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Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот н<*( 

Социјалистичка Република Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 април 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ НА КРЕДИТИРАЊЕТО НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ, ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Фондот на федерацијата за 

кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
, доволно развиените републики и • автономни пок-

раини (Фонд на федерацијата) што се формираат 
по основ на задолжителен заем, во периодот од 
1981 до 1985 година може да се кредитираат и раз -
војните програми кои се остваруваат со здружу-
вање на делот на средствата на Фондот на феде-
рацијата. 

Член 2 
Со средствата на Фондот на федерацијата што 

се формираат по основ на задолжителен заем мо-
ж е да се поддржуваат развојните програми кои ги 
обезбедуваат следниве основни критериуми на" кре-
дитирање: 

1. дел од средствата на Фондот на федерација-
та да се остварува со здружување на трудот и 
средствата на организациите на здружен труд врз 
доходовни односи; 

2. производството да е наменето претежно за 
извоз, и тоа најмалку 40%; 

3. да се обезбедува на јмалку 20°/о поголем до-
ход по работник од остварениот просек во опште-
ствениот сектор на стопанството во Републиката, 
вложувањето во основни средства во 1982 година 
да изнесува најмногу до 1,2 милиони динари по 
ново работно место, а во периодот од 1983 до 1985 
година валоризирано за порастот на цените; 

4. производството да не е високо зависно од 
потрошувачката на електрична енергија и течни 
горива; 

5. организациите на здружен труд да учеству-
ваат со сопствени средства во висина од на јмалку 
една третина од пресметковната вредност на објек-
тот, а средствата на Фондот на федерацијата оства-
рени по основ на здружување на трудот и сред-
ствата да се движат под предвиденото учество 
утврдено во член 4 од Законот за условите и на-
чинот за здружувањето на делот од средствата на 
Фондот на федерацијата за остварување на заед-
нички развојни програми во С Р Македонија во 
периодот од ШО. до 1985 година. 

Развојната програма што се остварува со здру-
жување на делот на средствата на Фондот на ф е -
дерацијата треба да обезбедува на јмалку три кри-
териуми од овој член, од кои задолжително кри-
териумот од точките 2 и 4. 

Развојната програма што се остварува во сто-
пански недоволно развиените краишта во Репуб-

ликата треба да обезбедува на јмалку два крите-
риума, од кои задолжително критериумот од точ-
ка 4. 

Член 3 
Критериумите од член 2 од оваа одлука нема 

да се применуваат, освен критериумот од точка 4, 
во случаите кога се работи за развојни програми 
со кои се обезбедува: 

— производството на електрична енергија и 
производство на јаглен; 

— замена на нафтените деривати со други ви-
дови горива од домашни извори; 

— примарно производство за потребите на ве-
ќе изградени преработувачки капацитети во црна-
та, обоената и базната хемиска индустрија; 

— покачено производство на основни земјодел-
ски и прехранбени производи (лебни жита, шеќер-
на репка, маслодајни семиња, месо, млеко, пасте-
ризирано млеко, преработки од млеко и сточна 
храна). 

Член 4 
Учеството на кредитот од средствата на Фон-

дот на федерацијата што се формираат по основ 
на задолжителен заем од пресметковната вредност 
на развојната програма може да изнесува до ви-
сина на разликата м&ѓу учеството на здружените 
средства од Фондот на федерацијата и можното 
учество на здружените средства, утврдено во член 
4 од Законот за условите и начинот за здружу-
вање на делот од средствата на Фондот на феде-
рацијата за остварување на заеднички развојни 
програми во СР Македонија, а најмногу до 10°/о 
од пресметковната вредност на објектот. 

Кога развојната програма се остварува во деј -
ностите определени во член 3 од оваа одлука или 
во стопански недоволно развиените краишта во Ре -
публиката, 'учеството на средствата на Фондот на 
федерацијата остварени со задолжителен заем од 
став 1 на овој член може да изнесува до висина 
на учеството утврдено во Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1981 до 1985 година (Втор дел, партија 2,4., 
точка 2, потточка 1). 

Член 5 
Одлуките на овластената банка за кредитира-

ње од средствата на Фондот на федерацијата што 
се формираат врз основа на задолжителен заем на 
развојните програми кои се остваруваат со здру-
жување на средствата на овој фонд донесени до 
влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се оства-
руваат под услови и на начин утврдени со доне-
сените одлуки. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-700/1 
8 април 1982 година 

Скопје , у 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 
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150. 

Врз основа на член 11 од Законот за дано-
кот од доход на организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СТМ", бр. 42/80 И 38/81), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ДАНОК 
ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат од плаќање на данок од до-

ход организациите на здружен труд од областа 12 
— образование, наука, култура и информации, ос-
вен подгрупата 120363 — изнајмување и дистрибу-
ција на филмови, и областа 13 — здравствена и 
социјална заштита. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 23-658/1 
1 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

152. 

Врз основа на член 49, став 2 од Законот за 
воените инвалиди („Службен весник на СРМ", бр. 
29/73, 45/74, 42/77 и 11/81), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДО-
ДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 
И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕ-
МЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
СО ПОРАСТОТ НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРОСЕЧНИ 
НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРА-

БОТЕНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалид-
ски додаток и материјалното обезбедување за вре-
ме на професионална рехабилитација се усогласу-
ваат со порастот на остварените просечни номи-
нални лични доходи на сите вработени во прет-
ходната година во Републиката, така што тие се 
зголемуваат за 31,8% од 1 јануари 1982 година. 

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

Бр. 213-674/1 
1 април (1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

151. 
Врз основа на член 4, став 3 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Р е -
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружен труд („Службен 
весник на ОРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 
17/78, 41/78, 13/80, 6/811 и 20/81), Извршниот совет 
на /Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА ЕКОНОМСКИ 

СТУДИИ 

1. Од средствата на Републиката за инвестиции 
во стопанството предвидени за финансирање на из-
работката на економски студии ќе се користи из-
нос од 7.600.000 динари и тоа: 

а) за изработка на Простор-
ниот план1 на СР Македо-
нија 6.100.000 дин. и 

б) за изработка на студијата 
на транспортниот пазар во 
СР Македонија 1.500.000 дин. 

2. З а спроведување на оваа одлука ќе се гри-
ж и Републичкиот секретаријат за финансии. 

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

Бр. 23-678/1 
1 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

153. 
V 

Врз основа на член 19, став 1 од Законот за 
материјално обезбедување на учесниците во На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/77, 27/78 и 11/81), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА СО 
ПОРАСТОТ НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРОСЕЧНИ НО-
МИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБО-

ТЕНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Постојаното материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна се 
усогласува со порастот на остварените просечни 
номинални лични доходи на сите вработени во 
претходната година во Републиката и се зголему-
ва за 31,®% од 1 јануари 1982 година. 

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

1 
Бр. 23-673/1 

1 април <1982 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 
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154. 
Врз основа на член 7. став 2 од Законот за 

заштита на семејството чиј хранител е на задол-
жителна воена служба („Службен весник на СРМ", 
бр. 44/76), Извршниот ссњет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ИМОТ-
НИТЕ УСЛОВИ, ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО НА ХРАНИТЕЛОТ 
НЕМААТ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА ЖИВОТ 

I 
Висината на имотните услови од член 2 на 

Законот за заштита на семејството чиј хранител е 
на задолжителна воена служба се усогласува со 
движењето на порастот на трошоците за живот и 
се смета дека членовите на семејството на храни-
телот немаат сопствени средства доволни за из-
држување за 1982 година, ако: 

1. личниот доход од земјоделска дејност не из-
несува повеќе од 358 динари месечно по член на 
семејството; 

2. Личниот доход од работен однос и другите 
редовни приходи не изнесуваат повеќе од 1.127 
динари месечно по член на семејството; 

3. збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 
не изнесува повеќе од 1.127 динари месечно по член 
на семејството. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ».Службен весник на Социјалистичка 
Република Македониј а ". 

Бр. 23-672/1 
1 април 198$ година 

Скопје 
[Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

155. 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за ци-

вилните инвалиди од војната („Службен весник на 
ОРМ", бр. 33/76, 25/79 и 11/81), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦИ-
ВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИН-
ВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА СО ПОРАСТОТ НА ПРО-
СЕЧНИТЕ НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
СИТЕ ВРАБОТЕНИ ОСТВАРЕНИ ВО ПРЕТХОД-

НАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Висината на цивилната инвалиднина за ци-
вилните инвалиди од војната се усогласува со па-
растос на просечните номинални лични доходи на 
сите вработени остварени во претходната година 
во Републиката и се зголемува за 31,8%> од 1 ја -
нуари 1982 година. 

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

Бр. 23-671/1 
1 април 1902 година 

Скопје 
[Претседател 

иа Извршниот еовот, 
Благој Пепов, е. р. 

156. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, 
на Х-та седница одржана на 11 март 1982 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ПЕДИЈАТРИ-

ЈА СО НЕГА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Педи-
јатрија со нега од д-р С. Костиќ, во издание на 
Заводот за учебници и наставни средства — Бел-
град. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Републич-
киот завод за унапредување на воспитанието и об-
разованието и архивата на Републичкиот педагош-
ки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-66 
12 март 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

157. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за 

средното образование и воспитание („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки 
совет, на Х-та седница одржана на 11 март 1982 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ГЕОМЕТРИ-
ЈА СО ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА I КЛАС НА СРЕД-

НОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Гео-
метрија со збирка задачи за I клас на средното 
образование од Мадевски д-р Живко, Александар 
Самарџиски и Наум Цилаковски, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во с.ила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија"'. 

Бр. 03-67 
12 март 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

158. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за 

средното образование и воспитание („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки 
совет, на Х-та седница, одржана на 11 л*арт 1982 
година, Донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ НЕГА НА 

ДЕТЕТО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Нега 
на детето од д-р С. Костиќ и Љ. Пујиќ, во изда-
ние на Заводот за учебници и наставни средства 
— Белград. 
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2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Републички-
от завод за унапредување на воспитанието и об-
разованието и архивата на Републичкиот педагош-
ки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-65 
12 март 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

159. 
Врз основа на член 42 и 153 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник на 
ОРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, 
на Х-та седница одржана на 11 март 1982 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ АЛГЕБРА СО 
ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА I КЛАС НА СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Алгеб-
ра со збирка задачи за I клас на средното обра-
зование од Велимир Сотировиќ, Јово Стефановски, 
Душко Аревски, Душан Летовац и Наум Лаза-
ревски, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-68 
12 март 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

160. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, 
на Х-та седница одржана на 11 март 1982 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ БИОЛОГИЈА 

ЗА I КЛАС 

1. Се одобрува употребата на учебникот Био-
логија за I клас од Шопова д-р Милка и Поповска 
— Станковиќ д-р Огњанка, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело" 
— Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната ор-
ганизација за, учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-69 
12 март 1982 година 

Скопје 

161. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, по јав-
ната расправа одржана на 24 февруари 1982 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
1. /СЕ УКИНУВААТ' членовите 19 и 20 од Пра-

вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците на Заводот за медицинска рехабилита-
ција во Скопје со референдум одржан на 28 де-
кември 1977 година, во делот во кој мерилата по 
основите сложеност и одговорност се определени 
во распон, како и точките 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 
и 26 од Табелата за бројот на бодовите, која е сос-
тавен дел на овој правилник. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заводот за медицинска реха-
билитација во Скопје на начинот предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена .претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членовите 19 и 20 
од правилникот означен во точката 1 на оваа од-
лука, како и на точките 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 и 
26 од Табелата за бројот на бодовите, која е соста-
вен дел на овој правилник затоа што основано се 
постави прашањето за нивната уставност и зако-
нитост. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
членот 17 од оспорениот правилник се предвидени 
основите за утврдување вредноста на работите од-
носно работните задачи што работникот ги врши. 
Како такви со оваа одредба се предвидени: сло-
женоста, одговорноста и условите под кои се из-
вршуваат работните задачи. Степенувајќи ги ос-
новите сложеност и одговорност, оспорениот пра-
вилник во членовите 19 и 20 ги вреднува работите 
и работните задачи на работниците по овие осно-
ви со број на бодови во распон. Таквото вредну-
вање, според мислењето на Судот, создава можност 
за субјективизам, што не е во осгласност со наче-
лото на распределба според трудот и постигнатите 
резултати во работата, утврдено во членот 22 од 
Уставот на СР Македонија и ео членот 126 од За-
конот за здружениот труд, според кое на секој 
работник му припаѓа од доходот на основната ор-
ганизација на здружениот труд личен доход за-
висно од резултатите на неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на ос-
новната организација. 

Со оглед на тоа што со членовите 19 и 20 
од оспорениот правилник за работите и работните 
задачи на работниците на заводот по основите сло-
женост и одговорност се определени мерила во 
распон, Судот оцени дека тие не се во согласност 
со означеното уставно начело. 

Судот понатаму утврди дека во Табелата за 
бројот на бодовите, која е составен дел на оспо-
рениот правилник, работите на физиотерапеутите 
со средна и со виша стручна подготовка (т. 15 и 16) 
по основот сложеност различно се вреднувани. 
Различно се вреднувани исто така и физиотерапе-
утите во балнеотерапија (т. 18 и 19) со средна и со 
виша стручна подготовка, физиотерапеутите — ма-
севи (Т. 20 и 21) со средна и виша стручна подго-
товка и најпосле, работните терапеути со средна 
и виша стручна подготовка (т. 24 и 26). Судот по-
тоа утврди дека со членот 11 од Самоуправната 
спогодба за организација и систематизација на ра-
ботните места, како услов за вршење на опреде-
лените работи и работни задачи на физиотера-
пеути во стационар, на физиотерапеут во базен, 
физиотерапеут во балнеотерапија, физиотерапеути 
во сала и физиотерапеути е предвидено завршено 
средно или више медицинско училиште насока ф и -

Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Митко Илиевски, е. р. 
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зиотерапеути, односно насока за работни терапеути. 
Според тоа актот за систематизација, како услов 
за вршење на работите и работните задачи на те-
рапеут односно работен терапеут предвидува ал-
тернативно средна или виша стручна подготовка. 
Значи, според одредбите на овој акт и оние ра-
ботници физиотерапеути односно работни тера-
пеути со средна стручна подготовка со еднаков 
успех ќе можат да ги вршат работите и работните 
задачи како и физиотерапеути со виша стручна 
подготовка. Со други зборови, според овој акт за 
систематизација, терапеутите од означените точки 
на оспорената табела со средна и виша стручна 
подготовка произлегува дека вршат работи и ра-
ботни задачи од иста сложеност. Поради тоа Су-
дот смета дека работите и работните 'задачи на 
овие две категории работници по основот сложе-
ност не можат различно да се вреднуваат. 

Со оглед на тоа што во точките Ј.5, 16, 18, 19, 
20, 21, 24 и 26 од Табелата за бројот на бодовите, 
како составен дел на оспорениот правилник, ра-
ботите и работните задачи на физиотерапеутите 
односно на работните терапеути по основот сложе-
ност се различно вреднувани, Судот оцени дека тие 
не се во согласност со означеното уставно на-
чело. 

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

У. бр. 110/81 
24 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Републичкиот буџет 
за 1982 година, објавен во „Службен весник на 
СРМ", бр. 42/81, се поткраднале .грешки, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1982 ГОДИНА 

Во раздел 2.2 позиција 246, наместо износот 
„15.000.000" треба да стои износот „18.000.000", во 
вкупниот износ на основната намена наместо из-
носот „36.561.000" треба да стои износот „39.561.000", 
во ставката Вкупно раздел 22 (позиција од 239 до 
250), наместо износот „36.661.000" треба да стои из-
носот „39.661.000", во Рекапитулацијата на разде-
лот, за функцијата на органот, наместо износот 
„31.980.000" треба да стои износот „34.980.000", и во 
Вкупно, наместо износот „36.661.000", треба да стои 
износот „39.661.000". 

Бр. 13-830 
15 март 1982 година 

Скопје 

Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на С!Р Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА 

212. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

избор на членови на делегациите и на делегатите 
во собранијата на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 41/811) и член 31 од 
Статутот на Републичката самоуправна интерес-
на заедница на физичката култура, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, на седницата одржана на 11 
март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИ-
ЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ И ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗ-
БИРААТ ВО СЕКОЈА ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА 
ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧ-
КАТА КУЛТУРА И ВО ОДБОРОТ НА САМОУП-

РАВНАТА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат делегатските еди-

ници за избор на делегати во [Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура и за избор на членови во Од-
борот за самоуправна работничка контрола, крите-
риумите и начинот на избор на делегатите и се 
определува бројот на делегатите што се избираат 
во секоја делегатска единица. 

Член 2 
Бројот на делегатите во Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница на ф и -
зичката култура се определува според бројот на 

работните луѓе во основните самоуправни органи-
зации и заедници што ги основале општинските 
самоуправни интересни заедници на физичката 
култура, водејќи сметка за обезбедувањето на со-
одветна застапеност на одделните области на оп-
штествениот труд, односно територијалните подрач-
ја и застапеноста на сите општински самоуправни 
интересни заедници на физичката култура кои се 
здружиле во Републичката самоуправна интересна 
заедница на физичката култура, како и соодвет-
на застапеност на другите здружени членови во 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура. 

Член 3 
Делегатите за Собранието на Републичката са-

моуправна интересна заедница на физичката кул-
тура се избираат од делегатските единици на: 

— собранијата на општинските самоуправни 
интересни заедници на физичката култура; 

— избраните органи на општествените органи-
зации за физичка култура, како и здруженија на 
граѓаните што се од општ интерес за Републи-
ката; 

—> самоуправните органи на ОЗТ од областа на 
физичката култура, што се од општ интерес за 
Републиката, односно нивните посебни делегации, 
ако со оглед на бројот на вработените постојат 
услови за организирано учество во вршењето на 
функциите на Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница на физичката кул-
тура. 

Член 4 
Делегатите за членови во Одборот за самоуп-

равна работничка контрола на Републичката само-
управна интересна заедница на физичката култура 
се избираат од делегатските единици на општин-
ските самоуправни интересни заедници на физич-
ката култура. 
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Член 5 
Собранијата на општинските самоуправни ин-

тересни заедници на физичката култура од општи-
ните: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандо-
во, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, 
Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крато-
во, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, 
Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Све-
ти Николе, Струга, Струмица, Тетово, Титов Ве-
лес, Штип, Центар — Скопје, Карпош — Скопје, 
Гази Баба — (Скопје, Кисела Вода — Скопје и 
Чаир — Скопје, секоја посебно претставува една 
делегатска единица за избор на делегати во Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на физичката култура. 

Член 6 
Делегатските единици на општествените ор-

ганизации од областа на физичката култура, како 
и здруженијата на граѓаните што се од општ ин-
терес за Републиката ги сочинуваат делегатите на 
нивните избрани органи и тоа: 

1. Делегатска единица број 1 
— Атлетски сојуз на Македонија. 

2. Делегатска единица број 2 
— Боксерски сојуз на Македонија. 

3. Делегатска единица број 3 
— Велосипедски сојуз на Македонија. 

4. Делегатска единица број 4 
— Веслачки сојуз на Македонија, 
— Едриличарски сојуз на Македонија. 

5. Делегатска единица број 5 
— Воздухопловен сојуз на Македонија. 

6. Делегатска единица број б 
— Кајакарски сојуз на мирни води на Ма-

кедонија, 
— Кајакарски сојуз на диви води на Ма-

кедонија. 
7. Делегатска единица број 7 

— Одбојкарски сојуз на Македонија. 
8. Делегатска единица број 8 

— Карате сојуз на Македонија. 
9. Делегатска единица број 9 

— Кошаркарски сојуз на Македонија. 
10. Делегатска единица број 10 

— Планинарски сојуз на Македонија, 
— Сојуз на извидници на Македонија. 

11. Делегатска единица број 11 
— Пливачки сојуз на Македонија. 

12. Делегатска единица број 12 
— Сојуз за физичко воспитуваше и спорт-

ска рекреација на Македонија „Парти-
зан". 

13. Делегатска единица број 13 
— Ракометен сојуз на Македонија. 

14. Делегатска единица број 14 
— (Сојуз на училишни друштва за физичка 

култура на Македонија. 
15. Делегатска единица број 15 

— Смучарски сојуз на Македонија. 
16. Делегатска единица број 16 

— Сојуз на боречки спортови на Македо-
нија. 

17. Делегатска единица број 17 
— Стрелачки сојуз на Македонија 

18. Делегатска единица број 18 
— Сојуз на организациите за физичка кул-
тура на Македонија. 

19. Делегатска единица број 19 
— Сојуз на организациите за физичка кул-

тура на Универзитетот „Кирил и Мето-
диј" — Скопје, 

— Сојуз на организациите за физичка кул-
тура на Универзитетот во Битола. 

20. Делегатска единица број 20 
— Фудбалски сојуз на Македонија. 

21. Делегатска единица број 21 
— Шаховски сојуз на Македонија, 

22. Делегатска единица број 22 
— Тениски сојуз на Македонија, 
— Столно-тениски сојуз на Македонија. 

23. Делегатска единица број 23 
— Сојуз на ловечки организации на Маке-

донија, 
— Сојуз на спортско-риболовни друштва на 

Македонија. 
24. Делегатска единица број 24 

— Сојуз за спорт и рекреација на инвалид-
ни лица на Македонија, 

— Кугларски сојуз на Македонија. 
25. Делегатска единица број 25 

— Авто-мото сојуз на Македонија, 
— Сојуз за наутика на Македонија. 

26. Делегатска единица број 26 
— Сојуз на педагозите по физичка култура 

на Македонија, 
— Секција на лекари по спортска медици-

на на Македонија, 
— Секција на спортски новинари на Маке-

донија. 
Член 7 

Самоуправните органи' на ОЗТ од областа на 
физичката култура, што се од општ интерес за 
Републиката и тоа: Смучарски центар „Маврово" 
— Маврово, Школско-скијачко-рекреативен цен-
тар „Попова Шапка" — Тетово и Спортско-рекреа-
тивен центар „Билјанини Извори" — Охрид, од-
носно нивните посебни делегации, ако со оглед на 
бројот на вработените постојат услови за органи-
зирано учество во вршењето на функциите на 
Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на физичката култура, секоја по-
себно претставува една делегатска единица за из-
бор на делегати во Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница на физичката 
култура. 

Член 8 
Делегатските единици на собранијата на оп-

штинските самоуправни интересни заедници на 
физичката култура од општините: Берово, Брод 
Македонски, Валандово, Виница, Гевгелија, Дебар, 
Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Коча-
ни, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Неготино, 
Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Стру-
га, Центар — Скопје, Гази Баба — Скопје, Карпош 
— Скопје, Кисела Вода — Скопје и Чаир — Скоп-
је, делегираат во Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница на физичката кул-
тура по еден делегат (корисник на услуги) од ре-
дот на членовите на делегациите на основните са-
моуправни организации и заедници. 

Делегатските единици на собранијата на оп-
штинските самоуправни интересни заедници на фи-
зичката култура од општините: Битола, Штип, 
Прилеп, Титов Велес, Охрид, Куманово, Гостивар, 
Струмица и Тетово делегираат во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура по два делегати (корисници на 
услуги) од редот на членовите на делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници. 

Член 9 
Делегатските единици на избраните органи на 

општествените организации од областа на физич-
ката култура, како и здруженија на граѓаните 
што се од општ интерес за Републиката, делеги-
раат во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница на физичката култура по еден 
делегат (давател на услуга) од редот на членовите 
на нивните избрани от>гач^. 

Делегатските единица на СЗТ од областа на 
физичката култура што се од општ интерес за 
републиката, делегираат по еден ,ге"тегат (1тава-
тел на услуги) од редот на д е л е н и т е ва работ-
ничкиот совет или друг на него по положба и 
функција соодветен орган на управување на орга-
низацијата на здружен труд утврден со нејзи-
ниот статут, ако со оглед на бројот на вработените 
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не постојат услови да се формира и посебна де-
легација за * организирано учество во вршење на 
функциите на Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница на физичката култура. 

Член 10 
Делегатските единици за избор на делегати за 

членови на Одборот на самоуправната работничка 
контрола на Републичката самоуправна интересна 
заедница на физичката култура ги сочинуваат: 

1. Делегатска единица број 1 
— Центар — Скопје, 
— Гази Баба — Скопје, 
— Карпош — Скопје, 
— Кисела Вода — Скопје, 
— Чаир — Скопје. 

2. Делегатска единица број 2 
— Куманово, 
— Кратово, 
— Крива Паланка. 

3. Делегатска единица број 3 
— Охрид, 
— Струга, 
— Кичево, 
— Брод Македонски. 

4. Делегатска единица број 4 
— Битола, 
— Ресен. 

5. Делегатска единица број 5 
— Прилеп, 
— Демир Хисар, 
— Крушево. 

6. Делегатска единица број 6 
— Тетово, 
— Гостивар, 
— Дебар. 

7. Делегатска единица број 7 
— Титов Велес, 
— Гевгелија, 
— Неготино, 
— Валандово, 
— Кавадарци. 

8. Делегатска единица број 8 
— Штип, 
— Пробиштип, 
— Радовиш, 
— Струмица. 

9. Делегатска единица број 9 
— Кочани, 
— Виница, 
— Свети Николе, 
— Берово, 
— Делчево. 

Член 11 
Делегатските единици за избор на делегати за 

членови на Одборот на самоуправната работничка 
контрола на општинските самоуправни интересни за-
едници на физичката култура избираат по еден 
делегат од редот на членовите на делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници. 

Член 12 
Вкупниот број на делегатите на Собранието на 

Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура изнесува 72 делегати, од кои 
43 делегати (корисници на услуги) избираат собра-
нијата на општинските самоуправни интересни за-
едници на физичката култура, 26 делегати (дава-
тели на услуги) избираат избраните органи на оп-
штествените организации од областа на физичката 
култура, како и здруженијата на"граѓаните што се 
од општ интерес за Републиката и 3 делегати из-
бираат самоуправните органи на ОЗТ од областа 
на физичката култура што се од општ интерес за 
Републиката. 

Член 13 
Вкупниот број на членови за Одборот на са-

моуправната работничка контрола на Републич-
ката самоуправна интересна заедница на физичка-
та култура изнесува 9 делегати. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

08 бр. 77/82-1 
11 март 1982 година . 

Скопје 
Претседател, 

Јаков Попоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — 
КРИВА ПАЛАНКА 

213. 
Врз основа на член 22 став 3 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
образование и научни дејности — Крива Паланка, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 18 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход за 

финансирање на основното образование во 1982 го-
дина се утврдуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 5,00%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1,00%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и професионална дејност, по 
стапка од 6,00%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува о д ' 1 јануари 1982 
година. 

Бр. 08-309 
18 декември 1981 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Тодорчо Давитковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА 

214. 
Врз основа на член 26 став 3 од Статутот на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Кри-
ва Паланка, Собранието на ОСИЗ за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 26 
декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1982 ГОДИ-

НА — КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — 
Крива Паланка, што ќе се пресметуваат и напла-
туваат од личните доводи на вработените од сто-
панство, нестопанство и личен доход од земјодел-
ска дејност. 

Член 2 
Во 1982 година стапките на придонесот што ќе 

се плаќаат изнесуваат и тоа: 
1. придонес од личен доохд од стопанство и не-

стопанство, по стапка од 1,85%; 
2. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, 0,15%; 
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3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, 1%; 

4. придонес од личен доход од професионална 
дејност, по стапка од ,1%. 

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

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

Бр. 08-149 
25 декември 1981 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Станка Дејановска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
КРИВА ПАЛАНКА 

215. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за 
здружување на средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура и член 21 точка 3 од Стату-
тот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на физичката култура — Крива Паланка, 
Собранието на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на физичката култура — Крива Па-
ланка, на седницата одржана на 23 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-

ТУРА ВО 1982 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 1982 година се утврдуваат стапки на при-

донес и тоа: 
1. 0,24% — придонес од доход на основните 

организации на здружен труд; 
2. 0,25% — придонес од личен доход од работен 

однос; 
3. 0,015% — придонес од личен доход од зем-

јоделска дејност; 
4. 1% — придонес од личен доход од самос-

тојно вршење на стопанска дејност; 
5. 1% — придонес од личен доход од самостој-

но вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден од член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на физичката култура — Кри-
ва Паланка здружува средства во Републичката 
СИЗ на физичката култура со издвојување на: 

1. 0,04% од доходот на основните организации 
на здружен труд во Општината и 

2. 0,05% од личен доход од работен однос од 
нестопанство. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ на физичката култура — Крива Паланка 
ги здружува во Републичката СИЗ на физичката 
култура — Скопје и месечниот износ на средства-
та ќе се утврдат со посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 08-76/1 
23 декември 1981 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Бранислав Илиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — 
КРИВА ПАЛАНКА 

216. 
Врз основа на член 7 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ", бр. (9/78:), член 586 од Законот за 
здружен труд, член 1 од Самоуправната спогодба 
за здружување на средства во Републичката заед-
ница на културата и член 108 бд Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на кул-
турата — Крива Паланка, Собранието на ОСИЗ 
на културата — Крива Паланка, на седницата 
одржана на 24 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ 

НА КУЛТУРАТА ВО 1982 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 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на културата и за здружување 
средства во Републичката СИЗ на културата. 

Член 2 
Во 1982 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 
1. 0,86% — придонес од доходот на основните 

организации на здружен труд; 
2. 0,70% — придонес од личен доход од работен 

однос; 
3. 0,01% — придонес од личен доход од земјо-

делска дејност; 
4. 1% — придонес од личен доход од самостој-

но вршење на професионална дејност и 
5. |1% — придонес од личен доход од самостој-

но вршење на стопанска дејност. 

Член 3 
Од утврдените стапки на придонеси во член 2 

точка 1 и 2, Општинската СИЗ на културата из-
двојува: 

— 0,36% од доходот на основните организации 
на здружен труд; и 

— 0,20% од личен доход од работен однос за 
здружување на средства во Републичката СИЗ на 
културата. 

— 0,353% од доходот на основните организации 
на здружен труд; и 

— 0,30% од личен доход од работен однос, 
за изградба на новиот спомен-дом на култу-

рата во Крива Паланка. 
Вкупниот износ на средствата што Општин-

ската СИЗ на културата — Крива Паланка ги здру-
жува во Републичката СИЗ на културата и месеч-
ниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен 
договор. 
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Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 08^99 
24 декември 1981 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Наќе Петровски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

217. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 5 од 

Статутот на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Дебар, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар, на седницата 
одржана на 30 март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА 
ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1982 година се определува во висина 
од 8,70°/о од личниот доход и други примања во 
која се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 5,00%; 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните БРОДОВИ И дру-
ги права на здравствената заштита од 3,70%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравственото оси-

гурување за случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални заболувања се определува 
во висина од 0,30%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став ка ј обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основица ка ј обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и дру-
гите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболувања од 
професионални болести по стапка од 0,30 пресме-
туваат и плаќаат обврзниците на придонеси кои 
не формираат доход за вработените по договор за 
дело на бруто основицата. 

Член 3 
Посебен придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство за деташираните работ-
ници се определува во висина од 20% од нето 
личниот доход односно основицата одредена со по-
себна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонесот според 
членот 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен 

е при уплата на. придонесите за здравственото оси-
гурување и посебните придонеси за користење на 
здравствена заштита во странство (за деташирани-
те работници), на самиот налог уплатница да даде 
спецификација за уплатените придонеси со озна-

ка на основицата и периодот за кој се пресмету-
ва и уплатува придонесот, во смисла на член 38 од 
Законот за Службата на општественото книго-
водство. 

Чл^н 5 
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 
СОРМ". 

Бр. 08-441 
30 март 1982 година 

Дебар 
Претседател, 

Папраднику Бардул, е. р. 

218. 
Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од 

Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Дебар, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Дебар, на седницата одр-
жана на 30 март 19812 година, донесе 

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

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1982 година на подрач-
јето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници плаќаат за здрав-

ствено осигурување и тоа: 
а) за задолжителни видови на здравствена за-

штита : 
— 2,00% од катастарскиот приход и 30,00 дина-

ри паушал за секој член на домаќинството; 
б) за правата на здравствена заштита над за-

должителните видови што самостојно ги утврдува 
заедницата: 

— 1,00% од катастарскиот доход и 20,00 дина-
ри паушал за секој член на домаќинството. 

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

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

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

Бр. 08-442 
3'0 март 1982 година Претседател, 

Дебар Папраднику Бардул, е. р. 

219. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 5 од 

Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Дебар и член 25 
став 1 и 26 од Законот за самоуправните заедници 
на здравството и здравственото осигурување („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 5/74) Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Дебар, на седницата од 30 
март 1982 година, донесе 
\ 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Придонес за здравствено осигурување во пос-

тојан месечен износ за одделни - категории осигу-
реници се плаќа и тоа: 
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1. за лица на доброволна и задолжителна прак-
тика (волонтери и друго) што не примаат личен 
доход ако работат со полно работно време, во из-
нос од 204,00 динари месечно; 

2. за ученици во стопанство односно за уче-
ници во средни училишта за одделни занимања 
за кои покрај училишната се изведува и практична 
настава, во износ од 100,00 динари месечно; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаеви на ин-
валидност, во износ од 90,00 динари месечно; 

4. за лица кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 204,00 динари 
месечно; 

5. за лица кои се наоѓаат на предвојнинка обу-
ка (логорување), во износ од 90,00 динари ме-
сечно ; 

6. за лица — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
време на изведување на територијалната одбрана, 
во износ од 90,00' динари; 

7. за уживатели на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или Извршниот совет, во износ 
од 204,00 динари месечно; 

8. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на привремена работа во 
странство кои живеат на подрачјето на Заедница-
та, а на кои не им е обезбедена здравствена заш-
тита ка ј странскиот носител на здравственото оси-
гурување, во износ од 204,00 динари по член на 
потесното семејство; 

9. пензионер од странски носител на осигуру-
вање додека престојува на подрачјето на Заед-
ницата, ако со меѓународен договор не е опреде-
лено поинаку, во износ од 2100,00 динари месечно 
по член. 

Член 2 
Во постојан месечен износ се плаќаат и при-

донесите за здравственото осигурување за случај 
несреќа на работа и заболување од професионал-
ни болести за: 

1. ученици во средните училишта и студентите 
во вишите и високите школи, факултетите и ака-
демиите за време на практичната работа во врска 
со наставата, во износ од 35,00 динари; 

2.за лица кои учествуваат во организирани јав-
ни акции, во износ од 215,00 динари; 

3. за лица кои учествуваат на младински работ-
ни акции, во износ од 35,00 динари; 

4. за лица кои се на изведување обука во од-
редите на предвојничка обука, во износ од 35,00 
динари; 

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана и цивилната за-
штита, во износ од 35,00 динари; 

6. на припадниците на доброволните организа-
ции за противпожарна заштита, во износ од 35,00 
динари; 

7. за лица што се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги упатува за-
едницата за вработување, во износ од 52,00 динари; 

8. за лица кои вршат повремени или привреме-
ни работи по основ на договор за дело, во износ 
од 52,00 динари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука, освен за тие од член 1 точка 8 се пресмету-
ваат и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат покусо од 
еден месец, за секој календарски ден во соодвет-
ниот период се плаќа 1/30 од определениот месе-
чен износ на придонесот. 

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

сувањето од страна на 'Собранието на Општинската 

заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 08-443 
30 март 1(982 година 

Дебар 
Претседател, 

Папраднику Бардул, е. р. 

220. 
Врз основа на член 83 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Дебар и член 50 од Законот за здрав-
ствена заштита и задолжителните видови на У 

здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СР)М", бр. 211/71), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Дебар, на седницата одржана на 
30 март 1982 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 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на упо-

треба на превоз, надоместокот на патните трошо-
ци и висината на надоместокот за исхрана и смес-
тување за време на патување и престој во друго -
место во врска со остварување на правото на здрав-
ствената заштита на осигурениците од работничко-
то осигурување, упатени од надлежен лекар на 
здравствената служба, надвор од местото на ж и -
веење на осигуреното лице. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица од работничкото осигу-
рување во висина на тарифата на јавниот сооб-
раќај . 

Надоместокот на трошоци за превоз припаѓа и 
на осигурените лица кога поради итност на слу-
чајот или здравствената состојба по налог на ле-
карот или здравствената служба, превозот е из-
вршен со друго превозно средство. 

Кога превозот во случај од претходниот став 
е извршен без претходен налог на лекар и здрав-
ствена организација, оправданоста на превозот и 
превозното средство дополнително ја цени коми-
сијата на лекари на оваа заедница. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се опре-

делува според најкусата релација во јавниот сооб-
раќај , и тоа: 

— во случај на патување со железница — II 
класа на патнички воз; 

— во речен и поморски сообраќај — II класа 
на пловен објект; 

— кога превозот се врши со автобус — полна 
цена на чинењето; 

— кога на иста релација има железнички, 
бродски и автобуски сообраќај, трошоците за пре-
воз се признаваат по најниската тарифа. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, врз основа на посебни 

прописи, има право на бесплатен превоз, не му 
припаѓаат трошоци за превоз. 
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Член 5 
На осигурените лица кои користат здравстве-

на заштита спротивно на одредбите на Законот и 
општите акти на Заедницата, не им следува право 
на превоз и надоместок на други трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради користење на здравствена .заштита 
има важност само за едно паутвање. Доколку ле-
карот специјалист на кого осигуреното лице му е 
упатено најде дека е потребно испитување ка ј 
друг специјалист, упатот важи за сите останати 
прегледи. 

Кога осигуреното лице, во смисла од претход-
ниот став, е упатено односно преземено на амбу-
лантно-специјалистичко испитување и лекување, 
патниот налог — упатот важи за цело време до-
дека трае испитувањето односно лекувањето. 

Член 7 
Надоместокот за исхрана и сместување за вре-

ме на патувањето и престој во друго место на 
осигурените лица им припаѓа како следува: 

— за Струга и Охрид, во износ од 80 динари, 
— за подрачјето во 'Републиката 125 динари, 
— за Скопје 140 динари, 
— надвор од подрачјето на СР1М 200 динари. 
За осигуреници деца до 15 годишна возраст 

надоместокот за исхрана и сместување од прет-
ходниот став се намалува за 50%. 

Надоместокот за исхрана и сместување припа-
ѓа во полн износ ако патувањето и престојот во 
друго место заедно со часовите на превозот траеле 
повеќе од 12 часа, а помалку од 24 часа. Ако не 
е користено ноќевање, износот се намалува за 
30%. За 'патување кое траело повеќе од 8 часа до 
12 часа, износот на надоместокот се намалува за 
50%. 

Член 8 
Барањата на надоместокот на трошоците за 

превоз и исхрана, како и за сместување, стасу-
ваат за исплата наредниот ден по завршеното ле-
кување односно испитување и патување. 

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

несувањето од страна на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, а ќе се 
применува од 1 април 1982 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 08-485/1 
30 март 1982 година Претседател, 

Дебар Папраднику Бардул, е. р. 

221. 
Врз основа на член 90 став 1 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Дебар и член 52 став 3 од 
Законот за здравството и здравственото осигурува-
ње и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението („Службен весник на 
ОРМ", бр. 21/71), Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Дебар, на седницата одржана на 30 март 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА РАБОТНИЧКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 
Член 1 

(Со оваа одлука се утврдува висината на надо-
местокот, условите и начинот на остварување на 
правото на погребни трошоци и посмртна помош 
во случај на смрт на осигуреник или осигурено 
лице. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за погреб се ут-

врдува во износ и тоа: 
— 1.000 динари, во случај на смрт на осигуре-

но лице до едногодишна возраст; 
— 1.600 динари, во случај на смрт на осигурено 

лице од една до 7 годишна возраст; 
— 2.300 динари, во случај на смрт на осигуре-

но лице од 7 годишна до 15 годишна возраст; 
— 2.800 динари, во случај на смрт на осигуре-

ник или осигурено лице преку 15 годишна возраст. 

Член 3 
Надоместокот на потребните трошоци се ис-

платува на лице што го извршило погребот на 
осигуреното лице односно осигуреникот врз основа 
на извод од матичната книга на умрените, изјава 
за извршен закоп и здравствената легитимација на 
умреното осигурено лице. 

Член 4 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник им припаѓа помош во висина на едноме-
сечен износ од основата за надоместок на личен 
доход, односно едно месечна последна пензија, ма-
теријално обезбедување или привремен надомест. 

Член 5 
Барањето за исплата на надоместокот на по-

требните трошоци и посмртната помош стасува на 
денот на смртта на осигуреникот односно осигу-
реното лице. 

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

несувањето од страна на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Дебар, 
а ќе се применува од 1 април 198(2 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на ПРМ". 

Бр. 08-486/1 
30 март 1982 година 

Дебар 
Претседател, 

Папраднику Бардул, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ТЕТОВО 

222. 
Врз основа на член 33 од Законот за физичка-

та култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура и член 14 од Статутот на 
СИЗ за физичката култура, Собранието на Заед-
ницата на седницата одржана на 18 февруари 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
— ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1982 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово 
и Републичката заедница на физичката култура 
— Скопје. 

Член 2 
Во 1982 година се утврдуваат збирните стапки 

на придонеси: 
1. придонеси од доходот на ООЗТ, по стапка 

од 0,14 (во која е содржана стапката за Општин-
ската СИЗ за физичка култура — Тетово од 0,10% 
и за Републичката заедница на физичката култу-
ра — Скопје од 0,04%); 



Стр. 332 — Бр. 17 СЛУЖБЕН Б Е Ш И Ќ НА ССРМ 22 април 1982 

2. придонесот од личен доход од работен од-
нос од нестопанска дејност по стапка од 0,15%, 
во која е содржана стапката на Општинската СИЗ 
на физичката култура — Тетово од ОДО°/о и Ре-
публичката СИЗ на физичката култура — Скоп-
је од 0,05%; 

Се овластува Службата на општественото кни-
говодство при Собранието на општина Тетово рас-
пределбата да ја врши според проценту алното 
учество на утврдените и пропишаните стапки; 

3. придонесот од личен доход од земјоделска 
дејност — 0,15%; 

4. придонесот од личен доход од самостојно вр-
шење на дејност изнесува 0,10%. 

Член 3 
Пресметувањето и наплатувањето на придоне-

сот од доходот ќе се врши на начин и според об-
расците утврдени во Упатството за начинот за 
пресметување и плаќање на данокот на доходот 
на организациите на здружен труд („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 2,1/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 
29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79, 2/80). 

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

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

Бр. 0801-47 
18 февруари 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Панче Мартиновски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ 

223. 
Врз основа на член <58 од Законот за вработу-

вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на ОРМ", бр. 13/78), Со-
бранието на Заедницата за вработување — Радо-
виш, на седницата одржана на 29 март 198(2 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и 

се плаќа: 
— за работниците во основната организација 

и за работниците вработени ка ј работодавецот, лич-
ниот доход за работниците во кој се содржани 
придонесите и даноците што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход), по стапка од 0,70%; 

— за работодавецот — основицата според ко-
ја плаќа данок од личен доход по стапка од 0,70%; 

— за работодавецот кој данокот го плаќа во 
годишен паушален износ придонесот за вработу-
вање изнесува 1ѓ5% од годишниот износ на дано-
кот. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1982 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина. 

Бр. 02-1811/2(1-6 
29 март 1982 година 

Радовиш 
(Претседател, 

Димитар Атанасов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

224. 
Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот 

за самоуправните интересни заедници за образо-
вание и воспитание („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78) и член 25 став 4 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за образо-
вание и наука на општината Свети Николе, Соб-
ранието на Општинската СИЗ за образование, на 
седницата одржана на 29 јануари 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОП-
ШТИНСКАТА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

НА ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1982 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од личен доход на работниците за ф и -
нансирање на дејноста на Општинската СИЗ за 
образование и наука на општината Свети Николе, 
според кои ќе се формираат средствата за 1982 го-
дина. 

Член 2 
Стапките на придонесот од личен доход на ра-

ботниците за финансирање на дејноста на Оп-
штинската СИЗ за образование и наука на оп-
штината Свети Николе за 1982 година изнесуваат: 

— од личен доход од работен однос 5,80%, 
— од личен доход од земјоделска деј-

ност 1,00%, 
—• од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и нестопанска 
дејност 6,00%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основиците, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесите, ќе се 
применуваат одредбите на член 14 и 15 од Законот 
за СИЗ за воспитание и образование („Службен 
весник на СРИ", бр. 9/78). 

Член 4 
Од плаќање на придонесот се ослободуваат об-

врзниците чии катастарски приход не надминува 
500,00 динари. 

Ослободувањето од претходниот став не се од-
несува на обврзниците чиј катастарски приход 
поединечно е под 300,00 динари, а живеат во за-
едничко домаќинство. 

Член 5 
Од остварените средства од придонесот на ли-

чен доход од работен однос за инвестициона из-
градба во основното образование се издвојуваат 
средства во висина од 0,50% од утврдената стапка 
по клуч на посебна сметка. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1982 година. 

Бр. 8 
4 февруари 1982 година 

Свети Николе 

Претседател, 
Ѓурѓа Гонева, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

225. 

Врз основа на член 34 од Законот за физич-
ката култура и самоуправните интересни заедни-
ци на физичката култура („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 32 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на физич-
ката култура — Свети Николе, Собранието на За -
едницата, на седницата одржана на 28 јануари 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИ-
ЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗДРУЖУВАЊЕТО НА 

СРЕДСТВАТА ВО РСИЗ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат основните организа-
ции на здружен труд од остварениот доход и ра-
ботните луѓе од нестопанството од својот бруто 
личен доход, заради обезбедување на средства на 
Општинската СИЗ на физичката култура и Репуб-
личката СИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Општинската СИЗ на физичката култура — 

Свети Николе ги здружува средствата во Репуб-
личката заедница на физичката култура за 1982 
година и се утврдуваат следните стапки: 

— придонес од бруто личниот доход на работ-
ниците во нестопанството, по стапка од 0,40%; 

— придонес одѕ остварен доход во стопанските 
организации, по стапка од 0,39%. 

Член 3 
Се овластува Службата на општественото кни-

говодство делот на здружените средства за Репуб-
личката СИЗ на физичката култура да ги издво-
јува на нивна жиро сметка и тоа: 

— од придонесот на личен доход од работен од-
нос во нестопанството, по стапка од 0,05%; 

— од придонесот од остварен доход во органи-
зациите на здружен труд, по стапка од 0,04%. 

Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши по начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
њето и плаќањето на данокот на доход на органи-
зациите на здружен труд („Службен весник на 
СРЖ" бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

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

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

Бр. 5 
4 февруари 1982 година 

Свети Николе 

Претседател, 
Стојан Гошев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 

226. 
Врз основа на член 34 од Законот на самоуп-

равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 28 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на култура-
та — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 25 јануари 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА 
КУЛТУРАТА И ЗДРУЖУВАЊЕТО НА СРЕДСТ-
ВАТА ВО РСИЗ НА КУЛТУРАТА ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат средствата од-

носно стапките на придонесите што ги плаќаат ос-
новните организации на здружен труд од остваре-
ниот доход и работните луѓе од својот бруто личен 
доход во нестопанството, заради обезбедување сред-
ства на Општинската СИЗ на културата и Репуб-
личката СИЗ на културата за 1982 година. 

Член 2 
Општинската СИЗ на културата — Свети Ни-

коле ги здружува средствата во Републичката за-
едница на културата за 1982 година и се утвр-
дуваат следните стапки: 

— придонес од бруто личниот доход на орга-
низациите од областа на нестопанството, по стапка 
од 0,40%; 

— придонес од остварен доход во стопанство-
то, по стапка од 0,80%. 

Член 3 
Се овластува Службата на општественото кни-

говодство делот на здружените средства за Ре-
публичката СИЗ на културата да го издвојува на 
нивна жиро сметка и тоа: 

— придонес од бруто личниот доход во нес-
топанството, по стапка 0,20% и 

— придонес од остварен доход во стопанството, 
по стапка 0,25%. 

Член 4 
Општинската СИЗ на културата — Свети Ни-

коле од својот прилив на средства ќе издвојува 
наменски средства во висина од 0,10% од стапката 
од остварениот доход што ја плаќаат организа-
циите на здружен труд во стопанството, заради 
задоволување на потребите од инвестиции и опре-
мување во областа на културата во општината 
Свети Николе за 1982 година. 

Член 5 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
њето и плаќањето на данокот на доходот на ор-
ганизациите на здружен труд („Службен весник 
на СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 
28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

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

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

Бр. 5 
4 февруари 1982 година 

Свети Николе 

Претседател, 
Веселин Додевски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 

227. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 и член 

67 од Законот за определени облици на општестве-
ната заштита на децата и самоуправните интересни 
заедници за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на ОРМ", бр. 5/74) и член 59 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — 
Свети Николе, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на #9 јануари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Средства од кои се (финансира Општинската 

самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата ќе ги обезбедуваат работните 
луѓе: 

— придонес од бруто личните доходи на работ-
ните луѓе, по стапка од 1, вб^/о; 

— придонес од земјоделска дејност, по стапка 
од 0,20%; 

— придонес од занаетчиска дејност и самостој-
но вршење на услуги, по стапка од 2и/о. 

Член 2 
Од плаќање на придонес се ослободуваат об-

врзниците чиј катастарски приход не надминува 
200,00 динари. 

Ослободувањето од претходниот став не се од-
несува на обврзници чиј катастарски приход пое-
динечно е под 200,00 динари, а живеат во заеднич-
ко домаќинство. 

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

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

Бр. 7 
4 февруари 1982 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Светлана Мицкова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

228. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СВМ", бр. 9/78) и 
член 59 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Свети 
Николе, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 1 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1982 

ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува придонес од доходот на стопан-

ството, по стапка од 0,45%. 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот 

од доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вањето и плаќањето на данокот на доход на орга-
низациите на здружен труд („Службен весник на 
СРИ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СТМ". 

Бр. 11 
4 февруари 1982 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Митре Гошев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА 

229. 
Собранието на ОСИЗ на културата — Битола, 

врз основа на член 14 алинеја 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СВМ", бр. 5/74 и 43/78) и 
член 23 точка б од Статутот на Заедницата на кул-
турата на општината Битола, на седницата одр-
жана на 23 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А Н А О Д Л У К А Т А З А У Т В Р Д У В А Њ Е 
С Т А П К И Т Е Н А П Р И Д О Н Е С И Т Е З А О П Ш Т И Н -
С К А Т А С А М О У П Р А В Н А И Н Т Е Р Е С Н А З А Е Д Н И Ц А 

Н А К У Л Т У Р А Т А — Б И Т О Л А 

Член 1 
. Во член 2 став 1 точка 3 од Одлуката за ут-

врдување стапките на придонесите за ОСИЗ на 
културата — Битола („Службен весник на ОРМ", 
бр. 16/79) износот „0,70'°/о" се менува со износот 
„0,32%". 

Член 2 
Даночните ослободувања и олеснувања кои ги 

пропишува Општината се однесуваат и на придо-
несите од ОСИЗ на културата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осум дена по об-

јавувањето во ,,Службен гласник на општината 
Битола", а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина. 

Бр. 02-55/5-82 
23 февруари 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Стево КОЧОВСКИ, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

При овој суд заведен е спор за надомест на 
штета од тужителот Мехмедовиќ Шемсо од е. Гор-
но Оризари, Титов Велес, против тужената Зор-
ниќ Ба јра од село Житоше, Прилеп, а сега со не-
позната адреса и место на живеење. 

Се повикува тужената Зорниќ Ба јра од село 
Житоше да се јави на овој суд и да ја достави 
својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот. Во спротивно судот ќ:е и определи ста-
рател кој ќе ја застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
476/81. (29) 

При Општинскиот суд во Титов Велес заведен 
е спор за сопственост од тужителот Маниќ Рамо 
Хивзо од село Горно Оризари, против тужената 
Хода Шабан од село Горно Оризари, а сега со не-
познато место на живеење. Вредност на спорот 
3.500 динари. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 — Стр. 335 22 април 1982 

Се повикува тужениот Хода Шада Шабан да 
се јави во овој суд или да ја соопшти својата 
адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот. Во спротивно судот ќе му. определи старател 
кој ќе го застанува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
1136/81. (32) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Меницата издадена од МТЗ ООЗТ „Метална" 
— Штип, со меничен износ од 2.99.105,75 динари, 
доставена на 17. IX. 1981 година, издадена на 
ден 30. VI. 1981 година е загубена. Авалист по ме-
ницата е Стопанската банка — Основна банка — 
Штип. 

Се .моли наоѓачот на меницата да ја пријави 
во Општинскиот суд — Штип, бидејќи е покрената 
постапка за нејзиното поништување. 

Меницата ќе биде поништена доколку во рок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот 
никој не се јави дека ја поседува или не стави 
приговор против предлогот за нејзиното поништу-
вање. 

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 1669/81. 
(25) 

ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — ШТИП 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието I Л. бр. 1/82-4 од 30. III. 19812 година за-
почна со спроведување на постапка за редовна 
ликвидација на Договорната организација на здру-
жен труд „Работник" — Виница, врз основа на 
одлуката бр. 02101-266 од 9. II. 1982 година на Соб-
ранието на општината Виница, со која е отворена 
постапката за редовна ликвидација. 

За ликвидационен управник е одреден Петар 
Трајанов, шеф на сметководство, на работа во 
„Југотутун", ООЗТ „Горица" — Виница, со стан 
во Виница, ул. „Кирил и Методи" бр. 9. 

Се покануваат доверителите своите побарувања 
да ги пријават ка ј овој суд со пријава и докази 
во 2 примероци во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во „Службен лист на СФРЈ". 

За испитување на побарувањата се закажува 
рочиште ка ј овој суд за 15. VI. 1982 година во 
12 часот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да 
ги исплатат своите долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Штип,, 30. III. 
1982 година. (88) 

К О Н К У Р С И 
Советот на Институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на: 
1. еден асистент во Одделението за техноло-

гија, ферментација и фабрикација, 
,2. еден асистент во Одделението за селекција 

со семепроизводство. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

— под 1, да има завршено земјоделски факул-
тет, да покажува способност и наклоност за науч-
на работа и да има 1 година работно искуство во 
областа на технологијата, ферментацијата и фаб-
р и к а н а ата на тутунот; 

— под 2, да има завршено земјоделски факул-
тет, да има способност и наклоност за научна ра-
бота и да има 1 година работно искуство во об-
ласта на селекцијата на тутунот. 

Кандидатите кон молбата да приложат дипло-
ма за завршен факултет, куса биографија и пот-
врда за работното искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Институтот за тутун — Прилеп. (98) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ Институт за сточарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за преизбор на еден виш научен соработник во 
сите стручни звања, согласно чл. 4)0 од Законот за 
организирање на научните дејности на СРМ 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за организирање на науч-
ните дејности на СРМ и Правилникот за утврдува-
ње на критериумите за пополнување на настав-
ните, научните и стручните звања на РО Земјодел-
ски факултет — Скопје. 

Пријавата се поднесува до ООЗТ Институт 
за сточарство. 

Кон пријавата кандидатот ќе треба да прило-
ж и биографија, список на стручни и научни тру-
дови и по еден примерок од сите трудови. 

Пријавата, биографијата и списокот на струч-
ните и научните трудови се поднесуваат во 4 при-
мероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Некомплетир^ните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (99) 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 40 од Општествени©! до-
говор за заедничките основи и мерила во усог-
ласувањето на самоуправното уредување на одно-
сите во распоредувањето на доходот и чистиот до-
ход и распределбата на средствата за лични дохо-
ди во СВМ („Службен весник на СВМ", бр. 41/77), 
според известието на Републичкиот завод за оп-
штествено планирање, бр. 01^201/2 од 18 март 1982 
година, се објавуваат следните показатели за при-
мена на Општествениот договор што произлегу-
ваат од Резолуцијата за политиката на оствару-
вањето на Општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 
година во 1982 година: 

1. Номинален пораст на доходот во општестве-
ното стопанство — 24,0%; 

2. Номинален пораст на чистиот доход во оп-
штественото стопанство 23,(6%; 

3. Номинален пораст на чист личен доход по 
вработен во општественото стопанство — 21,0%; 

4. Планирани односи во распоредувањето на 
чистиот доход на ниво на општественото стопан-
ство: 

— за лични доходи — 75,5%; 
— за заедничка потрошувачка и станбена из-

градба — 7,5%; 
— за резерви во ООЗТ — 2,9%; 
— за проширување на материјалната основа 

на трудот — 14|,1%. 
Претседавач на 

Заедничката комисија за 
општествено договарање, 

Андон Мојсов, е. р. 
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СОДРЖИНА 
149. Одлука за критериумите на кредитира-

њето на определени развојни програми од 
средствата на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики 
и автономни покраини, во периодот од 
1981 до 1986 година - — — _ 

150. Одлука за ослободување од плаќање на 
данок од доход на организациите на 
здружен труд за 1982 година — — — 

151. Одлука за користење на средствата за 
финансирање на изработката на економ-
ски студии — — — — — — — — 

152. Одлука за усогласување на инвалидски-
от додаток, посебниот инвалидски дода-
ток и материјалното обезбедување за 
време на професионална рехабилитаци-
ја со порастот на остварените просечни 
номинални лични доходи на сите врабо-
тени во претходната година во Репуб-
ликата — — — — — — — — — 

153. Одлука за усогласување на постојаното 
материјално обезбедување на учесниците 
во Народноослободителната војна со по-
растот на остварените просечни номи-
нални лични доходи на сите вработени 
во претходната година во Републиката 

154. Одлука за усогласување на висината на 
имотните услови, под кои се смета дека 
членовите на семејството на хранителот 
немаат сопствени средства доволни за 
издржување, со порастот на трошоците 
за живот — — — — — — — — 

155. Одлука за усогласување на висината на 
цивилната инвалиднина за цивилните 
инвалиди од војната со порастот на про-
сечните номинални лични доходи на 
сите вработени остварени во претход-
ната година во Републиката — — — 

156. Решение за одобрување на учебникот 
Педијатрија со нега — — — — — 

157. Решение за одобрување на учебникот 
Геометрија со збирка задачи за I клас 

на средното образование — — — — — 
158. Решение за одобрување на учебникот 

Нега на детето — — — — — — — 
159. Решение за одобрување на учебникот 

Алгебра со збирка задачи за I клас 
на средното образование — — — — 

160. Решение за одобрување на учебникот 
Биологија за I клас — — — — — 

161. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 110/81 од 24 февруари 1982 
година — — — — — — — •— — 
Исправка на Републичкиот буџет за 1982 
година — — — — — — — •— — 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
212. Одлука за утврдување на делегатските 

единици за избор на делегати и опреде-
лување на бројот на делегатите што се 
избираат во секоја делегатска единица 
за Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница на физичката 
култура и во Одборот за самоуправната 
работничка контрола — — — — — 
КРИВА ПАЛАНКА 

213. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на основното 
образование за 1982 година — — — 

214. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на ОСИЗ за 

321 

322 

322 

општествена заштита на децата за 1982 
година — Крива Паланка — — 

215. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ на фи-
зичката култура и за здружување сред-
ства во Републичката СИЗ на физичка-
та култура во 1082 година — — — — 

216. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОС1ИЗ на културата и за 
здружување средства во Републичката 
СИЗ на културата во 1982 година — — 
ДЕБАР 

2(17. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесот за здравството и здравственото 
осигурување на работниците и стапката 
на посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство за 
1982 година — — — — — — — — 

218. Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1982 година — 

322 219. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постоја-
ни месечни износи за одделни категории 
осигуреници за 1982 година — — — — 
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 здравствена-
та заштита — — — — — — — — 
Одлука за висината на потребните тро-
шоци и посмртната помош на осигуре-
ниците и осигурените лица на работнич-
кото осигурување на подрачјето на Оп-
штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар — 
ТЕТОВО 

222. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ООИЗ на физичката кул-
тура — Тетово и Републичката заедница 
на физичката култура — Скопје за 1982 
година — — — — — — — — — 
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РАДОВИШ 
Одлука за определување стапката на 
придонесот за вработување за 1982 година 
СВЕТИ НИКОЛЕ 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесот за финансирање на дејноста 
на Општинската СИЗ за образование и 
наука на општината Свети Николе во 
1982 година — — — — — — 
Одлука за пресметковна стапка за здру-
жување на средствата за остварувањето 
на програмата на Општинската СИЗ на 
физичката култура и здружувањето на 
средствата БО РСИз — — — — — 
Одлука за пресметковната стапка на 
здружување на средствата за оствару-
вање на програмата на Општинската 
СИЗ на културата и здружувањето на 
средствата во РСИЗ на културата за 
1982 година — — — — — — — — 
Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од изворите за финансирање на 
Заедницата за 1982 година — — — — 
Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот од изворите за фи-
нансирање на социјалната заштита за 
1982 година — — — — — — —" — 
БИТОЛА 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување стапките на придонесите за Оп-
штинската самоуправна интересна заед-
ница на културата — Битола — 
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