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25. 
Врз основа на член 83 од Законот за основното 

воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" број 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78), републичкиот 
секретар за наука и образование пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ 
НА ЗВАЊАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ОДДЕ-
ЛЕНСКА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ВО ОСНОВ-
НИТЕ УЧИЛИШТА, СПЕЦИЈАЛНИТЕ ОСНОВНИ 
УЧИЛИШТА, УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ И ОСНОВ-

НИТЕ УЧИЛИШТА ЗА ВОЗРАСНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се регулираат начинот и 
условите за здобивање на звањата на наставници-
те за одделенска и предметна настава во основни-
те училишта, специјалните основни училишта, уче-
ничките домови и основните училишта за возрас-
ни, како и стручните работници кои непосредно 
придонесуваат за остварување на воспитно-обра-
зовните задачи во основното воспитание и образо-
вание (во натамошниот текст: наставници). 

Член 2 
За резултатите што ги постигнуваат во вос-

питно-образовната работа со учениците, за при-
донесот во унапредувањето на восгтитно-образов-
ната работа, за учеството во разни форми на оп-
нггествено-културната дејност во средината каде 
што работат и живеат наставниците можат да се 
здобиваат со звања истакнат педагошки работник 
и особено истакнат педагошки работник. 

II. УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ НА ЗВАЊАТА НА 
НАСТАВНИЦИТЕ 

Член 3 
Со звањето истакнат педагошки работник од-

носно особено истакнат педагошки работник можат 
да се здобиваат наставниците кои ги исполнуваат 
условите од член 78, 79, 80, 81 и 140 од Законот за 
основното воспитание и образование. 

Член 4 
За здобивање на звањето .истакнат педагошки 

работник е неопходно наставникот да има поми-
нато најмалку 5 години работно искуство во вос-
питно-образовна работа и да постигнува значајни 
резултати во остварувањето на целите и задачите 

. на основното воспитание и образование. 
Успехот на наставникот во остварувањето на 

целите и задачите на основното воспитание и об-
разование се согледува во: 

— остварувањето на планот и програмата и на 
годишната програма за работа на основното учи-
лиште во разни форми на воспитно-образовната 
дејност (наставата, дополнителните наставни ак-
тивности, наставата по курсевите, слободните уче-
нички активности и ученичките организации, оп-
штествено-културната дејност и друго); 

— унапредувањето на наставата и на другата 
воспитно-образовна работа со внесување современи 
наставни методи, облици и средства во реализа-
цијата на програмските задачи; 

— постигнувањето забележлив успех на уче-
ниците во совладувањето на програмските содржи-
ни и во другите активности во училиштето; 

— придонесот во работата на стручните активи 
на училиштето и стручните здруженија на настав-
ниците; 

— развивањето на соработка со општествените 
организации и мотивирањето на учениците за по-
голема активност во ученичките организации и 
унапредувањето на ученичкото самоуправување; 

— одржувањето јавни и нагледни предавања и 
учество со прилози; 

— објавените стручни и други трудови сврза-
ни со неговата воспитно-образовна работа; 

— постојаното стручно, марксистичко и педа-
гошко-осихолошко усовршување; 

— потпомагање™ на стручното, марксистичкото 
и педагошкото усовршување на воспитно-образст-
илот кадар, пренесувајќи ги, како ментор, со успех 
знаењата и искуствата од воспитно-образовната ра-
бота; 

— активноста во работата на наставничкиот 
колегиум на паралелата , наставничкиот колегиум 
на одделението и на наставничкиот колегиум на 
основното училиште; 

— постојаното вложување напори за мотиви-
рање на учениците за поголема активност во вос-
питно -образов ниот процес; 

— учествувањето во разни видови општествени 
активности во средината каде што работи и живее 
(културно-уметнички друштва, библиотеки, народ-
ни и работнички универзитети, музеи, клубови и 
други стручни и општествени организации); 

— придонесот за развивање на хумани односи 
во работата и животот во училиштето; 

— педагошката и другата активност во среди-
ната каде што работи и живее. 

Член 5 
За здобивање на звањето особено истакнат пе-

дагошки работник е неопходно наставникот да има 
поминато најмалку 10 години работно искуство во 
воспитно-образовна работа и да постигнува особе-
но значајни резултати во остварувањето на цели-
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те и задачите на основното воспитание и образо-
вание. 

Успехот на наставниот во остварувањето на 
целите и задачите во основното воспитание и обра-
зование се согледува во: 

— постигнувањето особени резултати во оства-
рувањето на планот и програмата и годишната 
програма за работа на основното училиште во раз-
ни форми на воспитно-образовната дејност (наста-
вата, дополнителните наставни активности, кур-
севите, слободните ученички активности и ученич-
ките организации, олштествено-културната дејност 
и др.); 

— постигнувањето повисоки резултати на уче-
ниците во наставата и другите активности; 

— покренување^ на иницијативи и придоне-
сот за воведување на современи наставни методи 
облици и средства во реализацијата на програм-
ските задачи; 

— обопштувањето на искуството од воспитно-
образовната работа и успешното пренесување на 
помладите; 

— учеството со стручни трудови на советува-
ња, семинари и други стручни собири; 

— објавување позначајни стручни и други тру-
дови сврзани со неговата воспитно-образовна ра-
бота; 

— забележителниот придонес во работата на 
стручните активи на училиштето и стручните здру-
женија на наставниците; 

— постигнувањето видни резултати во разви-
вањето и проширувањето на соработката со опште-
ствените организации и во мотивирање™ на уче-
ниците за поголема активност во ученичките орга-
низации и за развивање на ученичкото самоупра-
вување; 

— придонесот за развивањето и проширувањето 
на соработката со други основни училишта и со 
други воспитно-образовни организации; 

— особениот придонес за стручното, марксис-
тичкото и педагошкото усовршување на во елитно-
образовниот кадар; 

— особениот придонес во развивањето на хума-
ни односи во работата и животот во училиштето; 

— учеството при изработка на планови и про-
грами за воспитно-образовната работа, 'изработка 
на учебници и др; 

— афирмираноста што ја постигнал со севкуп-
ната педагошка вредност и со своите квалитети и 
постигнатите резултати во средината каде што ра-
боти и живее. 
III. ПОСТАПКА ЗА ЗДОБИВАЊЕ НА ЗВАЊАТА 

НА НАСТАВНИЦИТЕ 
Член 6 

Предлогот за доделување на звањето истак-
нат педагошки работник односно особено истакнат 
педагошки работник до Републичкиот педагошки 
совет го дава советот на основното училиште во 
кое е вработен наставниот, врз основа на приба-
вено мислење од наставничкиот колегиум на учи-
лиштето и општинскиот односно меѓуопштинскиот 
завод за унапредување на предучилишното и ос-
новното образование и воспитување. 

Иницијатива и постапка за доделување на зва-
њата од претходниот став можат да покренат со-

ветот на основното училиште, наставничкиот коле-
гиум, стручните активи, како и самоуправни орга-
г а низ ацин и заедници, општествено-политички ор-
ганизации и стручни здруженија. Иницијатива за 
покренување на постапка може да даде и самиот 
наставник заинтересиран за здобивање со едно од 
споменатите звања. 

Член 7 
Предлозите за доделување на звањата, образ-

ложени и поткрепени со соодветна документација, 
во три примероци се доставуваат до Републичкиот 
педагошки совет најдоцна до крајот на декември, 
а резултатите за доделените звања се објавуваат 
до 24 мај наредната година. 

Член 8 
На наставниот кој се здобил со звање, Репуб-

личкиот педагошки совет му доделува диплома во 
која се внесуваат податоци за наставниот и ви-
дот на звањето. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 9 
Предлозите за доделување на звањата истак-

нат педагошки работник и особено истакнат педа-
гошки работник за 1980 година се доставуваат зак-
лучно до 30 април 1980 година, а резултатите за 
доделените звања се објавуваат најдоцна до крајот 
на учебната 1979/80 година. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 03-389 
14 февруари 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 

за наука и образование, 
Анатоли Далјановски, е. р. 

26. 
Врз основа на член 38 став 3 од Законот за ма-

тичната евиденција на осигурениците и уживате-
лите на права од пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" број 34/79), 
републичкиот секретар за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ШТО СЛУЖАТ 
ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО МА-
ТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат обрасците 

на пријавите што служат за регистрирање на по-
датоците за устрој ување и водење на матичната 
евиденција за осигурениците и уживателите на 
права од пензиското и инвалидското осигурување 
(во натамошниот текст: матична евиденција). 

Член 2 
Податоците з<а устрој ување и водење на матич-

ната евиденција (член 24 од Законот за матичната 
евиденција за осигурениците и уживателите на 
право од пензиското и инвалидското осигурување 
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„Службен лист на СФРЈ" број 34/79), се доставу-
ваат на следните обрасци, и тоа: 

— Пријава за устројување на матичната еви-
денција за осигурениците — на образецот ПС, 

— Пријава на осигурување — на образецот 
М-1, 

— Одјава на осигурување — на образецот М-2, 
— Пријава за промена во текот на осигурува-

њето — на образецот М-3, 
— Пријава на податоците за чистиот личен до-

ход и стажот на осигурувањето за 19— година — 
на образецот М-4, 

— Пријава на податоците за чистиот личен до-
ход остварен со примање надоместок на чист личен 
доход по основа на здравственото осигурување за 
19— година — на образецот М-5, 

— Пријава на податоците за чистиот личен до-
ход остварен со примање надоместок на чист ли-
чен доход и материјално обезбедување по основа 
на инвалидското осигурување за 19— година — на 
образецот М-6, 

— Пријава на податоците за дополнително ут-
врдениот пензиски стаж односно зголемување на 
стажот на осигурување — на образецот М-7, 

— Пријава за промена на податоците за чис-
тиот личен доход и за стажот на осигурување за 
19— година — на образецот М-8, 

— Пријава за промена на податоците за чис-
тиот личен доход остварен со примање надоместок 
на чист личен доход по основа на здравственото 
осигурување за 19— година — на образецот М-9, 

— Пријава за промена на податоците за чис-
тиот личен доход остварен со примање надоместок 
на чистиот личен доход и материјално обезбеду-
вање по основа на инвалидското осигурување за 
19— година — на образецот М-10, 

1. „Пријава за почетокот на работењето на об-
врзникот за уплата на придонес", 

2. „Пријава за престанокот на работењето на 
обврзникот за уплата на придонес", и 

3. „Пријава за промените во работењето на об-
врзникот за уплатување на придонесот" — на об-
разецот М-11. 

Обрасците ПС и М-1 до М-11 се составен дел на 
овој правилник. 

Член 3 
Осигуреникот во работен однос пријавата ПС ја 

поднесува преку основните организации на здру-
жен труд, работните организации што во својот 
состав немаат основни организации на здружен 
труд, земјоделските и други задруги, работните за-
едници, банките, заедниците на осигурување на 
имоти и лица и други финансиски организации, 
самоуправни интересни заедници, органите и ор-
ганизациите на општествено-политичките заедници 
и органите на општествената заедница, општестве-
но-политичките организации, општествените орга-
низации и здруженијата на граѓаните и други ор-
ганизации и заедници (во натамошниот текст: 
организациите), до основната заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување (во натамош-
ниот текст: основна заедница). 

Осигуреникот во работен однос кај две или 
повеќе организации пријавата ПС ја поднесува пре-
ку организацијата кај која се наоѓа неговата ра-
ботна книшка до основната заедница. 

Осигурениците — работните луѓе кои самостој-
но вршат дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните и работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
вршат уметничка или друга културна, адвокатска 
или друга професионална дејност за себе и врабо-
тените кај нив, пријавата ПС ја поднесуваат до 
основната заедница. 

Осигуреникот кој по престанокот на задолжи-
телното осигурување продолжил да уплатува при-
донес за своето осигурување, пријавата ПС ја под-

несува до основната заедница ка ј која е пријавен 
на продолжено осигурување. 

Лицето кое не е пријавено на осигурување, 
пријавата ПС ја поднесува до основната заедница 
според местото на своето живеалиште. 

Член 4 
Уживател на пензија со пензиски стаж помал 

од 40 години — маж, односно помал од 35 години 
— жена, учесник во НОВ пред 9 септември 1943 
година, односно до 13 октомври 1945 година со пен-
зиски стаж помал од 35 години — маж, односно 
помал од 30 години — жена, кој повторно стапил 
во работен однос и работи со половина или по-
веќе од половина од полното работно време, при-
јавата ПС за стаж на осигурување наполнет по де-
нот на пензионирањето ја поднесува преку орга-
низацијата во која е вработен до основната заед-
ница. 

Осигуреникот од став 1 на овој член кој врши 
дејност по основа на која е осигурен, пријавата ПС 
за стаж на осигурување наполнет по денот на пен-
зионирањето ја поднесува до основната заедница 
според местото на своето живеалиште. 

Член 5 
Работниците кои пред заминувањето во стран-

ство имале живеалиште на територијата на Соци-
јалистичка Република Македонија, а во времето 
на поднесувањето на пријавата ПС ќе се затечат 
во работен однос заснован со странски работода-
вец, како и работниците на организациите од те-
риторијата на Социјалистичка Република Маке-
донија кои ќе се затечат на изведување работи во 
странство, пријавата ПС ја поднесуваат до основ-
ната заедница според местото на своето живеалиште. 

Осигурениците од став 1 на о&ој член кои за 
времето поминато на работа во странство биле при-
јавени за пензиско и инвалидско осигурување во 
Југославија и самите го плаќале придонесот за тоа 
осигурување, пријавата ПС ја поднесуваат до ос-
новната заедница кај која биле пријавени на оси-
гурување. 

Член 6 
Пријавите М-1 до М-4 и пријавите М-8 и М-11 

основните заедници ги доставуваат на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија веднаш, а нај-
доцна во рок од три дена од денот на нивниот 
прием од страна на организацијата односно осигу-
реникот. 

Член 7 
Техничките елементи на обрасците пропишани 

со овој правилник што служат за потребите на ма-
шинска обработка на податоците ги дава Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија зависно од 
техничките барања на опремата што ја користи за 
водење на матичната евиденција. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 11-50 
7 февруари 1980 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Андон Мојсов, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
94. 

Врз основа на одредбите на член 7 од Правил-
никот за податоците што се регистрираат во ма-
тичната евиденција на осигурениците и уживате-
лите на права од пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 7/80), 
Стручната служба на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија издава 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
НА ОБРАСЦИТЕ ПРОПИШАНИ ЗА ВОДЕЊЕ НА 

МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

1) Со ова упатство се одредуваат техничките 
елементи на обрасците за водење на матичната 
евиденција на осигурениците (М-1, М-2, М-1/М-2, 
М-3, М-4, М-8, М-11 и ПС) пропишани со Правил-
никот за обрасците иа пријавите што служат за ре-
гистрирање на податоци во матичната евиденција 
за осигурениците и за уживателите на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 7/80), кои зависат од тех-
ничките барања на опремата што се користи за 
водење на матичната евиденција при Стручната 
служба на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија. 

2) Обрасците на пријавите за устројување и во-
дење на матичната евиденција за осигурениците ги 
имаат следниве обележја: 

1. Образецот „Пријава на осигурување" (обра-
зец М-1) ги има следниве обележја: 

01 — Број на микрофилмската ролна и 
број на позицијата 11 

02 — Работен налог 6 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 13 
04 — Регистарски број на обврзникот за 

уплата на придонес 10 
05 — Работно време на работникот — 

часови неделно 2 
06 — Основа на осигурување 2 
07 — Бо колку организации е вработен 1 
08 — Вработување во претходната ор-

ганизација (датум, престанок на 
вработувањето и СР) 7 

09 — Уживател на пензија 1 
10 — Датум на стапување во работа во 

осигурувањето 6 
12 — Занимање 4 

13 — Вид на завршеното училиште 3 
14 — Стручно образование — високо, 

више, средно, ниже, висококвали-
фикуван, квалификуван, полу-
квалификуван, неквалификуван 1 

15 — Стручна подготовка за вршење на 
определени работи односно зада-
чи: висока, виша, средна, нижа, 
висококвалификуван, квалифику-
ван, полуквалификуван, неквали-
фикуван 1 

16 — Датум на раѓањето 6 
17 — Презиме и име 25 
18 — Пол (машки, женски) 1 
19 — 23 Посебни податоци, и тоа: 
19 — слеп: не — да 1 
20 — Воен инвалид: да — не, ако е да 

се впише групата 2 
21 — 22 Телесно оштетување, и тоа: 
21 — Најмалку 70°/о не — да 1 

места 

22 — Цивилна жртва од војната од на ј -
малку 70% — не, да 1 „ 

23 — Лице заболено од дистрофија и 
сродни мускулни и неуромускулни 

I заболувања, не — да 1 „ 
24 — Датум на приемот на пријавата 

(ден, месец, година) 6 „ 
25 — Назив и седиште на обврзникот 

за уплата на придонесот 

2. Образецот „Одјава на осигурувањето" (обра-
зец М-2) ги има следниве обележја: 

01 — Број на микрофилмската ролна, 
број на позицијата 11 места 

02 — Работен налог 6 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 13 
04 — Регистарски број на обврзникот 

за уплата на придонесот 10 
II — Датум на престанокот на работата 

во осигурување (ден, месец, го-
дина) 6 

24 — Датум на приемот на пријавата 
(ден, месец, година) 6 

„Пријава на осигурување" (образец М-1) и 
„Одјава на осигурувањето" (образец М-2) е сет во 
5 примероци, и тоа: 
1. „Пријава на осигурување" (за пензиско и ин-

валидско осигурување) 
2. „Пријава на осигурување" (за здравствено оси-

гурување) 
3. „Одјава на осигурувањето" (за пензиско и ин-

валидско осигурување) 
4. „Одјава на осигурувањето" (за здравствено оси-

гурување) 
5. „Потврда за поднесената пријава — одјава на 

осигурување". 

3. Образецот „Пријава за промена во текот на 
осигурувањето" (образец М-3) ги има следниве 
обележја: 

00 — Вид на промената 10 
01 — Број на микрофилмската ролна и 

број на позицијата 11 
02 — Работен налог 6 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 13 
04 — Регистарски број на обврзникот за 

уплата на придонесот 10 
05 — Работно време на работникот — 

часови неделно 2 
06 — Основа на осигурување 2 
07 — Во колку организации е вработен 1 
08 — Вработување во претходната ор-

ганизација (датум на престанокот 
на вработувањето и СР) 7 

091— Уживател на пензија 1 
10 — Датум на стапувањето во работа 

во осигурувањето (ден, месец, го-
дина) 6 

11 — Датум на престанокот на работата 
во осигурувањето (ден, месец, го-
дина) 6 

12 — Занимање 4 
13 — Вид на завршеното училиште 3 
14 — Стручно образование: високо, ви-

ше, средно, ниже, висококвали- • 
фикуван, квалификуван, полуква-
лификуван, неквалификуван 1 

15 — Стручна подготовка за вршење на 
определени работи односно зада-
чи: висока, виша, средна, нижа, 
висококвалификуван, квалифику-
ван, полуивалификуван, неквали-
фикуван 1 

места 
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16 — Датум на раѓањето (ден, месец и 
година) 6 

17 — Презиме и име 25 
18 — Пол (машки, женски) 1 
19 — 23 — Посебни податоци, и тоа: 
19 — Слеп: не — да 1 
20 — Воен инвалид: да — не, ако е да 

се впише групата 2 
21 — 22 Телесно оштетување и тоа: 
21 — Најмалку 70% не — да 1 
22 — Цивилна жртва од војната од нај-

малку 70°/о, не — да 1 
23 — Лице заболено од дистрофија и 

(Сродни мускулни и неуромускул-
ни заболувања — не — да 1 

24 — Датум на приемот на пријавата 
(ден, месец, година) 6 „ 

25 — Назив и седиште на обврзникот 
за уплата на придонес 

26 — Датум на настанатата промена 
(ден, месец, година) 6 „ 

4. Образецот „Пријава на податоците за утвр-
дениот чист личен доход и стажот на осигурување 
за 19— година" (образец М-4) ги има следниве обе-
лежја: 
01 — Број на микрофи л меката ролна и 

број на позицијата 11 местг-
02 — Работен налог 6 „ 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 13 „ 
04 — Регистарски број на обврзникот за 

уплата на придонес 10 „ 
05 — Пријава на податоците за утврде-

ниот чист личен доход и стажот 
на осигурување за 19— година 2 „ 

06 — Презиме и име 25 „ 
07 — Назив и седиште на работната ор-

ганизација 
— Утврден стаж на осигурување 

период: 
— колона 1, 2 — од — до 8 „ 
Месеци — дена 4 „ 
— Утврден чист личен доход 
— колона 3, 4 — 
— за вкупен број на часови 4 „ 
— динари, пари 8 „ 
— надомест на личен доход до 

една година: 
— колона 5, 6, 7 — 
— број на часови 4 „ 
— износ на основата по еден час 5 „ 
— година од која е земена основата 2 „ 
— Податоци за времето поминато 

на вршење работни задачи и 
задачи и на кое стажот на оси-
гурување се смета со зголемено 
траење 

— колона 8, 9, 10 
— ефективно траење (месеци — 

денови) 4 
— Назив на работната задача 
— шифра — 4 „ 

Пријавата на податоците за утврдениот чист 
личен доход и стажот на осигурување за 19— го-
дина (образец М-4) е сет во 4 примероци и тоа: 

1. Примерок за матична евиденција 
2. Примерок за осигуреникот 
3. Примерок за обврзникот за уплата на придо-

несот и ѕ 
4. Примерок за основната заедница на пензиско-

то и инвалидското осигурување. 

5. Образецот „Пријава на податоците за чист 
личен доход остварен со примање надоместок на 
чист личен доход по основа на здравственото оси-
гурување за 19— година" (образец М-5), ги има 
следните обележја: 

01 — Број на микрофилмеката ролна и 
број на позицијата 11 места 

02 — Работен налог 6 „ 
03 — Матичен број на граѓанинот — ли-

чен број 13 „ 
04 — Пријава на податоците за чист 

личен доход остварен со примање 
надоместок на чист личен доход 

по основа на здравственото оси-
гурување за 19— година 2 „ 

05 — Презиме и име 25 „ 
06 — Шифра на основната заедница на 

пензиското и инвалидското осигу-
рување 4 „ 
— Чист личен доход кој служи за 

утврдување на пензиската ос-
нова остварен со примање на-

доместок на чист личен доход 
по основа на здравственото 
осигурување: 

— колона, 1, 2, 3 •— 
— вкупен број на часовите за кои 

е извршена исплата 4 „ 
— износ на основата на надомес-

ток по час 5 „ 
— година од која е земена основата 2 „ 
— колона 4 — 
— утврден стаж на осигурување 

по престанок на работниот од-
нос (месеци, дена) 4 „ 

Пријавата на податоците за чист личен доход 
остварен со примање надоместок на чист личен 
доход по основа на здравственото осигурување за 
19— година (образец М-5) е сет во 3 примероци, 
и тоа: 

1. Примерок за матичната евиденција 
2. Примерок за основната заедница на здравстве-

ното осигурување на работниците 
3. Примерок на осигуреникот. 

6. Образецот „Пријава на податоците за чист 
личен доход остварен со примање надоместок на 
име личниот доход и материјално обезбедување по 
основа на инвалидското осигурување за 19— го-
дина" (образец М-6), ги има следниве обележја: 

01 — Број на микрофилмската ролна и 
број на позицијата 11 

02 — Работен налог 6 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 13 
04 — Пријава на податоците за чист 

личен доход остварен со примање 
надоместок на чист личен доход и 
материјално обезбедување по ос-
нова на инвалидското осигурува-
ње за 19— година 2 

05 — Презиме и име 25 
06 — Шифра на основната заедница на 

пензиското и инвалидското осигу-
рување 4 

Колона 1, 2, 3, 4, 5 

— Материјално обезбедување: 
— период поминат во вршење ре-

хабилитација од — до (ден — 
месец) 8 

— утврдена основа (месеци — де-
нови) 4 

— дневна основа од која е одре-
дено материјалното обезбедува-
ње — динари — пари 5 

— година од која е земена осно-
вата 2 

места 
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Колона 6, 7, 8, 9, 10 
— Привремен надоместок: 
— период од — до (ден, месец) 8 „ 
— утврдена основа (месеци — де-

нови) 4 
— дневна основа од која е одре-

дено привремен надоместок (ди-
нари — пари) 5 „ 

— година од која е земена осно-
вата 2 „ 

— Колона 11 — 

— Надоместок поради помал ли-
чен доход на друга работа 
(вкупен износ) динари, пари 8 „ 

— Колона 12, 13 

— Надоместок поради работа со 
скратено работно време: 

— вкупен број на часови 4 „ 
— вкупен износ (динари, пари) 8 „ 

Пријавата на податоците за чист личен доход 
остварен со примање надоместок на чист личен до-
ход и материјалното обезбедување по основа на 
инвалидското осигурување за 19— година (обра-
зец М-6) е сет во 3 примероци, и тоа: 

1. Примерок за матичната евиденција; 
2. Примерок за основната заедница на пензиското 

и инвалидското осигурување; 
3. Примерок за осигуреникот. 

7. Образец „Пријава на податоците за допол-
нително утврдениот пензиски стаж односно зго-
лемување на стажот на осигурувањето" (образец 
М-7) ги има следниве обележја: 

01 — Број на микрофилмската ролна и 
број на позицијата 

02 — Работен налог 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 
04 — Презиме и име 
05 — Шифра на основната заедница на 

пензиското и инвалидското осигу-
рување 
— Колона 1 — 
Назив и седиште на организаци-
јата (работодавец) или вид на по-
себниот стаж, односно назив на 
работната задача на работното ме-
сто на кое стажот на осигурува-
њето се смета со зголемено траење 
— Колона 2 — 
Социјалистичка република, по-
краина односно држава 
— Колона 3 — 
Докази за стажот — органот што 
го донел решението, број на ре-
шението, на работната книшка и 
друго односно докази врз основа 
на кои се врши зголемувањето 
— Колона 4 — 

Службена ознака 
— Колона 5 — 6 
— Период 

од — ден, месец, година 
до — ден, месец, година 

— Колона 7 — 
години, месеци, дена 

— Колона 8, 9, 10, 11 
Шифра 

— Социј а листичка република, по-
краина, држава 

— вид на стажот 
— траење на работата 
— вид на промена на пензискиот 

стаж 

11 
6 

13 
25 

4 

места 

Пријавата на податоците за дополнително ут-
врдениот пензиски стаж односно зголемување ста-
жот на осигурувањето (образец М-7) е сет во 3 
примеорци, и тоа: 

1. Примерок за матичната евиденција, 
2. Примерок за основната заедница на пензиското 

и инвалидското осигурување, и 
3. Примерок за осигуреникот. 

8. Образецот „Пријава за промената на по-
датоците за чист личен доход и за стажот на оси-
гурувањето за 19— година (образец М-8), ги има 
следниве обележја: 

01 — Број на микрофилмзската ролна и 
број на позицијата 11 места 

02 — Работен налог 6 „ 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 13 „ 
04 — Регистарски број на обврзникот 

за уплата на придонес 10 „ 
05 — Пријава за промената на подато-

ците за чист личен доход и за 
стажот на осигурувањето за 19— 
година 2 „ 

06 — Презиме и име 25 „ 
07 — Назив и седиште на работната 

организација 
— Податок: стар — нов 
— Колона 1 — 

Службена ознака 1, 2 1 „ 
— Колона 2, 3 
— утврден стаж на осигурување 
— период 
— од — до 4 
— месеци, дена 4 „ 
— Колона 4, 5 

утврден чист личен доход 
— за вкупен број часови 4 „ 
— динари — пари 8 „ 
— Колона 6, 7, 8 
— Надомест на чист личен доход 

до една година 
— број на часови 4 „ 
— износ на основата по еден час 5 „ 
— година од која е земена осно-

вата 2 „ 
— Колона 9, 10, 11 
— Податоци за времето поминато 

на работни задачи на кое ста-
жот на осигурување се смета 
со зголемено траење: 

— ефективно траење (месеци и 
денови) 4 

— назив на работна задача 
— шифра 4 

Пријавата за промена на податоците за чист 
личен доход и за стажот на осигурувањето за 19— 
година (образец М-8) е сет во 4 примероци, и тоа: 

1. Примерок за матична евиденција; 
2. Примерок за основната заедница на пензиското 

и инвалидското осигурување; 
3. Примерок на обврзникот за уплата на придо-

несот; и 
4. Примерок на осигуреникот. 

9. Образецот „Пријава за промената на подато-
ците за чист личен доход остварен со примање на-
доместок на чист личен доход по основа на здрав-
ственото осигурување за 19— година" (образец 
М-9) ги има следниве обележја: 

01 — Број на микрофилмската ролна и 
број на позицијата 11 

02 — Работен налог 6 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 13 

места » 

» 

1 

6 
6 

6 

3 
4 
1 

1 
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04 — Пријава за промената на подато-
ците за чист личен доход остварен 
(со примање надоместок на чист 
личен доход по основ на здрав-
ственото осигурување за 19— го-
дина ^ 2 

05 — Презиме и име 25 „ 
06 — Шифра на основната заедница на 

здравственото осигурување на ра-
ботниците 4 „ 
— Податок: стар-нов 
— Колона 1 — 

Службена ознака 1 „ 
— Колона 2, 3, 4 1 „ 
— Чист личен доход кој служи за 

утврдување на пензиската ос-
нова остварена со примање на-
доместок на чист личен доход 
по 010Н0В на здравственото оси-
гурување: 

— вкупен број на часови за кои е 
извршена исплата 4 „ 

— износ на основата на надомес-
ток по час — динари, пари 5 „ 

— година од која е земена осно-
вата 2 „ 

— Колона 5 — 
— Утврден стаж на осигурување 

по престанок на работниот од-
нос (месеци — дена) 4 „ 

Пријавата за промена на податоците за чист 
личен доход остварен со примање надоместок на 
чист личен доход по основа на здравственото оси-
гурување за 19— година (образец М-9) е сет во 3 
примерока, и тоа: 
1. Примерок за матична евиденција; 
2. Примерок за основната заедница на здравстве-

ното осигурување на работниците; 
3. Примерок за осигуреникот. 

10. Образецот „Пријава за промена на подато-
ците за чист личен доход остварен со примање на-
доместок на чист личен доход и материјално обез-
бедување по основа на инвалидското осигурување 
за 19— година" (образец М-10) ги има следниве обе-
лежја: 

01 — Број на микрофилмската ролна и 
број на позицијата 

02 — Работен налог 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 
04 — Пријава за промена на подато-

ците за чист личен доход оства-
рен со примање надоместок на 
чист личен доход и материјално 
обезбедување по основа на инва-
лидското осигурување за 19— го-
дина 

05 — Презиме и име 
06 — Шифра на основната заедница на 

пензиското и инвалидското осигу-
рување 
— Колона 1, 2, 3, 4, 5 
— Податок: стар-нов 
— Колона 1 — 
— Службена ознака 
— Материјално обезбедување: 
— Период поминат во вршење на 

рехабилитациј а: 
од (ден, месец) 
до (ден, месец) 

—• утврдена основа 
(месеци, денови) 

— Дневна основа од која е одре-
дено материјалното обезбедува-
ње (динари, пари) 

— година од која е земена основата 
— Колона 7, 8, 9, 10, 11 

11 
6 

13 

места 

2 
25 

4 

1 

4 
4 
4 

5 
2 

— Привремен надомест: 
— Период: 

од (ден, месец) 4 
до (ден, месец) 4 

— утврдена основа (месеци, де-
нови) 4 „ 

— Дневна основа од која е одре-
дено материјалното обезбедува-
ње (динари, пари) 5 „ 

— Година од која е земена осно-
вата 2 „ 

— Колона 12 — 
— Надоместок поради помал чист 

личен доход на друга работа 
(вкупен износ — динари, пари) 8 „ 

— Колона 13, 14 
— Надоместок поради работа со 

скратено работно време: 
— вкупен број на часови 4 „ 
— вкупен износ (динари, пари) 8 „ 

„Пријавата за промена на податоците за чист 
личен доход остварен со примање надоместок на 
чист личен доход и материјално обезбедување по 
основа на инвалидското осигурување за 19— годи-
на" (образец М-10) е сет во 3 примероци, и тоа: 

1. Примерок за матичната евиденција; 
2. Примерок за основната заедница на пензиското 

и инвалидското осигурување; 
3. Примерок за осигуреникот. 

11. Образецот 1. „Пријава за почетокот на ра-
ботењето на обврзникот за уплата на придонес"; 
2. „Пријава за престанокот на работењето на обврз-
никот за уплата на придонес"; 3. „Пријава за 
промена во работење на обврзникот за уплата на 
придонес" (образец М-11), ги има следниве обе-
лежја: 

00 — Се впишува едно обележје од 
можните 1, 2, 3 

01 — Број на микрофилмоката ролна и 
број на позицијата 

02 — Работен налог 
03 — Регистарски број на обврзникот за 

уплата на придонес 
04 — Матичен број на единствен регис-

тар 
05 — Реден број на деловна и друга 

единица 
06 — Шифра на дејноста на организа-

цијата 
07 — Шифра на дејноста на деловна и 

друга единица 
08 — Назив на обврзникот за уплата на 

придонесот (за деловни и други 
единици, назив на таа заедница) 

09 — Адреса (место, улица и број) на 
обврзникот за уплата на придоне-
сот, односно деловната и друга 
единица 

10 — Број и назив на поштата 
11 — Датум на почетокот, престанокот 

и промената 

1 место 

11 
6 

10 

7 

3 

6 

6 

120 

62 
21 

6 

Пријавата 1) за почетокот на работењето на 
обврзникот за уплата на придонесот, 2) за преста-
нокот на работењето на обврзникот за уплата на 
придонесот и 3) за промена во работење на обврз-
никот за уплата на придонесот (образец М-11) е сет 
во 3 примероци, и тоа: 

1. Примерок за матичната евиденција; 
2. Примерок за основната заедница на пензиското 

и инвалидското осигурување; 
3. За обврзникот за уплата на придонесот. 

12. — „Пријава за матичната евиденција за оси-
гурениците" (образец ПС) ги има следниве обе-
лежја: 
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И 
6 

13 

10 
41 

1 
4 
3 
2 
1 

01 — Број на микрофилмеката ролна и 
број на позицијата 

02 — Работен налог 
03 — Матичен број на граѓанинот — 

личен број 
04 — Регистарски број на обврзникот за 

уплата на придонес 
05 — Презиме и име 
06 — Моминско презиме 
07 — Пол (машки, женски) 
08 — Занимање 
09 — Вид на завршеното училиште 
10 — Основ на осигурување 
11 — Учество во НОВ 

— 1941 година: 
— Носител на споменица 
— Не е носител на споменица 
— 1942 година 
— 1943 година 
— пред 09. 09. 
— од 09. 09. 
— бивши граѓанин на Италија во 

областите припоени кон СФРЈ 
до 13. 10. 

— од 14. 10. 
— 1944 година 
— 1945 година 
— учество во НОВ завршено пред 

крајот на војната 
— нема учество во НОВ 
— „ЕЛАС" 
— „ДАГ" 

12 — Воен заробеник со право на зго-
лемување на пензија за 30% — 
не да 

13 — 14 Воени инвалиди 
13 — Воен од војните — мирновремен 

воен инвалид — не, ако е, да се 
запише групата 

14 — Датум на настапувањето на ин-
валидитетот од I до VI група 

15 — 19 Уживател на инвалиднина по 
основ на телесно оштетување: 

15 — Не, ако е да се запише групата 
16 — СИЗПИОМ што ја врши испла-

тата 
17 — Број на списот 
18 — 19 Уживател на додаток за по-

мош и нега 
18 — Не да; СИЗПИОМ што ја врши 

исплатата 
19 — Број на списот 
20 — Утврдена инвалидност 

— не 0 
— I категорија 
— И категорија 
— III категорија 
— Опасност од инвалидност 

21 — 23 Право признаено по основ на 
пензиското и инвалидското оси-
гурување 

21 — не е признаено 0 
старосна пензија 1 
инвалидска пензија 2 
вработување 3 
професионална рехабилитација 4 

22 — СИЗПИОМ што ја врши испла-
тата 

23 — Број на списот 
24 — во колку организации е вработен 

(1, 2, 3, 4, 5) 

Податоци за пензискиот стаж до 31 декември 
1964 година и податоци за стажот на осигурува-
њето од 1 јануари 1965 година односно податоци 
за работните задачи на кои стажот на осигурува-
њето се смета со зголемено' траење. 

Назив и седиште на организацијата (работода-
вец) или вид на посебниот стаж, односно назив на 

1 + 4, 

работите на кои стажот на осигурувањето се смета 
со зголемено траење (колона 1); 

Социјалистичка република, покраина, односно 
држава (колона 2); 

Докази за стажот, орган што го донел реше-
нието, број на решението, на работната книшка и 
друго, односно докази врз основа на кои се врши 
зголемувањето (колона 3); 

Службена ознака (колона 4) 01, 02, ОЗ, 04, 05, 
Об, 07, 08, 09, 10. 

Период (колона 5, 6) 

— од 
— ден 
— месец 
— година 
— до 
— ден 
— месец 
— година 
— траење на стажот (колона 7) 
— години 
— месеци 
— дена 
— шифри (колона 8, 9, 10) 
— социјалистичка република, покраина, 

држава 
— вид на стажот 
— траење на работата 

6 места 

6 места 

Кон пријавата прилага: 
— Потпис на подносителот на пријавата 
— Адреса: место, улица и број 
— Назив на организацијата: 
— Место: 
— Работникот непрекинато е вработен 

во оваа организација од 
19— година 

— Потпис на овластеното лице 
— Место на печат 
— Точноста на запишаните податоци од 

изворната документација ја заверува 
Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија 

— Потпис на одговорниот работник 
— Потпис на контролорот 
— Датум на приемот на пријавата 

3. Во пријавите на осигурување се внесуваат 
обележја за шифрирање и тоа: 

а) Во пријавата на осигурување — образец 
М-1, обележја: 01 „број на микрофилмска ролна и 
број на позиција" и 02 „Работен налог 401016"; 

б) Во одјавата на осигурување —- образец М-2, 
обележја: 01 „број на микрофилмска ролна и број 
на позиција" и 02 „Работен налог 402022". 

Обрасците М-1, М-2, М-1/М-2 се споени во сет 
од 5 листа, а пополнувањето на обележјата од ре-
ден број ОЗ до 25 се врши едновремено на Прија-
вата на осигурување — Објавата на осигурува-
њето и Потврдата за поднесената пријава — одја-
ва на осигурување со тоа што на грбот на Потвр-
дата (М-1/М-2) е отпечатено и упатство за попол-
нување на сите три обрасци. 

Форматот на обрасците М-1, М-2 и М-1/М-2 ги 
има следните димензии 320 х 220, а се печатат на 
50 грамска бездрвна хартија. 

в) Во пријавата за промена во текот на осигу-
рувањето — образец М-3 се внесуваат обележја за 
шифрирање, и тоа: 01 „број на микрофилмока рол-
на и број на позиција" и 02 „работен налог 402030". 

Обвразецот М-3 е споен во сет од 3 листа и 
пополнувањето се врши со едно впишување. На 
грбот од Потврдата отпечатено е кои обележја се 
пополнуваат доколку настане некоја промена во 
текот на осигурувањето. 

Форматот на образецот М-3 ги има следните ди-
мензии 320 х 220, а се печати на 50 грамска бездрвна 
хартија. 

4. Во пријавата на податоците за утврдениот 
чист личен доход и стажот на осигурувањето за 

1 

2 

6 

1 

4 

3 
4 
1 

1 

1 
2 
3 
4 

1 

4 

1 

6 места 
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19— година — образецот М-4, се внесуваат обележ-
ја за шифрирање и тоа: 01 „број на микрофилмска 
ролна и број на позиција" и 02 „работен налог 
401040". 

Образецот М-4 е единечна пријава во која се 
регистрира утврдениот стаж и чист личен доход 
за вработениот. Образецот М-4 е сет од 4 места од 
кои првиот е за матичната евиденција, вториот е 
за основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување, третиот за обврзникот за упла-
та на придонесот и четвртиот е за осигуреникот. 

Форматот на образецот М-4 ги има следните 
димензии: 297x210, а се печати на 50 грамска без-
дрвна хартија. 

5. Во пријавата за промената на податоците за 
чист личен доход и за стажот на осигурувањето 
за 19— година — Образец М-8, се внесуваат обе-
лежја за шифрирање и тоа: 01 „број на микро-
филмска ролна и број на позиција" и 02 „работен 
налог 402089". 

Образецот М-8 е единечна пријава и е сет од 4 
листа, од кои првиот лист е за матичната евиден-
ција, вториот е за основната заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување, третиот за об-
врзникот за уплата на придонесот и четвртиот е за 
осигуреникот. 

Форматот на образецот М-8 ги има следните 
димензии: 297x210, а се печати на 50 грамска без-
дрвна хартија. 

6. Во пријавата за 1) почетокот на работењето 
на обврзникот за уплата на придонес, 2) престано-
кот на работењето на обврзникот за уплата на при-
донес и 3) за промена во податоците на обврзникот 
за уплата на придонес — образец М-11, се внесу-
ваат обележја за шифрирање и тоа: 01 „број на 
микрофилмска ролна и број на позиција" и 02 
работни налози за 1) почетокот на работењето на 
обврзникот за уплата на придонес 401164; 2) за 
престанокот на работењето на обврзникот за упла-
та на придонес 402,176; 3) за промена во работење 
на обврзникот за уплата на придонес 402188. 

Образецот М-11 е единечна пријава и е сет од 3 
листа, од кои првиот лист е за матичната евиден-
ција, вториот е за основната заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување и третиот е за 
обврзникот за уплата на придонес. 

Форматот на образецот М-11 ги има следните 
димензии 297 х 210 и се печати на 50 грамока без-
дрвна хартија. 

7. Во пријавата на податоците за матична еви-
денција за осигурениците — образец ПС се вне-
суваат обележја за шифрирање, и тоа: број на 
микрофилма^ ролна и позиција и работен налог 
ВП 1011. 

Образецот ПС е единечна пријава. 
Форматот на образецот ПС ги има следните 

димензии 297 х 210 и се печати на 50 грамска без-
дрвна хартија. 

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 13-3891 
12 февруари 1980 година 

Скопје 
Секретар, 

Илија Бошков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — НЕГОТИНО 
95. 

Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница на културата — Неготино, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Неготино, на седницата одржана на 
28 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧ-
КАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ на културата и за здружување 
средства во Републичката СИЗ на културата. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат стапки на при-

донес и тоа: 
1. 0,51, придонес од доходот на основните ор-

ганизации на здружен труд; 
2. 0,50, придонес од личен доход од работен 

однос; 
3. 1,20, придонес од личен доход од земјодел-

ска дејност; 
4. 1,00, придонес од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност; 
5. 1,00, придонес од личен доход од самостојно 

вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на културата — Неготино здру-
жува средства во Републичката СИЗ на културата 
со издвојување на: 

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

— 0,20 од личен доход од работен однос од не-
стопанството. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ на културата — Неготино ги здружува во 
Републичката СИЗ на културата и месечниот из-
нос на средствата ќе се утврдат со посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на здружени-

те средства ќе ги врши Службата на општествено-
то книговодство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен гласник на општината Неготино", а 
ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 03-5 
10 јануари 1980 година 

Неготино 
Претседател, 

(потпис нечиток) 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — НЕГОТИНО 

96. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од За-

конот за определени облици на општествена заш-
тита на децата и за самоуправните интересни за-
едници за општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ", број 5/74) и член 14 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Не-
готино, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 13 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО ЗА 1980 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесот од личен доход на вработените, од личен 
доход од земјоделска дејност и од личен доход од 
самостојно вршење на стопанска и професионална 
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дејност, за Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — Не-
готино. 

Член 2 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Не-
готино изнесуваат: 

— придонес од личен доход од стопанството 
во бруто, по стапка од 0,70%; 

— придонес од личен доход од нестопанството 
во бруто, по стапка од 0,70%; 

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

— придонес од личен доход од стопанска и 
професионална дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износите, додека на нето личниов* доход и 
другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личен 
доход кои служат како основ за определување на 
износите на придонесите во почетокот на примена-
та на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, 

а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. Истата 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на општината Неготино". 

Бр. 01-207/1 
13 декември 1979 година 

Неготино 
Претседател, 

Драги Лазов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
НЕГОТИНО 

97. 
Врз (основа на член 27 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на физичката 
култура („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 17 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката култура — Не-
готино, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката култура — Не-
готино донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 

ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход, заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ на физичката култура и за здру-
жување средства во Републичката СИЗ на физич-
ката култура. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат стапки на при-

донес и тоа: 
1. 0,24, придонес од доходот на основните орга-

низации на здружен труд; 
2. 0,55, придонес од личен доход од работен 

однос; 
3. 1,20, придонес од личен доход од земјоделска 

дејност; 
4. 1,00, придонес од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност; 
5. 1,00, придонес од личен доход од самостојно 

вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на физичката култура — Него-

тино здружува средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура со издвојување на: 

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

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

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ на физичката култура — Неготино ги 
здружува во Републичката СИЗ на физичката кул-
тура и месечниот износ на средствата ќе се утвр-
дат со посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на здружени-

те средства ќе ги врши Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во оила со објавувањето 

во „Службен гласник на општината Неготино", а 
ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 55 
14 јануари 1980 година 

Неготино 
Претседател, 

(потпис нечиток) 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански /суд во Битола со реше-

нието Фи. бр. 47 од 30. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 37 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на култу-
рата — Прилеп, со следните податоци: 

Основање ш конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница на културата — 
Прилеп, со ЦО. 

Основна дејност: 140233 — култура. 
Дејноста на заедницата е од посебен општест-

вен интерес. Во заедницата се остваруваат особено 
следните цели од заеднички интерес за членовите 
на заедницата: 

— програмирање развојот на културните деј-
ности во согласност со општествените планови за 
развој и програмите за развиток на општината; 

— обезбедување материјални услови за врше-
ње, развој и унапредување на културните деј-
ности; 

— создавање услови, преку слободна размена 
на трудот, да се оствари еднаква општествено-еко-
номска положба на работниците од органтрациите 
на здружен труд што вршат културни дејности и 
работниците од другите организации на здружен 
труд; 

— развивање и унапредување на самоуправ-
ните општествено-економски односи во областа на 
културата врз начелата на доходот; 

— утврдување на стандарди за вршење на кул-
турните дејности и врз нивна основа утврдување 
цената на културните дејности; 

— финансирање на програмите за работа на 
организациите на здружен труд и на другите ор-
ганизации и поединци што вршат културни деј-
ности; 

— договарање со работните луѓе во организа-
циите на здружен труд и другите носители на 
средствата за висината на придонесите за финан-
сирање на културните дејности; 

— одлучување, во согласност со закон, за. прес-
танок на финансирањето на определени дејности, 
односно организации во областа на културата; 

— остварување на смерниците на опшетствели-
те планови за развој на општествено-политичката 
заедница во делот кој се однесува на културните 
дејности; 



Стр. 144 — Вр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 3 март 1980 

— соработка со организациите на здружен 
труд и нивните асоцијации, со општествено-поли-
тичката заедница, со апштествено-политичките и 
другите организации и со интересните заедници со 
цел за унапредување на општествено-економските 
и самоуправни односи во областа на културата; 

— информирање на работните луѓе за состој-
бите и проблемите во организациите на здружен 
труд — вршители на културни дејности и предла-
гање на соодвтееи мерки за унапредување систе-
мот на финансирањето на културните дејности; 

— покренување иницијатива и учество во 
склучување на самоуправни спогодби кои се од 
интерес за културните дејности; 

— иницирање и учество во формирањето и ра-
ботата на разните форми на здружување на са-
моуправните интересни заедници; 

— остварување и други работи од заеднички 
интерес во областа на културата предвидени со 
статутот и другите општи акти на Заедницата. 

Општинската интересна заедница на културата 
— Прилеп, во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, Општинската самоуправна 'интересна 
заедница на културата одговара со сите свои сред-
ства. 

Имиња на лицата овластени за застапување: 
Тофоски Веселин, секретар на Општинската само-
управна интересна заедница на културата — При-
леп, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 47/1979 година. (411) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 180 од 26. III. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-07 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Работната организација на основното 
образование „11 Октомври" — Прилеп — ООЗТ ОУ 
„Манчу Матак", село Кривогаштани, со следните 
податоци: 

Име на лицето овластено за застапување: Сте-
фановски Николов Киро, претседател на привре-
мениот одбор, со неограничени овластувања за зас-
тапување. 

Со одлуката на Собранието на општината При-
леп бр. 243 му престанува функцијата на в. д. ди-
ректорот Митревски Анѓелов Јордан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 180/1979 год. (412) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 255 од 24. IV. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-09 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Работната организација на основното 
образование и воспитание „11 Октомври" — При-
леп, ООЗТ основно училиште „Горче Петров", село 
Рооотово, со следните податоци: 

Име на лицето овластено за застапување: Сто-
јаноски Димо Борис, директор, со неограничени 
овластувања за застапување. 

Му престанува овластувањето на Тилимџиооки 
Добривој. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 255/79 година. (413) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 75 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 60 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската са-
моуправна интересна заедница на културата — 
Крушево, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница на културата — 
Крушево, со ц.о. 

Основна дејност: 140233 — СИЗ на културата. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 
Име на лицата овластени за застапување: Ди-

митар Михај лоски, претседател, без ограничување, 
и Петар Ристески, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 75/1979 година. (457) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 76 од 27. II. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 61 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на физич-
ката култура — Крушево, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската са-
моуправна интересна заедница на физичката кул-
тура — Крушево, со ц.о. 

Основна дејност: 140234 — СИЗ на физичката 
култура. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 76/79 година. (458) 
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