
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 8 февруари 1982 
С к о п ј е 

Број 3 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

25. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја в од 

Уставот на СВМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 25 јануари 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Изречената казна затвор во траење од 3 ме-
сеци се прости на: 

1. Јотовски Горѓи Анастас, од Скопје. 

II 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. ѓорѓиески Ѓоре Делче, од Гостивар, 
2. Глаев Страшо Јордан, од Штип. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 30 дена 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Бутов Ристо Никола, од Прилеп. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Плетварец Методија Сотир, од Прилеп, 
2. Калиќи Љутви Атмије, од е. Корошишта, 
3. Руждие Абдупоревка Ислам, од Струга. 

Изречената казна затвор во траење од 3 месе-
ци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Зекири Гафур Иса, од е. Пирок, 
2. Ташевски Васил Андон, од Богданци, 
3. Јованов Јаким ѓорѓи, од е. Турско Рудари, 
4. Николов Костадин Трајче, од Гевгелија, 
5. Реџепе Зумбо Рукија , од Кавадарци. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Пецанов Стојан Наце, од Ѓорче Петров, 
2. Меметемни Нешат Рамиз, од е. Буковиќ, 

3. Илми Абдула Рочи, од е. Велешта, 
4. Пиштолов Тра јко Блажо, од Неготино. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 6 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

,1. Пачарски Стоица Јован, од е. Будинарци, 
2. ѓорѓиев Ило Ангел, од Неготино. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 7 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Јосифовски Даме Глигор, од Скопје. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 8 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 2 го-
дини не сторат ново кривично дело на: 

1. Јаневска Тра јко Бранка, од Куманово, 
2. Вељановски Дељо Крсте, од Битола. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 10 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Дрешај Суљо Хазир, од Драчево. 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 1 го-

дина се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Таири Таир Џеват, од е. Чегране. 

Х И 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што тој дел од 
казната нема да се изврши ако осудените во рок 
од 1 година не сторат ново кривично дело на: 

1. Ангеловски Глигор Златко, од е. Аргулица, 
2. »Велинов Иван Костадин, од Штип. 

XII I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

Се замени со условна осуда со тоа што тој дел од 
казната нема да се изврши ако осудениот во рок 
од 2 години не стори ново кривично дело на: 

1. Момировски Петре Благоја, од Скопје. 

XIV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. Атанасовски Венцо Светислав, од Куманово. 

XV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Талески Кирил ѓорѓи, од Крушево, 
2. Дрвошанов Ванчо Живко , од е. Дабиља, 
3. Черкези Н а з и ф Мемед, од Гостивар, 
4. Телевски ѓорѓи Бранко, од Скопје. 

XVI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
,1. Зи јаде Реџеп Абузеит, од Скопје, 
2. Абази Б а ќ и Зијадин, од е. Брест, 
3. Спасов Ј о с и ф Тома, од е. Пиперово. 
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XVII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 години на: 
1. Марковски Танаско Јоше, од Кичево. 

XVIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08 107 
25 јануари 1982 Година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

26. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1982 година („Служ-
бен весник на СРМ", број 42/81), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ЦЕНАТА НА СТРУЈАТА НА ТЕРМОЕЛЕК-

ТРАНАТА „НЕГОТИНО" 

1. Компензацијата за покривање на дел од тро-
шоците за цената на струјата од Термоелектраната 
„Неготино" за 1981 година се утврдува во износ 
од 100.000.000 динари. 

12. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука 
ќе се исплатува од средствата предвидени во Ре-
публичкиот буџет за 1982 година (Раздел 69, Пози-
ција 607 — компензации). 

Средствата од став 1 на оваа одлука се даваат 
без обврска за враќање. 

3. Се задолжува Републичкиот секретаријат за 
финансии да ја спроведе оваа одлука. 

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

Бр. 23-159/1 
26 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

27. 
Врз основа на член 104 став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ" ; 
бр. 45/77, 9/78, 43/78 и 38/81), републичкиот секре-
тар за финансии, во согласност со републичкиот се-
кретар за земјоделство и шумарство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ-

ТУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на вистинскиот 
приход од земјоделска дејност, во смисла на член 
104, став 3 од Законот за даноците на граѓаните, 
за 1981 година изнесува 1,5. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-75/1 
19 јануари 1982 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

28. 
Брз основа на точка 50, став 1 од Наредбата 

за сметките за уплата на приходите на општес-
твено-политичките заедници и нивните фондови, 
на самоуправните интересни заедници и другите 
самоуправни организации и заедници и за начи-
нот на известување на корисниците на тие при-
ходи („Службен лист на СФРЈ", број 70/80 и 70/81), 
републичкиот' секретар за финансии, во согласност 
со Службата на општественото книговодство на 
Социјалистичка Република Македонија, Централа 
— Скопје, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЛЕ НА ПРЕОД-
НИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛА-

ТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки 
на уплатните сметки како и за утврдување на пре-
одни сметки и на збирни стапки за уплатување на 
придонесите од личниот доход на работниците и 
од доходот („Службен весник на СРМ", бр. 9/81, 
13/01, 29/811 и 32/81), во Прегледот бр. 1, точка 1, 
алинеја 2 стапката „0,45" се заменува со стапката 
„0,40". 

Во точка ,2, алинеја 2 стапката „0,22" се заме-
нува со стапката „0,20". 

2. Во Прегледот бр. 2, точка 1 под а), алинеја 
1,стапката „9,20" се заменува со стапката „9,60", 
во алинеја 2 стапката „2,95" се заменува со стап-
ката „1,60", во алинеја 3 стапката „1,00" се заме-
нува со стапката „0,85" и збирната стапка „13,15" 
се заменува со стапката „12,05". Бројот на потсмет-
ката „40100-844-033-63" се заменува со бројот „40100-
844-033-8056". 

Во истата точка под б), алинеја 1 стапката 
„9,20" се заменува со стапката „9,60", во алинеја 
2 стапката „2,96" се заменува со стапката „1,60", 
во алинеја 3 стапката^ „1,00" се заменува со стап-
ката „0,85" и збирната стапка „13,212" се заменува 
со стапката „12,12". Бројот на потсметката „40100-
844-033-79" се заменува со бројот „40100-844-033-
8061". 

3. /Во Прегледот бр. 3 под а) во потсметките на 
реден број од 1 до 30, бројката на прео дната смет-
ка „16" се заменува со бројката „8.077", а под б) 
бројката на прео дната сметка ,„2|1" се заменува со 
бројката „8.082". 

4. Во Прегледот бр. 4 под а) во потсметките на 
реден број од 1 до 30, бројката на преодната смет-
ка „37" се заменува со бројката ,„8.035", а под б) 
бројката на преодната сметка „42" се заменува со 
„8.040". 

5. Во Прегледот бр. 5 во потсметките на реден 
број од 1 до 30 бројката на преодната сметка „58" 
се заменува со „8.009". 

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 11-2909/1-80 
јануари 1982 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 
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29. 
Врз основа на член (18 од Законот за обезбе-

дување постојани средства на Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1981 до 1985 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 31/81), репуб-
личкиот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА 
ОСНОВИЦАТА, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУВА-
ЊЕТО И НАСОЧУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИОТ ЗАЕМ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето 
на основицата, пресметувањето, уплатувањето и 
насочувањето на задолжителниот заем за Фондот 
на Федерацијата [(„Службен весник на СРМ", бр. 
34/81), во точката 6 зборовите: „50% од средствата 
насочени во Фондот на Федерацијата и 5'0°/о од 
средствата што се водат ка ј Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје (Стопанска банка)", се 
заменуваат со зборовите: „од средствата што се 

Бодат на посебна сметка ка ј Стопанската банка 
— Здружена банка — Скопје (Стопанска банка), 
а преку преодната и собирната сметка на задол-
жителниот заем што се води к а ј Службата на оп-
штественото книговодство". 

2. По точката 6 се додава нова точка 7 која 
гласи: 

„7. Основните организации на здружен труд 
на кои во согласност со член 16, став 3 од Зако-
нот им се вратени уплатените средства на задол-
жителен заем нема да составуваат и доставуваат 
до Службата на општественото книговодство, обра-
зец „СФ" — Пресметка на постојаните средства на 
Фондот на Федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини". 

3. Досегашните точки 7 и 8 стануваат 8 и 9. 
4. (Ова упатство влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-2325/1-81 
13 јануари 19(82 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

38. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола и основни заед-
ница во Битола, Демир Хисар и Ресен, а во врска 
со член 1 од Законот за изменување на Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување ((„Службен весник на 
ОРМ", бр. 43/78), Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Битола, со рамноправно учество на Соборот 
на делегати корисници на услугите — работници 
и Соборот на делегати — даватели на услугите, по 
претходно добиено мислење од Основната заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Де-
мир Хисар, на заедничка седница одржана на 25 
декември 19811 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-

НАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1982 година се утврдува на 7,60% од бру-
то личниот доход и другите примања во која се 
содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 4,00% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
3,60%. 

Придонесот за здравствено осигурување во слу-
чај несреќа на работа и заболување од професио-
нална болест се утврдува во висина од 0,40%. 

Основица за пресметување на придонесбт од 
претходниот став претставува: 

— к а ј обврзниците кои формираат доход, ос-
тварениот доход; 

— ка ј обврзниците кои не формираат доход, 
бруто личниот доход и другите примања. 

З а лица кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај несреќа на работа по стапка од 1% на ис-
платениот надоместок. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство (за деташирани работ-
ници) се одредува во висина од 20% од чистиот 
личен доход, односно основицата утврдена со по-
себна одлука. 

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

Член 3 
Придонесот за здравствено осигурување на 

привремено невработените лица, СИЗ за вработу-
вање и придонесот за здравствено осигурување на 
уживателите на пензии и инвалиднини, СИЗ за 
пензиско и инвалидско осигурување на СР!М го 
плаќаат по стапка од 10,23%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— за СИЗ за вработување — просечниот из-
нос на име паричен надоместок на привремено не-
вработените лица во време за кое се плаќа при-
донесот; 

— за СИЗ на пензиско и инвалидско осигуру-
вање на СР!М — вкупно исплатените пензиски и 
инвалидски примања во времето за кое се плаќа 
придонесот. 

Член 4 
Вкупно реализираните придонеси по оваа од-

лука се распоредуваат по следната ѓ структура, и 
тоа: 

— за Општинската заедница — 17,00%. 
— за Основната заедница — 83,00%. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон, Статутот, оваа 
одлука и другите општи акти на Заедницата. 
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Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-1/64 од 30 декември 
1980 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а /ќе се применува од 1 јануари 198)2 
година. 

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

Бр. 02-100/51 
25 декември 1981 година 

Битола 

Собор на делегати — корисници 
на услуги 

Претседател, 
Анастас Арсовски, с. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Рангелов, с. р. 

Собрание на Општинската 
З З З О — Битола 

Претседател, 
Благој смилановски, е. р. 

39. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
Сем*', бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став а од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола и основни заедни-
ци во Битола, демир Хисар и Ресен, а во врска со 
член 1 од Законот за изменување на Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СВМ", бр. 43/78), Сооранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Битола, со рамноправно учество на Соборот 
на делегати корисници на услугите — работници 
и Соборот на делегати — даватели на услугите, по 
претходно добиеното мислење од Основната заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Битола, на заедничката седница одржана на 
25 декември 19811 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1982 година се утврдува на 7,60% од 
бруто личниот доход и другите примања во која 
се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 4,00% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување од 3,60%. 

\ Придонесот за здравствено осигурување во слу-
ча ј несреќа на работа и заболување од професио-
нална болест се утврдува во висина од 0,40%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— ка ј обврзниците кои формираат доход, оства-
рениот доход; 

— ка ј обврзниците кои не формираат доход, 
бруто личните доходи и другите примања. 

За лица кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај несреќа на работа по стапка од 1% на ис-
платениот надоместок. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство (за деташирани работни-
ци) се одредува во висина од 20% од чистиот ли-
чен доход, односно основицата утврдена со посебна 
одлука. 

Придонесот од претходниот став по видови на 
осигурување се распоредува сразмерно на стапка-
та утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравствено осигурување на 

привремено невработените лица, СИЗ за вработу-
вање и придонесот за здравствено осигурување на 
уживателите на пензии и инвалиднини, СИЗ за 
пензиско и инвалидско осигурување на СВМ го 
плаќаат по стапка од ,10Д7%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— за СИЗ за вработување — просечниот из-
нос на име паричен надоместок на привремено не-
вработените лица во време за кое се плака, при-
донесот; 

— за СИЗ на пензиското и инвалидското оси-
гурување на СВМ — вкупно исплатените пензиски 
и инвалидски примања во времето за кое се плаќа 
придонесот. 

Член 4 
Вкупно реализираните придонеси по оваа од-

лука се распоредуваат по следната структура, и 
тоа: 

— за Општинската заедница — 17,00%, 
— за Основната заедница — 83,00%. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон, Статутот, оваа 
одлука и другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката бр. 02-1/65 од 30 де-
кември 1980 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од <1 јануари 19®2 
година. 

Одлуката да се објави во „Слуз&бен весник на 
СВМ". 

Бр. 02н100/52 
25 декември 1981 година 

Битола 

Собор на делегати — корисници 
на услуги 

Претседател, 
Анастас Арсовски, е. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д -р Димитар Вангелов, е. р. 

Собрание на Општинската 
ЗЗЗО — Битола 

Претседател, 
Благој Силјановски, е. р. 
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Врз основа* на член 9 и 216 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 2-6 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинскава заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Битола и основните заедници 
во Битола, Ресен и Демир Хисар, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Битола, по претходно приба-
вено мислење од Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Ресен, со 
рамноправно учество на Соборот на делегати ко-
рисници на услуги — работници и Соборот на де-
легати даватели на услуги, на седницата одржана 
на 215 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1982 ГОДИНА ЗА ОСИГУРЕНИ-

ЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
РЕСЕН 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за (1982 година се утврдува на 7,10°/о од 
бруто личните доходи и другите примања во кој се 
содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 3,00%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од задолжително осигурување од 4,10%. 

По исклучок од претходниот став придонес за 
здравствено осигурување по намалена стапка ќе 
плаќаат организациите ра здружен труд и тоа: Зе -
мјоделски комбинат „Пречанско јаболко" ООЗТ 
Земјоделие, за 40%, З К „Пречанско јаболко" ООЗТ 
Сточар, Работна единица Килимарница — 20%, 
Туристичко угостителско претпријатие „Преспату-
рист" — Ресен и летувалиштето „Оте^шево" — Оте-
шево за 26% и Рибарското претпријатие „Рибо 
Преспа" — Ресен за 30%. 'Исто така по намалена 
стапка од 50% ќе плаќаат новоизградените погони 
во ридско-планинските подрачја во општината Ре-
сен, изградени од организациите на здружен труд 
на општината Ресен. 

Тарифата на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај на несреќа при работа и забо-
лување од професионални болести се одредува во 
висина од 0,16%. Основица за пресметување на 
придонесот од овој став к а ј обврзниците кои фор-
мираат доход претставува остварениот доход. Осно-
вица ка ј обврзниците кои не формираат доход 
претставуваат бруто личните доходи и другите 
примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по стапка од 1% од бру-
то основицата пресметуваат и плаќаат и обврз-
ниците на придонесот кои не формираат доход за 
вработените по договор за дело за вршење на 
привремена работа. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство ( за деташирани ра-
ботници) се одредува во висина од 20% од чистиот 
личен доход, односно основицата утврдена со по-
себна одлука, 

Придонесот од претходниот став по видови на 
осигурување се распоредува сразмерно на стапките 
утврдени со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 

Придонесот за здравствено осигурување на 
привремено невработените лица, СИЗ за вработу-
вање и придонесот за здравствено осигурување на 
уживателите на пензии и инвалиднини, СИЗ за 
пензиско и инвалидско осигурување на Македо-
нија ќе го плаќаат по стапка од 11,09%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат: 

— за СИЗ за вработување — просечниот износ 
на име паричен надоместок на привремено невра-
ботените лица за време за кое се плаќа придоне-
сот; 

— за СИЗ нк пензиско и инвалидско осигуру-
вање на Македонија — вкупно исплатените пен-
зии и инвалидски примања. 

Член 4 

Вкупно остварените приходи по оваа одлука 
се распоредуваат: 

— за Општинската заедница — 17%, 
— за Основната заедница — 83%. 

Член 5 

Обврзниците за уплата на придонесите должни 
се при уплатата на придонесите за здравствено 
осигурување на самиот налог — уплатница да да-
дат спецификација за уплатениот придонес по ви-
дови со искажување на основицата, стапката и 
периодот за кој се пресметува и уплатува при-
донесот. 

Член 6 

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-
врзниците на начин утврден со закон, Статутот 
и другите општи акти на Заедницата. 

Член 7 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката бр. 02-1/66 од 30 де-
кември 1980 година. 

Член. 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

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

Бр. 02-100/49 
25 декември 1981 година 

Битола 

Собор на делегати корисници 
на услуги — работници 

Претседател, 
Анастас Арсовски, е .р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, е. р. 

Собрание на Општинската за-
едница на здравството и здрав-

ственото осигурување — 
Битола 

Претседател, 
благој Силјановски, е. р. 
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41. 
Брз основа на член 26 став 1 точка 8 од Само-

управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување Битола и основните заедници во Битола, 
Ресен и Демир Хисар и член 184 став 1 точка 5 
од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Битола, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Битола, со 
рамноправно учество на Соборот на делегати ко-
рисници на услуги — земјоделци и Соборот на 
делегати даватели на услуги, по претходно добие-
ното мислење од Основната заедница — Ресен, на 
седницата одржана 25 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕ-
ТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување на 

земјоделците од подрачјето на општината Ресен 
за 1982 година се определуваат и тоа: 

1. Осигурениците земјоделци кои имаат соп-
ствена земја катастарски приход ќе плаќаат по 
стапка од 7% од катастарскиот доход; 

2. Осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност ќ е плаќаат во паушален износ и тоа: 

— по 324,00 динари по домаќинство, ако семеј-
ството е задолжено и по катастарски доход; 

— по 1.350,00 динари по домаќинство, ако до-
маќинството нема земја и не е задолжено по ката-
старски доход. 

Член 2 
Придонесите што се наплатуваат по член 1 од 

оваа одлука се распоредуваат по видови на здрав-
ствена заштита и тоа: 

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

едницата и за други права од здравственото оси-
гурување на земјоделците (проширени права) — 
26%. 

Член 3 
Од наплатениот придонес по утврдените стап-

ки и паушалните придонеси со оваа одлука се 
одредуваат: 

1. 13% на Општинската заедница — Битола, 
'2. 87% на Основната заедница — Ресен. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. Одлуката ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-100/48 
25 декември 1981 година 

Битола 

Собор на делегати корисници 
на услуги — земјоделци 

Претседател, 
Томе Артиновски, е. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, е. р. 

Собрание на Општинската за-
едница на здравството и здрав-

ственото осигурување — 
Битола 

Претседател, 
Благој Силјановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
— ДЕМИР ХИСАР 

42. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за образование и вос-
питание („Службен весник на СР1М", бр. 9/78) и 
член 24 од Статутот на ООИЗ за образование и 
воспитание — Демир Хисар, Собранието на Заед-
ницата, на. седницата одржана на 25 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОБРА-
ЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ — ДЕМИР ХИСАР 

ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување на сред-

ствата во ОСИЗ за образование и воспитание за 19812 
година се утврдуваат како следува: 

И. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 6%; 

2. придонес од земјоделска дејност, по стапка 
од 2%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и професионална дејност, по 
стапка од 5%. 

Член 2 
Од плаќање придонес од земјоделска дејност 

се ослободуваат обврзниците за површините посе-
ани со : пченица, 'рж, маслодајни растенија и ше-
ќерна репка. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да в а ж и Одлуката бр. 02-138/1 од 26 декем-
ври 1900 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот д е н , од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР!М", а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 02-152/1 
25 декември 1981 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Бошко Костовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ 
БИТОЛА И ДЕМИР ХИСАР 

43. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/76) и член 13 
став 1 точка б од Статутот на СИЗ за вработување 
на општините Битола и Демир Хисар, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 26 ф е в -
руари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и 

плаќа од личниот доход на вработените во кој се 
содржани и придонесите што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,75% 
од општините Битола и Демир Хисар. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила откако ќе се објави 

во „Службен весник на СРМ", а ќ е се применува 
од 1 јануари 1982; година. 

Бр. 0201-483/1 
26 ноември 1981 година 

Претседател, 
дипл. инж. Јанко Кука, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА 

44. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот 
на Основната заедница на здравство и здравстве-
но осигурување — Виница, Собранието на Основ-
ната заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, на Соборот на делегатите на работни-
ците ј— корисници на услугите и Соборот на де-
легатите на работниците во организациите на здру-
жен труд во здравството — даватели на услугите, 
одржана на 30 декември 198(1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧ-

ЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА ЗА 
1982 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1982 година се плаќаат 

1. за учениците во стопанството односно за 
учениците во училиштата за квалификувани ра-
ботници, во кои покрај училишната се изведува 
и практична настава во работната организација, 
училиштето или приватниот работодавец — во из-
нос од НО динари за целосна здравствена заштита; 

2. за учениците односно студентите — странски 
државјани кои се наоѓаат на школување или прак-
тика на територијата на Заедницата, доколку со 
меѓународна спогодба не е определено поинаку — 
во износ од 3®0 динари за целосна здравствена 
заштита; 

3. за лица кои учествуваат во организирани 
работни акции кои на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно — во износ од 90 динари за целосна 
здравствена заштита; 

4. за уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родното собрание или од страна на Извршниот 
совет — во износ од 260 динари; 

15. за членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство кои не се здрав-
ствено осигурени по прописите на земјата во која 
работат или според меѓународната спогодба пред 
стапувањето во работен однос во странство имале 
живеалиште на подрачјето на оваа заедница — во 
износ од 190 динари по член; 

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка и логорување — во износ од 150 динари за це-
лосна здравствена заштита; 

'7. за лица припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита за време 
на извршувањето на задачи на територијалната 
одбрана — во износ од 90 динари на име придонес 
за случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионална болест; 

8. за ученици во средните училишта, студенти 
во вишите и високите школи, факултетите, умет-
ничките академии за времетраењето на практичната 
работа во врска со наставата — во износ од 120 
динари на име придонес за несреќа на работа и 
заболување од професионални болести; 

9. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација што ги организира 
Заедницата за вработување — во износ од 280 ди-
нари за целосна здравствена заштита; 

10. за лица кои работат помалку од половината 
од полното работно време — во износ од 110 ди-

нари и тоа на име придонес за здравствено оси-
гурување за случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести; 

,111. за лица припадници на доброволни орга-
низации на противпожарната заштита — во износ 
од 70 динари на име придонес за здравствено 
осигурување за случај несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести и 

12. за земјоделците кои го здружиле своето 
земјиште со основни организации на здружен труд 
— во износ од 390 динари за целосна здравствена 
заштита. 

Член 2 

Средствата што ќе се реализираат по оваа 
одлука се наменуваат: 

— 56% за задолжителни видови на здравстве-
на заштита и 

— 44% за здравствена заштита која самостој-
но ја утврдува Заедницата. 

Член 3 

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-
ниците на начин утврден со закон, со Статутот и 
други општи акти на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Виница. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-556 
30 декември 1981 година 

Виница 
Претседател, 

Боро Панов, е. р. 

45. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на ОРМ", бр. 21/71), член 26 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување и член 30 
точка 12 од Статутот на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ви-
ница, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Виница, на 
седницата на Соборот на делегатите на работни-
ците — корисници на услугите, одржана на 30 
декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО, ВО 

ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

I 

При остварувањето на здравствена заштита во 
друго место надвор од подрачјето на Основната 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, осигурените лица имаат право да ги корис-
тат средствата на јавниов сообраќај и тоа: автобус 
во патниот сообраќај и втора класа воз во ж е -
лезничкиот сообраќај. 

З а извршеното патување на начин определен 
од претходниот став на име трошоци за патување 
на осигуреното лице се исплатува износ во висо-
чина на стварните трошоци. 
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II 
/Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој на друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— 180,00 динари — на подрачјето на Соција-
листичка Република Македонија, 

— 380,00 динари — ако се упатува во други 
републики односно покраини. 

За децата до 15 годишна возраст се исплатува 
надоместок за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во височина од 50% определен 
од претходниот став. 

III 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување од точка 2 на оваа одлука се исплатува 
во полн износ во случајот кога патувањето и 
престојот трае подолго од 12 часа, односно во ви-
сочина од 50% од пропишаниот износ во случај 
кога патувањето и престојот трае од 8 до 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае помалку од 
8 часа, надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување не се исплатува. 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за износот на на-
доместокот на трошоците за исхрана и сместува-
ње на осигурените лица за време на патување и 
престој во друго место во врска со остварувањето 
на здравствената заштита, бр. 04-17/10 од 29 де-
кември 1980 година. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СЕМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-552 ч 
30 декември 1981 година 

Виница 
Претседател, 

Боро Панов, е. р. 

46. 
Врз основа на член 32 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ", 
бр. 21/71), член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување и член 30 точка 12 од Статутот 
на Основната заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Виница, Собранието на Ос-
новната заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Виница, на седницата на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на ус-
лугите, одржана на 30 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 

Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рените лица изнесува: 
— за лица до 1 годишна возраст — 2.260,00 дин. 
— за лица над 1 годишна возраст — 3.060,00 дин. 

Член 2 
Надоместокот за закоп на осигурено лице над-

вор од подрачјето на Основната- заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Виница 
се исплатува според Одлуката на Општинската од-

носно Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување каде што се врши закопот 
на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него. 

Член 3 

Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-
вите на семејството им припаѓа надоместок на пос-
мртна помош во висина на еднократен износ од 
основот на надоместокот на личниот доход од 
претходната година. 

Посмртната помош припаѓа на членовите на 
семејството ако умреното лице ги издржувало до 
неговата смрт. 

Член 4 

Ако закопот на осигуреното лице го изврши 
работна или друга организација нејзе и припаѓа 
надоместок на трошоците за помош во висина пред-
видена во членот 1, на оваа одлука. 

Член 5 

Со денот на применувањето на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за висината на на-
доместокот на трошоците за закоп на осигурено 
лице, бр. 04-117/11 од 29 декември 1980 година. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 19812 година. 

Бр. 04-555 
30 декември 1981 година 

Виница 
Претседател, 

Боро Панов, е. р. 

47. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот 
на Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Виница, Собранието на 
Основната заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Виница на заедничка сед-
ница на Соборот на земјоделците и Соборот на да-
вателите на услуги, одржана на 30 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУТЕ 
ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕД-
СТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО 

НА СОПСТВЕНОСТ, ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА ВИНИЦА ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот за здравствено осиг-

у р у в а њ е на работните луѓе што вршат земјодел-
ска дејност со средства за работа над кои постои 
право на сопственост се определува во висина од 
10% на катастарскиот доход. 

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 1.000 динари го-
дишно по домаќинство. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-554 
30 декември 1981 година 

Виница 
Претседател, 

Боро Панов, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

48. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на ОРМ", бр. 21/71) и член 199 
точка 6 од Статутот, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на седницата одржана на 26 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонесот за здравственото оси-
гурување за 1981 година се определува во висина 
од 7,00% од личниот доход и другите примања во 
која се содржани: 

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

—• стапката на придонесот за правата на здрав-
ствена заштита*над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување од 4%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај несреќа на работа и професио-
нални болести се определува и тоа: 

1. за ОЗТ кои се обврзани со данок на доход 
— во висина од 0,40б/о од единствениот доход; 

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не 
се обврзници на данок' на доход — во висина од 
0,50% од нето личните доходи и други лични при-
мања. 

Член 2 

Доколку со Законот за здравствено осигурува-
ње и задолжителните видови здравствена заштита 
на населението и другите општи акти на Заедни-
цата основицата за пресметување на придонесот е 
определена во нето износ, придонесите за ^здрав-
ствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по 
стапки односно тарифа, пресметана за нето лич-
ните доходи односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и плаќаат во нето износ, како и во случај 
кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или истите се плаќаат 
по други стапки по кои придонесот се пресметува 
и плаќа за поголем број работници вработени во 
работни организации. 

Член 3 

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-
ниците на начин утврден со законот, со Статутот 
и другите општи акти на Заедницата. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 03-3782 
25 декември 1981 година 

Охрид 

49. 
Врз основа на член 101 и 102 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 200 точка 5 
од Статутот, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Охрид, на седницата одржана на 25 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците осигуреници при Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Охрид за 1982 година. 

II 
Земјоделските осигуреници ќ е ги плаќаат след-

ните придонеси за здравственото осигурување во 
1982 година: 

1. За задолжителни видови на здравствена 
заштита: 

— 2,5% катастарски приход и 150,00 динари 
за секој осигурен член на семејството; 

2. За правата на здравствената заштита над 
задолжителните видови на здравственото осигуру-
вање: 

— 1,5% од катастарскиот приход и 50,00 дина-
ри за паушал за секој осигурен член во семеј-
ството. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на ОРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 05-3779 
2'5 декември 1981 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, е. р. 

50. 
Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот, 

Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Охрид, на 
седницата одржана на 26 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА-
ТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРАВАТНИ РАБОТОДАВ-

ЦИ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување на правата 
на здравственото осигурување на лицата вработе-
ни ка ј приватни работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови здравствена заштита на населението не е 
утврдена основица за придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравственото осигурување и за утвр-
дување на правата од здравственото осигурување 
за лицата вработени како: градежни работници, 

Претседател, 
Димче Петрески, е. р. 
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угостителски работници, превозници, молери, еле-
ктроника латери, машинбравари, бравари и авто-
механичари се утврдуваат според квалификациите 
во следните износи: 

— за неквалификувани работ-
ници — 5.600 дин. 

— за полуквалификувани работ-
ници — 6.700 дин. 

— за квалификувани раб. {струч. 
ОСПОСЈ) — 8.700 дин. 

— за висококвалификувани ра-
ботници — 11.000 дин. 

Член 3 
За вработените лица од сите останати дејнос-

ти ненаведени во членот 2 основиците се утврду-
ваат според квалификациите во следните износи: 

— за неквалификувани работ-
ници — 4.300 дин. 

— за полуквалификувани работ-
4 ници — 4.800 дин. 
— за квалификувани работници — 5.600 дин. 
— за висококвалификувани ра-

ботници — 6.200 дин. 

Член 4 
За вработените лица ка ј приватни работодав-

ци основицата се утврдува според школската под-
готовка и тоа: 

— со средна школска подготовка — 9.000 дин. 
— со виша школска подготовка — 11.000 дин 
— со висока школска подготовка — 13.000 дин. 

За приправници со работен стаж до 1 година 
овие основици се намалуваат за 30% 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

Бр. 03-3783 
25 декември 198И година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, е. р. 

51. 
Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, Собранието на За -
едницата, на седницата одржана на 25 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС 
НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИ-
ТЕ НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО 
СТРАНСТВО 

Посебен придонес на здравствена заштита на 
членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа во странство што ж и -
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита к а ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување, ќе 
плаќаат самите осигуреници — работници вработе-
ни ка ј странскиот работодавец во постојан месечен 
износ за секој осигурен член на семејството при 
Заедницата во месечен износ од 250,00 динари. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 05-7741/80 година од 
29 декември 1980 година. 

Бр. 05-3781 
25 декември 1981 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

52. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 31 од Статутот, 
Собранието на Основната заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, на заеднич-
ка седница на Соборот на делегатите на работни-
ците — корисници на услугите и Соборот на де-
легатите на работниците во организациите на здру-
жен труд во здравството — даватели на услуги-
те, одржана на 29 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1,982 година се плаќаат 
и тоа: 

1) за учениците во стопанство односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работ-
ници, во кои покрај училиштето се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или приватниот работодавец — во износ 
од НО динари за целосна здравствена заштита; 

2) за ученици односно студенти — странски 
државјани, кои се наоѓаат на школување или 
практика на територијата на Заедницата доколку 
со меѓународна спогодба не е определено поина-
ку — во износ од 390 динари за целосна здрав-
ствена заштита; 

3)) за лица кои учествуваат во организирани 
работни акции, а кои на тие работи работат на ј -
малку 6 часа дневно — во износ од 90 динари за 
целосна здравствена заштита; 

4) за уживателите на постојана државна по-
мош доделена од страна на бившите президиуми 
на народното собрание или од страна на Изврш-
ниот совет — во износ од 260 динари; 

1 5 ) за членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство кои не се здрав-
ствено осигурени по прописите на земјата во која 
работат или според меѓународната спогодба, а пред 
стапување во работен однос во странство имале 
живеалиште на територијата на оваа заедница — 
во износ од 190 динари по член; 

6) за лица кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка и логорување — во износ од 150 динари за це-
лосна здравствена заштита; 

7) за лица припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
време на извршувањето задачи на територијална 
одбрана — во износ од 90 динари на име придонес 
за случај несреќа на работа и заболување од 
професионални болести; 
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8) за ученици во средните училишта и студен-
ти во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата — во износ 
од 1210 динари на име придонес за несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести; 

9) за лица кои работат помалку од половина-
та од полното работно време — во износ од НО 
динари и тоа на име придонес за здравствено оси-
гурување за случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

10) за лица припадници на доброволни орга-
низации на противпожарна заштита — во износ од 
70 динари на име придонес за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести; 

И) за земјоделците кои го здружиле своето 
земјиште со основни организации на здружен труд 
— во износ од 330 динари за целосна здравствена 
заштита. 

Член 2 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 56% за задолжителни видови на здравстве-

на заштита; 
— 44% за здравствена заштита која самостој-

но ја утврдува Заедницата. 

Член 3 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
и други општи акти на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип. 

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

вувањето во „Службен весник на СИМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-23/11 
29 декември 1981 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

53. 
Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Ста-

тутот на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип и член 34 од 
Законот за здравствено осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението, (Собранието на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на рамноправна седница на двата собора, одржа-
на на 29 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА БОЛНИЧ-
КИТЕ ТРОШОЦИ ЗА 1082 ГОДИНА 

I 

Со оваа одлука се утврдува висината на бол-
ничките трошоци за осигурениците осигурени во 
Основната заедница на здравството * и здравстве-
ното осигурување — Штип, кои ќе остваруваат 
здравствена заштита во други здравствени орга-
низации надвор од Медицинскиот центар — Штип 
без да бидат упатени со болнички упат од страна 
на Медицински центар — Штип. 

П 
На осигурениците кои ќе остваруваат здрав-

ствена заштита без упат од Медицинскиот центар 
— Штип, на товар на средствата на Заедницата /ќе 
им се признаваат трошоци во износ од 380 ди-
нари за секој болнички ден. 

III 
На осигуреници кои во текот на болничкото ле-

кување имаат потреба од интензивна нега, им се 
признава интензивна, нега најмногу до 3 дена, а за 
секој ден интензивна нега им се признаваат тро-
шоци во износ од 700 динари. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СВМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-23/113 
29 декември 1981 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

54. 
Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Ста-

тутот на Основната заедница на здравство и 
здравствено осигурување — Штип и член 54 од 
Законот за здравствено осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението, Собранието на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на заедничка седница на сите собори на Собра-
нието, одржана на 29 декември 11981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА АМБУЛАНТ-

НИТЕ УСЛУГИ ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
На осигурениците при Основната заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип, 
кои ќе остваруваат здравствена заштита без упат 
во други здравствени организации надвор од Ме-
дицинскиот центар — Штип, Заедницата ќе им 
признава трошоци за пружената здравствена заш-
тита за извршените амбулантни трошоци најмногу 
до висина од 92 динари. 

I I 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување ви-
сината на а м б у л а н т и т е трошоци, бр. 06-14/17 од 
28. IV. 1980 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-23/14 
29 декември 19811 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

55. 
Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Ста-

тутот на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип, Собранието 
на Основната заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување —Штип, на рамноправна седни-
ца на двата собора, одржана на 29 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ВО 1982 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на тро-

шоците за стоматолошки услуги извршени на оси-
гурениците надвор од Медицинскиот центар — 
Штип, во случаи кога здравствената заштита се 
остварува без упат од Медицинскиот центар — 
Штип. 
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II 
На осигуреници кои користат стоматолошки 

услуги во други здравствени организации без упат 
им се признаваат трошоци и тоа: 

— за фиксни протетички услуги за секој член 
— 2(50 динари; 

— за мобилни протетички услуги — тотална 
или парцијална протеза — 660 динари; 

— за секој заб на мобилно протетичко помага-
ло — 25 динари. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-23/15 
29 декември 1981 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

56. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 31 од Стату-
тот, Собранието на Основната заедница на здрав-
ство и здравствено осигурување — Штип, на за-
едничка седница на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услуги и Соборот на де-
легатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
29 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 
ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на па-

ричниот надоместок за чување и негување на ду-
шевно болни осигуреници во домашни услови. 

Член 2 
На осигурените лица душевно оболени, сместе-

ни на лекување во душевни болници или на оси-
гурениците кои ќе имаат потреба од такво леку-
вање при сместување во домашни услови за чува-
ње и нега, им се определува паричен надоместок 
во месечен износ од 2.010 динари. 

Паричниот надоместок од претходниот став се 
исплатува на лицето кое осигуреното лице го чува 
и негува. 

Член 3 

Правото од член 2 на оваа одлука се остварува 
врз основа на писмено барање на странката и мис-
лење на Комисијата на лекари — вештаци на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип. 

Член 4 

Со денот на примената на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за висината на паричниот 
надоместок за нега на душевно болни осигуреници, 
бр. 09-18/9 од 26 декември 1980 година. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-23/16 
29 декември 1981 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

57. 
Врз основа на член 32 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 26 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување и член 
31 од Статутот, Собранието на Основната заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите, одржана на 
29 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 

Надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гурените лица изнесува: 

— за лице до 1 годишна возраст, 2260 динари, 
— за лице над 1 годишна возраст, 3060 динари. 

' ' Член 2 

Надоместокот за закоп на осигурено лице над-
вор од подрачјето на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, се 
уплатува според одлуката на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување ка-
де што се врши закопот на осигуреното лице, 
ако тоа е поповолно за него. 

Член 3 

Во случај на смрт на осигуреникот, на чле-
новите на семејството им припаѓа надоместок на 
посмртна помош во висина на еднократен износ од 
основот на надоместокот на личниот доход од 
претходната година. 

Посмртна помош припаѓа на членовите на се-
мејството ако умреното лице ги издржувало до 
неговата смрт. 

Член 4 

Ако закопот на осигуреното лице го изврши 
работна или друга организација, на истата и при-
паѓа надоместок на трошоците за закоп во висина 
предвидена во членот 1 на оваа одлука. 

Член 5 

Со денот на примената на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за' висината на надомес-
токот на трошоците за закоп на осигурено лице, бр. 
04-17/11 до 29. XII. 1980 година. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СИМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-28/17 
29 декември 1981 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

58. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 26 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување и член 31 од Ста-
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тутот, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, на 
седницата на Соборот на делегатите на работни-
ците — корисници на услугите, одржана на 29 де-
кември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

I 

Пр« остварување на здравствена заштита во 
друго место надвор од подрачјето на Основната 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Штип, осигурените лица имаат право 
да ги користат средствата на јавниот сообраќај и 
тоа: автобус во патниот и втора класа воз во ж е -
лезничкиот сообраќај. 

За извршеното патување на начин определен 
во претходниот став, на име трошоци за патување 
на осигуреното лице се исплатува износ во висо-
чина на стварните трошоци. 

II 

Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-
тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— |1§0 динари — на подрачјето на Социјалис-
тичка Република [Македонија; 

— 380 динари — ако се упатува во други ре-
публики односно покраини. 

За децата- до 15 годишна возраст се исплатува 
надоместок за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во висина од 50% од износот 
определен во претходниот став. 

III 

Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-
тување од точка II на оваа одлука се исплатува 
во полн износ во случај кога патувањето и прес-
тојот трае подолго .од 12 часа односно во висина 
од 50% од пропишаниот износ во случај кога па-
тувањето и престојот трае од 8 до 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае помалку од 
В часа надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување не се исплатува. 

IV 

Со денот на применувањето на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на на-
доместокот на трошоците за исхрана и сместува-
ње на осигурените лица за време на патување и 
престој во друго место во врска со остварувањето 
на здравствената заштита, бр. 04-17/10 од 29. XII. 
1980 година. 

V 

. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-23/18 
29 декември 198)1 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

59. 
Врз основа на член 586 до 608 од Законот за 

здружениот труд, Собранието на Основната заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип, на седницата одржана на 29 декември 
1981 година и Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница за вработување — Штип, на сед-
ницата одржана на 215 декември 1981 година, склу-
чуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
И ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
^ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ПРИЈАВЕНИ ВО СА-
МОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП И ЧЛЕНОВИТЕ НА 

НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 

Член \1 
Со оваа спогодба се обезбедува здравствена 

заштита и права од здравствено осигурување на 
неосигурените лица пријавени во СИЗ за вработу-
вање — Штип и членовите на нивните семејства 
(во натамошниот текст: неосигурени лица) и се 
утврдуваат меѓусебните права и обврски на Основ-
ната заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип и Заедницата за вработување 
— Штип во врска со обезбедувањето на тие права. 

Член 2 
Основната заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Штип се обврзува да 
обезбеди здравствена заштита и права од здрав-
ствено осигурување на ^осигурените лица, без 
оглед на рокот на пријавувањето во Заедницата за 
вработување — Штип. 

Во извршување на обврските од став 1 на ОВОЈ 
член Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип на неосигурените 
лица од оваа спогодба ќе обезбеди остварување на 
здравствена заштита и права од здравственото оси-
гурување во обем и ниво на правата од работнич-
кото осигурување, без право на надоместок место 
личен доход. 

Член 3 
Заедницата за вработување — Штип се обвр-

зува секоја година да преотстапува средства во 
висина од 15% од средствата штр ги остварува пре-
ку придонес од личниот доход и да ги преведува 
на жиро сметка на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип за 
надоместување на трошоците за здравствената заш-
тита на неосигурените лица секој месец до 15 во 
месецот. 

Член 4 
Заедницата за вработување — Штип се обвр-

зува да врши пријавување и одјавување на нео-
сигурените лица и пополнување на здравствените 
легитимации, како и заверка на здравствените 
легитимации за користење на здравствена заштита. 

Член 5 
За средствата за обезбедување на здравствена 

заштита и права од здравствено осигурување на 
неосигурените лица, Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип ќе 
води посебна евиденција. 

Доколку врз основа на анализата за оствару-
вање на оваа спогодба по однос на користењето 
на правата се утврди недостаток на средства за 
натамошна реализација на спогодбата, учесниците 
во спогодувањето се согласни да извршат соодвет-
ни измени во спогодбата по однос на висината на 
средствата. 

Член 6 
Средствата остварени со оваа спогодба не вле-

гуваат во утврдените средства на Основната заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 

Бр. 8 - Стр. 45 
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— Штип за здравствена заштита, што ги оствару-
ваат согласно спогодбата за висината на средствата 
од придонесите од личен доход и од доход како 
приходи на интересните заедници. 

Член 7 

Оваа спогодба се смета за склучена кога во 
истоветен текст ќе ја усвојат учесниците. 

Спогодбата по усвојувањето ја потпишуваат 
звластени претставници од учесниците. 

Член 8 

Измени и дополнувања на оваа спогодба мо-
жат да се вршат според постапката по која е 
склучена. 

Член 9 

Оваа спогодба влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година и истата ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ". 

Бр. 04-23/7 
29 декември 1981 година 

Штип 
Учесници: 

Собрание на Основната заедница 
на здравството и здравственото 

осигурување — Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

Собрание на Заедницата за 
вработување — Штип 

Претседател, 
Александар Васиќ, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 

во. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување ^„Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 
7 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Општинската заедница на седни-
цата на Соборот на работниците — корисници на 
услуги и Соборот на давателите на здравствени ус-
луги, одржана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА И ВО 
1982 ГОДИНА 

I 
Се продолжува важноста на Одлуката за утвр-

дување стапките на придонесите за здравствено 
осигурување на работниците за 1981 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 2/81) и во 1982 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СВМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 08-780/11 
25 декември 1981 година 

Гостивар 

Претседател, 
Милутин Алексовски, е. р. 

61. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74, 8/78 и 43/78) и член |192 од Стату-
тот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, Собрание-
то на Општинската заедница, на седницата на Со-
борот на корисниците на услуги — земјоделци и 
Соборот на давателите на здравствени услуги, одр-
жана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИ ПРИХОД И ПАУШАЛЕН ИЗ-
НОС НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

ЧЈ^ен 1 
Висината на стапката на придонесот од ка -

тастарски приход се утврдува на 17%, од која: 
— <9% за задолжителни видови на здравствена 

заштита и 
— 8% за правата од здравствена заштита што 

самостојно ги утврдува Општинската заедница. 
Член 2 

Домаќинствата кои се занимаваат со земјодел-
ска дејност, а немаат сопствено земјиште (безземја-
ши) ќе плаќаат придонес за здравствено осигуру-
вање во паушален годишен износ од 300,00 динари 
за секој член на домаќинството, од кои: 

— 160,00 дин. за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита, 

•— 140,00 дин. за правата од здравствена заш-
тита што самостојно ги утврдува Општинската за-
едница. 

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

вувањето во „Службен весник на СВМ", а ќе се 
применува од Ч јануари 1982 година. 

Бр. 08-780/14 
25 декември 1981 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алековски, е. р. 

62. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СВМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 
3 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Општинската заедница, на седница-
та на Соборот на работниците — корисници на ус-
луги и Соборот на давателите на здравствени услу-
ги, одржана на 2(5 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-
БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за прес-

метување и плаќање на придонесите за здравствено 
осигурување на лицата вработени ка ј приватни ра-
ботодавци за кои со закон не е утврдена основица 
за придонес за здравствено осигурување. 

Член 2 
За вработени лица к а ј приватни работодавци, 

основица за пресметување и плаќање на придоне-
сот за здравствено осигурување претставува лич-
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ниот доход договорен меѓу работодавецот и работ-
никот, но не помалку од следниве износи: 

1. за неквалификувани работници, износ од 
4200 дин. 

2. за полуквалификувани работници, износ од 
4850 дин. 

3. за квалификувани работници, износ од 5760 
Дин. 

4. за висококвалификувани работници, износ од 
7100 дин. 

5. за домашни помошнички, износ од 4200 дин. 
Доколку утврдените основици од претходниот 

став бидат помали од гарантираниот личен доход 
за 1982 година, истите ќе се усогласат со истиот. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СВМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 08-780/12 
25 декември 1981 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексовски, е. р. 

63. 
Врз основа на' член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРјМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точ-
ка 7 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување —Гости-
вар, Собранието на Заедницата, на седницата на Собо-
рот на работници — корисници на здравствени ус-
луги и Соборот на даватели на здравствени услуги, 
одржана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за здравствено осигурување во пос-

тојан месечен износ за 1982 година се плака и тоа: 
1. за лица кои по завршувањето на школува-

њето се наоѓаат на задолжителна практична рабо-
та или доброволна практика (волонтери), а не при-
маат личен доход — износ од 145,00 динари; 

2. за учениците во стопанството и во стручните 
училишта со практична работа, за учениците на 
стручните школи и гимназиите за време на произ-
водна работа, како и студентите на вишите и ви-
соките школи, факултетите и уметничките акаде-
мии за време на задолжителна практика во орга-
низациите — износ од 80,00 динари; 

3. за учениците во стручните училишта и гим-
назиите и студентите на вишите и високите шко-
ли, факултетите и уметничките академии кога 
вршат практична работа во врска со наставата — 
износ од 52,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции — износ од 52,00 динари; 

5. за лицата што учествуваат во организирани 
јавни работи ако на тие работи работат најмалку 6 
часа дневно — износ од 52,00 динари; 

6. за лицата на работа кои учествуваат во орга-
низирани јавни младински акции — износ од 52,00 
динари; 

7. за лицата што ќе претрпат повреди како 
учесници во определени јавни акции или во врше-
ње на определени јавни функции или должности 
— износ од 52,00 динари; 

8. за лицата кои се наоѓаат на пред војничка 
обука и логорување — износ од 52,00 динари; 

9. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно добивање со практика — износ 
од 1415,00 динари; 

НО. за лица кои се наоѓаат на стручно усовршу-
вање или преквалификација што ги организира 
СИЗ за вработување — износ од 80,00 динари; 

11. за лицата странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување, или на постдип-
ломски студии во Југославија кои поради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија — износ од 120,00 динари; 

12. за лицата кои организацијата пред воспос-
тавување на работен однос ги упати како сти-
пендисти на практична работа во други организа-
ции заради стручно оспособување или усовршува-
ње — износ од ,145,00 динари; 

13. за лицата кои се на извршување задачи на 
територијалната одбрана или на цивилната зашти-
та — износ од .52,00 динари; 

(14. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението — износ од 120,00 динари; 

15. за иселениците — повратници додека редов-
но се пријавуваат во СИЗ на вработување — износ 
од 145,00 динари; 

16. за уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
Народното собрание или- од страна на Извршниот 
совет — износ од 145,00 динари; 

17. за носителите на Илинденска споменица кои 
не уживаат Илинденска пензија — износ од 120,00 
динари; 

18. за членовите на семејството на југословен-
ските државјани кои се вработиле во странски зем-
ји со кои Југославија нема склучено спогодба за 
здравствено осигурување, а се осигурени к а ј стран-
скиот носител на осигурување — износ од 230,00 
динари. 

Член 2 

Придонесите на лицата опфатени со оваа одлу-
ка се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 

Доколку придонесот се утврдува покусо од еден 
месец, за секој календарски ден од соодветниот 
период се плаќа по 1/30 од определениот месечен 
износ на придонесот. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СВМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 08-780/113 
25 декември 1981 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алековски, е. р. 
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25. 
26. 

27. 

28. 

29. 

СОДРЖИНА # 
Одлука за помилување на осудени лица 33 
Одлука за компензација на дел од тро-
шоците за цената на струјата на Тер-
моелектраната „Неготино" — — — — 34 
Наредба за утврдување на факторот за 
пресметување на вистинскиот приход од 
земјоделска дејност — — — — — — 34 
Наредба за изменување на Наредбата за 
пропишување на потсметки - на уплатните 
сметки како и за утврдување на преодни 
сметки и на збирни стапки за уплатува-
ње на придонесите од личниот доход на 
работниците и од доходот — — — — 34 
Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за начинот на утврдување-
то на основицата, пресметувањето, упла-
тувањето и насочувањето на задолжител-
ниот заем за Фондот на Федерацијата — 36 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
БИТОЛА 
Одлука за стапките на придонесите за 
здравствено осигурување и стапката на 
посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за осигуре-
ниците од подрачјето на општината Де-
мир Хисар за 1982 година — — — — 35 
Одлука за стапките на придонесите за 
здравствено осигурување и стапката на 
посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за осигуре-
ниците од подрачјето на општината Би-
тола за 1982 година — — — — — - - 36 
Одлука за стапките и тарифата на - при-
донесите за здравственото осигурување и 

стапките на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во стран-
ство за 1982 година за осигурениците од 
подрачјето на општината Ресен — — — 37 
Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците од подрач-
јето на општината Ресен за 1982 година 38 
ДЕМИР ХИСАР 
Одлука за утврдување пресметковна стап-
ка за здружување средства во ОСИЗ за 
образование и воспитание — Демир Хи-
сар за 1982 година — — — — — — 38 
Одлука бр. 020)1-483/1 од 26 ноември 1981 
година на Заедницата за вработување на 
општините Битола и Демир Хисар — — 38 
ВИНИЦА 
Одлука за постојаните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на од-
делните категории лица надвор од рабо-
тен однос осигурени по Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните ви-
дови здравствена заштита на населението 
за осигурениците од подрачјето на оп-
штината Виница за 1982 година — — — 39 

45. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и смес-
тување на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во врс-
ка со остварувањето на- здравствена заш-
тита — — — — — — — — — — 39 

46. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 40 

47. Одлука за стапката на придонесот за 
здравствено осигурување на работните лу-
ѓе што вршат земјоделска дејност со сред-
ства за работа над кои постои право на 
сопственост, од подрачјето на општината 
Виница за 1982 година — — — — — 40 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

ОХРИД 
48. Одлука за стапките и тарифите на при-

донесите за здравственото осигурување на 
работниците за 1982 година — — — — 41 

49. Одлука за висината на придонесите за 
фицансирање на здравственото осигурува-
ње на земјоделците за 1982 година — — 41 

50. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватни работодавци за 1982 
година — — — — — — — — — 41 

51. Одлука за утврдување на посебниот при-
донес на здравствената заштита и чле-
новите на потесното семејство на југосло-
венските државјани на работа во стран-
ство — — — — — — — — — — 42 

ШТИП 
52. Одлука за постојаните износи на при-

донесите за здравствено осигурување на 
одделните категории лица надвор од ра-
ботен однос осигурени по Законот за 
здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на 
населението за осигурениците од подрач-
јето на општина Штип за 1982 година — 42 

53. Одлука за утврдување висината на бол-
ничките трошоци за 1982 година — — 43 

54. Одлука за утврдување висината на амбу-
л а н т и т е услуги за 1982 година — — — 43 

55. Одлука за утврдување висината на тро-
шоците за стоматолошка здравствена заш-
тита во 1982 година — — — — — — 43 

56. Одлука за утврдување на паричен надо-
месток за нега на душевно болни осигу-
реници — — — — — ^ — — , — — 44 

57. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 44 

58. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и смес-
тување на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето на здравствената 
заштита — — — — — — — — — 44 

59. Самоуправна спогодба за обезбедување 
здравствена заштита и права од здрав-
ствено осигурување на неосигурените лица 
пријавени во Самоуправната интересна за-
едница за вработување — Штип и члено-
вите на нивните семејства — — — — 45 
ГОСТИВАР 

60. Одлука за продолжување на важноста на -
Одлуката за утврдување стапките на при-
донесите за здравствено осигурување на 
работниците за 1&81 година и во 1982 го-
дина — — — — — —_ — — — — 46 

61. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од катастарски приход и пауша-
лен износ на придонесот за здравствено 
осигурување на земјоделците за 1982 го-
дина — — — — — — — — — — 46 

62. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на лица вра-
ботени ка ј приватни работодавци за 1982 
година — — — — — — — — — 46 

63. Одлука за постојните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на од-
делни категории лица надвор од работен 
однос осигурени по прописите за здрав-
ствено осигурување за 1982 година — — 47 
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