личен доход на вра-

ботените во заштитните работ,илници за првите 30 . 
дена на спреченост за работа изнесува. 80% од ос-
новицата за надоместок на личниот доход. 

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

сувањето, ќе се применува од денот на влегување 
во сила на Законот за здравствена заштита, а ќе 
се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02—7553/11 
27. VI. 1983 година 

Скоп ј е 
Претседател, 

Прим. д-р Спиро Јовевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
РАДОВИШ -

237. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за образование и нау-
ка („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и член 25 

став 3 од Статутот на ОСИЗ за основно образование 
и наука — Радовиш, а согласно со Резолуцијата 
на политиката на остварување на Општествениот 
план на СРМ за периодот од 1981 до 1985 во 1983 
година, Собранието на ОСИЗ за основно образова-

„ ние и наука, на својата седница одржана на 29. 06. 
Ii983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-

ДОНЕС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со оваа одлука ОЗТ од основното и среднона-

еочено образование се ослободуваат од плаќање на 
придонес за основно образование. 
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Член 2 
Ослободувањето од член 1 на оваа одлука ќе 

се применува од 1. 07. 1983 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од 1. VII. 1983 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 89 

29. VI. 1983 година 
Радовиш 

ОСИЗ за основно образование 
— Радовиш 

Претседател, 

(потпис нечиток) 

З А Е Д Н И Ц А Н А З Д Р А В С Т В О Т О И З Д Р А В С Т В Е -
Н О Т О О С И Г У Р У В А Њ Е - К А В А Д А Р Ц И 

238. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кавадарци и член 82, 83 и 84 од Стату-
тот, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци, на за -
едничка седница на делегатите на сите собори, 
одржана на 27 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ДНЕВНИЦИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИЗНАВААТ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ ВО 
ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕ-

ТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА 1983 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот на ко-

ристење, превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на патните трошоци и висината 
на преглед и лекување на друго место, што ќ е се 
исплатуваат на осигурените лица — работници и 
земјоделци на товар средствата на фондовите на 
заедниците во случаите кога користат здравствена 
заштита на начин пропишан со Статутот на З а -
едницата. 

I. Надоместок на превозни трошоци 

Надоместокот на превозни трошоци припаѓа 
на осигурените лица — работници и земјоделци 
во случаите предвидени со член 82, 83 и 84 од 
Статутот на Заедницата во висина на тарифата 
за редовните средства на јавниот сообраќај. 

Надоместок на трошоци за превоз припаѓа и 
на осигурени лица кога поради итноста на случајот 
или здравствената состојба, по налог на лекар-
ската комисија или здравствената организација, 
превозот е извршен и со други превозни средства. 

Во случај на претходниот став, кога превозот 
е извршен без претходен налог на лекарот од 
здравствената организација оправданоста за пре-
возот со превозните средства дополнително ја це-
ни лекарската комисија на Заедницата. 

1Висината на патните трошоци од претходниот 
став ќе изнесува 10% од највисоката цена на бен-
зинот за секој изминат километар ако патувањето 
е извршено со сопствено возило и такси возило, 
а ако патувањето е извршено со авион ќе се приз-
наваат стварните трошоци. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз се одре-

дува по правило според основната тарифа од ре-
довните превозни средства на јавниот сообраќај. 

1. во случај на патување со железница оси-
гуреното лице има право на полната цена на чи-
нење на брзи воз (шинобус) од I I класа; 

2. во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа 
цената за II класа на пловните возила; 

3. кога превозот е со автобус припаѓа право 
на пол,ната цена на чинењето на автобуска карта. 

Кога на иста релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, осигуреното ли-
це има право на надоместок на превозните трошо-
ци по најниската тарифа. 

З а осигурени лица — деца од 7—10 годишна 
возраст патните трошоци се исплатуваат во ви-
сина од 50% од основната тарифа на редовните 
превозни средства на јавниот сообраќај, а за оси-
гурени лица — деца над 10 години 100%. 

Член 3 
АКО осигуреното лице, врз основа на посебни 

прописи има право на бесплатно возење со пре-
возни средства на јавниот сообраќај, не му при-
паѓа надоместок на трошоци за превоз. 

Одредбата на став 1 од овој член не се од-
несува за случаи кога осигуреното лице има пра-
во на повластено возење за одреден број патува-
ња во текот на годината. 

Член 4 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита вон одредбите на Правилникот за начи-
нот на користењето здравствена заштита и други 
права од здравственото осигурување не му при-
паѓа надоместок за патни трошоци. 

Член 5 
Упатот односно налогот за патување во друго 

место поради специјалистички преглед в а ж и само 
за едно патување. 

Доколку лекарот — специјалист, до кого оси-
гуреното лице е упатено на прв специјалистички 
преглед, најде дека е потребно испитување и ле-
кување и к а ј други специјалисти, првобитниот 
упат в а ж и за сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице, во смисла на прет-
ходниот став е упатено односно преземено на спе-
цијално специ ј а листичко испитување и лекува-
ње, издадениот налог в а ж и за сето време додека 
трае испитувањето или лекувањето. 

II. Висина на дневниците на осигурените лица кои 
се упатуваат на преглед и лекување во друго 

место 
Член 6 

Висината на дневниците на осигурените лица 
кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место се утврдува: 

1. на подрачјето на сопствената општина од-
носно заедница — во износ од 95 динари; 

2. ако се упатуваат во места на територијата 
на СР Македонија, а вон подрачјето на Заедни-
цата — 180 динари; 

3. ако се упатуваат во Скопје —210 динари; 
4. ако се упатуваат во места надвор од тери-

торијата на СР Македонија — 260 динари, а во 
центрите — 310 динари. 

З а осигурени лица — деца до 7 годишна воз-
раст дневниците изнесуваат 50% од претходниот 
став. 

Дневниците на осигурените лица им припаѓаат 
во полн износ ако патувањето и престојот во дру-
го место траело повеќе од 12, а помалку од 24 
часа, во половина износ ако патувањето траело 
повеќе од 8, а помалку од 12' часа. 

Ако осигуреното лице не користи ноќевање, 
износот од полната дневница што припаѓа за пре-
стој подолг од 12 часа се намалува за 30%. 

Член 7 
АКО се приложи сметката за ноќевање, днев-

ницата не се намалува за 30%, но при тоа днев-
ницата и сметката од хотелот заедно не смеат да 
ја надминат сумата од 650 динари. 
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Член 8 
Барањето за исплатување на дневницата ста-

сува првиот нареден ден по завршеното лекување, 
односно завршеното патување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Член 10 
Оваа одлука ја заменува претходната одлука. 

Бр. 0201-320/1 
27 април 1983 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Костадин Манчев, с. р. 

239. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кавадарци 
(„Службен весник на СРМ" бр. 7/76) и член 90 став 
1 од Статутот на Заедницата, Собранието на За -
едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кавадарци, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 27 април 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
- ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИН-

СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

КАВАДАРЦИ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на на-

доместокот, условите за стекнување и остварува-
ње на трошоците за закоп во случај на смрт на 
осигурени лица — земјоделци од подрачјето на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кавадарци за 1983 го-
дина. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп се утвр-

дува во следните износи: 
;1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 

година возраст — 1.415 динари; 
21. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст — 2.245 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7—14 

годишна возраст — 3.100 динари; 
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 

годишна возраст — 3.945 динари. 

Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре во стран-

ство, за време на привремениот престој во стран-
ство, надоместокот од член 2 на оваа одлука се 
определува и исплатува во висина на стварните 
трошоци за закоп во таа земја. ^ 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат законот на оси-
гуреното лице врз основа на извод од матичната 
книга на умрените, потврда за извршениот закоп 
и здравствената легитимација на умреното лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став подне-
сува и потврда од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на нашата земја во странство. 

Член 5 
Барањето за исплата на надоместокот на тро-

шоците за закоп стасува на денот на смртта на 
осигурените лица. 

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

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

Член 7 
Оваа одлука ја заменува претходната одлука. 

Бр. 0201-320/6 
27 април 1983 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Костадин Манчев, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ / 

Се повикува тужената Тереза Јусуфи да се 
јави во Општинскиот суд Скопје I — Скопје во 
рок од 8 дена од објавувањето на огласот за да 

ги штити своите интереси во спорот П. бр. 3161/82 
што се води меѓу тужителот Сервет Јусуфи и неа 
како тужена. Во спротивно судот согласно член 
34 став 2 и 5 ќе и постави ,привремен застапник 
кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VIII 
П. бр. 3161/82. (62^ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, под 
VI П. бр. 2124/82 е поведена процесна постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Зија 
Шериф од Скопје, ул. „364" бр. 12, против тужената 
Ресмија Шериф од Скопје, а сега со непознато жи-
веалиште. Вредност на спорот 2.000 динари. 

Бидејќи живеалиштето на тужената е непоз-
нато судот на истата во смисла на член 84 став 2 
точка 4 од ЗПП ќе и одреди привремен застапник 
кој ќе ја застапува во овој спор. За привремен зас-
тапник се предлага Владимир Стефановски, адво-
кат од Скопје. 

Се предупредува тужената дека привремениот 
застапник ќе ја застапува во овој спор се додека 
таа или нејзиниот полномошник не се појават пред 
судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека и поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VI П. 
бр. 2124/82. (бб) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е 
заведен спор за развод на брак по тужбата на ту-
жителката Славица Глигоровска, со стан на ул. 
,,Петар Ацев" бр. 10/5, населба Вардар — Скопје, 
против тужениот Душко Глигоровски со стан на ис-
тата улица, а сега на привремена работа во Ав-
стралија со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот да се јави во су-
дот или да ја соопшти сегашната адреса на ж и -
веење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен 
старател, согласно член 84 од ЗПП, кој ќе ги штити 
неговите интереси по предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III 
П. бр. 1049/83. (61) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тудѕба за утврдување право на сопственост од стра-
на на тужителот Љутви Азиса Ибраими од с. Порој 
против тужениот Витомир Николин Стојановски од 
Тетово, ул. „Гоце Делчев" бр. 144, а сега со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 20.000 динари. 

Се повикува тужениот Витомир Стојановски во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово или да опре-
дели 4 свој полномошник. Во спротивно ќ е му биде 
поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 547/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Пред овој суд во тек е постапката во врска со 
поништувањето на меница на износ од; 30.247,80 ди-
нари, доставена до Фабриката „Стружанка" — 
Струга ООЗТ — Конфекци ја од индосантот „Слове-
нијатекстил" — Осијек, трасант „Радевска" — Ра -
доица ТОЗД „Минерална вода", авалирана од Ин-
терната банка — Мурска Ообота, издадена на ден 
23. I I I 1982 година со доепеаност на плаќање на 
3. VI 1982 година, а по барање на предлагачот Ф а -
бриката „,Стружанка" ООЗТ — Конфекци ја — 
Струга. 

Поради тоа се моли секој оној што ја поседува 
меницата со горните податоци или кој знае каде се 
наоѓа, или било што во врска со наведената меница, 
во на јкус рок од денот на објавувањето на огла-
сот преку „Службен весник на СФРЈ" , „Службен 
весник на СРМ" и огласната табла на Општин-
скиот суд — Страта да го извести Општинскиот 
суд - Струга. Во спротивно меницата ќе биде по-
ништена, а откако помине огласниот рок од 60 
дена. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. ,11/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Општинскиот суд во Радовиш се води спор 

за враќање на стипендија по тужбата на РО „Бу-
чим" — Радовиш, против тужената Ленче Коцева 
од Радовиш, а сега со непозната адреса во Скопје. 

Се повикува тужената Ленче Коцева да се јави 
во судот во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот или да определи полномошник кој ќе ја зас-
тапува по овој предмет. Во спротивно' судот ќе и 
одреди ПОЛНОМОШНИК кој ќе ја застапува по овој 
предмет. Во спротивно судот ќе и постави полно-
мошник к о ј ќе се грижи за нејзините права и об-
врски. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 458/82. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 194 од 2. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1808-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето1 и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Карпош, Скопје, со целосна одговор-
ност, булевар „ЈНА" б,б. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба за основање бр. 01—20 
од 12. I. 1982 година од 37 основачи. 

Основни дејности: 140233 — СИЗ на културата. 
Самоуправната интересна заедница во правниот 

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

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица Самоуправната интересна за -
едница одговара со сите расположливи средства. 

Лице овластено за застапување е Кирин Б у -
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 194/83. (99) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 193 од 2. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1807-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Гази Баба, Скопје, со целосна од-
говорност, булевар „ЈНА" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба за основање бр. 01-1 од 
14. I. 1982 година од 29 основачи. 

Основни дејности: 140233 — СИЗ на културата. 
Самоуправната интересна заедница во правниот 

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

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лида Самоуправната интересна за-
едница одговара со сите расположливи средства. 

Лице овластено за застапување е Кирил Бу-
ровски, секретар, бес ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи. 
бр. 193/83. (100) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 198 од 2. III. 1983 година, на регис-
та)рска влошка бр. 3-1809-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на физичка -
та култура на општината Центар, Скопје, со Ц. О., 
булевар „ЈНА" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
соСамоуправната спогодба за основање бр. 03-2 од 
14. IV. 198Ј2 година од 104 основачи. 

Основаш дејности: 140234 — СИЗ на физичката 
култура. 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка. 

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица Самоуправната интересна за-
едница одговара со сите расположливи средства. 

Лице овластено за застапување е Кирил Б у -
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 198/83. (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 199 од 2. III. 1983 година на регис-
тарска влошка бр. 3-1810-0-0-01 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на физич-
ката култура на општината Чаир, Скопје, со Ц. О., 
булевар „ЈНА" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба за основање бр. 03-2 од 
14. I. 1982 година од 22 основачи. 

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката 
култура. 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка. 

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица Самоуправната интересна за -
едница одговара со сите расположливи средства. 

Лице овластено за застапување е Кирил Б у -
ровски, секретар, без ограничување. 

Од, Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 199/83. (102) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 200 од 2. I II . 1983 година, на , регис-
тарска влошка бр. 3-1811-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на ф и з и ч к а -
та култура на општината Кисела Вода — Скопје, 
со Ц. О., булевар „ЈНА" бб. 
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Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба за основање бр. 03-2 
од 14. I. 1982 година од 42 основачи. 

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката 
култура. 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка. 

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица Самоуправната интересна за-
едница одговара со сите расположливи средства. 

Лице овластено за застапување е Кирил Б у -
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 200/83. (103) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 202 од 2. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1813-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на физичка -
та култура на општината Гази Баба, Скопје, Ц. О., 
булевар „ЈНА" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба за основање бр. 03-2 од 
14. IV. 1982 година од 29 основачи. 

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката 
култура. 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка. 

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица Самоуправната интересна за-
едница одговара со сите расположливи средства. 

Лице овластено за застапување е Кирил Б у -
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 202/83. (104) 

Окружниот стопански суд шо Скопје со реше-
нието Фи. бр. 203 од 2. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1814-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Здружената самоуправ,на интересна заедница на 
физичката култура на град Скопје, Скопје, Ц. О., 
булевар „ЈНА" бб. 

Здружената самоуправна интересна заедница 
о основана со Самоуправната спогодба за здружу-
вање бр. 03-2 од 14. I. 1982 година од 5 основачи. 

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката 
култура. 

Здружената самоуправна интересна заедница во 
правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Здружената самоуправна интересна заедница за 
обврските што ќе ги создаде во правниот промет 
со трети лица одговара со сите расположливи сред-
ства. 

Лице овластено за застапување ^е Кирил Б у -
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 203/83. (105) 

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица СИЗ одговара со сите распо-
ложлив^ средства. 

Лице овластено за застапување е Кирил Б у -
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 201/83. (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 228 од 1. III. 1983 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1802-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Елек-
тро-услужната задруга „Техномонт", ро различна 
одговорност, Скопје, ул. „Горче Петров" бб. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување на занаетчиите од 5. I. 1983 
година. 

Основачи на задругата се: Петковски Томислав 
Стојан, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 31, л. к. бр. 637002; 
Тринпаревски Владимир Петар, ул. „Хо Шји Мин" 
бр. 81-а, л. к. бр. 39804; Петровски Филип Мирос-
лав, ул. „Хо Ши Мин" бр. 107-6, л. к. бр. 2000185; 
Точевски Перо Лазо, ул. „Горче Петров" бб — Скоп-
је, л. к. бр. 40785; Костовски Стојче Мирче, с. Вол-
ново, Скопје, л. к. бр. 654600. 

Основни дејности: поправка и одржување на 
електрични машини. 

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

За обврските во правниот промет со' трети лица 
задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата гарантираат здруже-
ните. задругари во висина на здружениот влог кој 
изнесува 3.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Тримпаревски 
Петар, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд г.о Скопје, Фи. 
бр. 228/83. " (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 445/82 од 25. I. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-102-0-0-0 го запиша во судски-
от регистар престанувањето на Општинскиот за-
вод за з а л о ж у в а њ е — Тетово поради промена во 
организирањето со следните податоци: Се запишу-
ва престанокот на Општинскиот завод за з а б о л у -
вање — Тетово, по сила на законот. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи. 
бр. 445/82. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 201 од 2. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1812-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура на општината Карпош, 'Скопје, Ц. О., 
булевар „ЈНА" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба за основање бр, 01-20 
од 14. I. 1982 година од 37 основачи. 

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката 
култура. 

Самоуправната интересна заедница во правни-
от промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 38 од, 23. И. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1799-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
водостопанство, Ц. О. — Титов Велес, ул. „Скоп-
ски пат" бб. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба за основање 
од 20. XII. 1982 година од 6 основачи. 

Основни дејности: 1402,12 дејности на само-
управна интересна заедница од областа на водо-
стопанството. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а во рамките на овластува-
њата утврдени со Самоуправната спогодба за неј -
зиното основање. 

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

Лице овластено за застапување е С е в д и н о в Бо-
шко, претседател на Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 38/83. (111) 

Пасош бр. А 654504, издаден во. Јордан на име 
А л акташ Азми, Скопје. (4543) 
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Одлука за висината на паричниот надо-
месток за помош и нега во 1983 година 416 
Одлука за усогласување на пензиите спо-
ред порастот на номиналните лични доходи 
во Републиката во првите шест месеци 
од 1983 година — — — — — — — 417 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за обезбедување средства од 
доходот и од личните доходи на работ-
ниците за остварување и развој н а кул-
турата и уметноста на подрачјето на оп-
штината Чаир и за здружување средства 
во З С И З на културата на град Скопје 
и во Републичката заедница на култура-
та за 1983 година — — — — — — 417 

Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за обезбедување средства од 
доходот и од личните доходи на работ-
ниците за остварување и развој на кул-
турата и уметноста на подрачјето н а опш-
тината Кисела Вода и за здружување на 
средства во ЗСИЗ на културата на град 
Скопје и во Републичката заедница на 
културата з а 1983 година — — — — 418 
Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за обезбедување средства 
од доходот и од личните доходи на ра-
ботниците за остварување и развој на 
културата и уметноста на подрачјето на 
општината Гази Баба и за здружување 
средства во ЗСИЗ (На културата на 
град Скопје и во Републичката заедница 

а културата за 1983 година — — — 418 
одлука за изменување и дополнување 

на Одлуката за обезбедување средства 
од доходот и од личните доходи на ра-
ботниците за остварување и развој на 
културата и уметноста на подрачјето на 
општината Центар и за здружување 
средства во ЗСИЗ на културата на град 
Скопје и во Републичката заедница на 
културата за 1983 година — — — — 418 
Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за обезбедување средства 
од доходот и од личните доходи на ра-
ботниците за остварување и развој на 
културата и уметноста на подрачјето на 
општината Карпош и за здружување 
средства во ЗСИЗ на културата на град 
Скопје и во Републичката заедница на 
културата за 1983 година — — — — 419 

'Одлука за привремено утврдување на 
висината на надоместот на личен доход 
на вработените во заштитните органи-
зации — — — — — — — — — 419 

^РАДОВИШ 
/ О д л у к а за ослободување од плаќање на 

придонес за основно образование — — 419 
КАВАДАРЦИ 

Одлука за висината на патните трошоци 
и дневниците што ќе се признаваат на 
осигурените лица кои се упатуваат во 
друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита за 1983 година — 420 
Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 
— земјоделци од подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здравс-
твеното осигурување — Кавадарци за 
1983 година — — — — - — - - 421 

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

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

Одлука за организацијата и делокругот / 
,на Стручните служби на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 401 
Одлука за одобрување на Финансискиот ј 
план на републичките стоковни резерви 
за 1983 година - - - - - - - 407/ 
Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на републичките стоковни резер-
ви за 1982 година — - — — — — 407 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во- конкурсните 
комисии за изготвување предлози за из-
бор на работоводни органи на високооб-
разовните организации — — — — — 408/ 
Одлука за разрешување и именуваше 
претставници на општествената заедница 
во Собирот на РО Фармацевтски ф а к у л -
тет во Скопје — — — — — — — 408 
Одлука за разрешување и именување 
претставници н а општествената заедница 
во Работничкиот совет н а ООЗТ Институт 
за радиотерапија и онкологи ја — Скопје 408 
Одлука за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Репуб- / 
личниот фонд за кредитирање на побр- / 
зиот развиток на стопански недоволно 
развиените краишта — — — — — 409 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Радио-телевизија Скопје 409 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на РО Факултет за економс-
ки науки во Скопје — — — — — — 4101 

Одлука за именување членови на Сове-
ветот за споменички одбележувања на 
настани и личности во СР Македонија 410 
Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Собирот на работниците на Ре-
публичкиот завод за унапредување на 
социјалните дејности за избор на дирек-
тор на Заводот — — — — — — — 411 
Одлука за уважување на оставка на де-
легатска функци ја — — — — — — 411 

I Решение за разрешување и именување 
членови на Републичкиот педагошки со-
вет — — — — — — —" — — — 411 

1 Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на висината да надоместо-

( кот на трошоците за работа на терен 441 
Наредба за утврдување на основот за од-
редување на боречкиот додаток во 1983 

. година — — — — — — — — — 412 
/ О д л у к а на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 227/82 од 31 март 1983 годиш - - 412 

пштествени договори и самоуправни спогодби , 
) 
' Општествен договор за заедничките ос-

нови на ученичкиот и студентскиот стан-
дард - - - - - - - - - - 413 

ати акти на самоуправните интересни заедници 

, СКОПЈЕ 
I Одлука за валоризационите коефициенти 

за пресметување на личните доходи од 
поранешните години на ниво на личните 
доходи од 1982 година заради утврдува-
ње на пензиската основа — — — — 416 


