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32. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 50/82), Извршниот совеt 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ ВО 1982 

ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои 
се занимаваат со производство на мелничка произ-
води на територијава на СР Македонија, за отку-
пените количества пченица им се исплатува пре-
мија во износ од 1,00 динар за 1 килограм, под у.с-
ловиве пропишани со оваа одлука. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука -се ис-. 
pлатува за пченицата откупена во периодот од 1 

јануари до 30 јуни 1983 година, под услов таа да 
. одговара на . квалитетот утврден со Одлуката за 
утврдување на производителско продажните цени 
за пченица од фодот ВО 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 37/82). 

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука, орга-
н.изациите на здружен труд од точка 1 на оваа 
одлука, ја остваруваат под услов пченицата да ја 
откупуваат по зголемена цена од 1,70 динари по 
еденѓ килограм над договорената цена на ниво на 
земјата. 

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе 
ја исплатува Службата на општественото книговод-
ство по барање на организациите на здружен труд 
најдоцна до 30 јуни 1983 година. Кон ова барање 
се доставува и доказ дека плаќањето на пченицата е 
извршено според предвидените услови во точка 3 
на оваа одлука. -

5. Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, во сог-
ласност со републичкиот секретар за финансии и 
претседателот на Републичкиот комитет за опш-
тостопански работи и пазар, донесува по потреба 
поблиски прописи на начинот на остварувањето и 
исплатата на премијата. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето ао „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 23-139/1 Потпретседател 
27, јануари 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, с. р ; 

33. 
Врз основа на чшен 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 50/82), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГРЕС НА УПОТРЕБЕНО СЕМЕ ОД ВИСО-
КОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО 1983 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд кои 
ќе пласираат семе од високородни сорти пченица 
во 1983 година на индивидуалните земјоделци кои 
произведуваат пченица сами или во соработка со 

организации на Здружен труд и со организации 
на здружени земјоделци во СР Македонија, им се 
исплатува регрес од 4,00 динари по 1 килограм 
семе. 

2. Семето за кое се дава регрес од точка 1 од 
оваа одлука во поглед на' квалитетот треба да ги 
исполнува условите пропишани со Правилникот за 
нормите на квалитетот, пакувањето, пломбирањето 
и декларирањето на семето на земјоделски расте-
нија („Службен лист на СФРЈ" бр. 55/76). 

3. Регресот од точка 1 на оваа одлука органи-
зациите на здружениот труд го остваруваат под 
услов (семето да го пласираат по цената утврдена 
за семенска пченица намалена за 4,00. динари по 
1 килограм и доколку индивидуалните производи-
тели на пченица 'договорно се обврзат да испора-
чаат на јмалку 3 килограми меркантилна, пченица 
од родот во 1984 година за искористен регрес за 
1 килограм семе. 

4. Регресот од точка 1 на оваа одлука ќе го 
исплатува Службата на општественото книговодство 
по барање на организациите на здружен труд н а ј -
касно до 15 ја,нуари 1984 година. Кон барањето 
се доставува доказ дека семето е м а с и р а н о под 
условите предвидени во точка 3 од оваа одлука. 

5: Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, во сог-
ласност (со републичкиот секретар за финансии, по 
потреба донесува поблиски прописи за начинот на 
остварување на регресот. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот? на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-165/1 Потпретседател 
27 јануари 1983 година на ,Извршниот совет, 

Скопје , Такир Кадриу, ,с. р. 

34. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 50/82),' Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА И Р Ж ЗА РОДОТ 

ВО 1983 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд кои се 

занимаваат со производство на мелничка произво-
ди на територијата на СР Македонија, за откупе-
ните количества пченица и . ' рж им се исплатува 
премија во износ од 2,00 динари за 1 килограм, 
под условите пропишани со оваа одлука. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се 
исплатува за пченицата и 'ржта откупена во пери-
одот од 1 јули до 31-декември 1983 година под. ус-
лов тие да одговараат на . квалитетот утврден со 
Одлуката за утврдување на производите^еко про-
дажните цего^ за пченица од родот во 1983 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 7)1/82). 

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука орга-
низациите на здружен труд од точка 1 f±a оваа 
Одлука ја остваруваат под услов пченицата и ' рж-
та, да ги откупуваат по зголемена цена од 3,00 ди-
нари по 1 килограм над договорената цена на ниво 
на земјата. 

4. Премијата4 од точка 1 на оваа одлука ќ е ја 
исплатува Службата на општественото книговодство 
по барање на организации н а здружен труд н а ј -
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доцна до 15 јануари 1984 година. Кон ова барање 
се доставува и доказ дека плаќањето на пченицата 
и 'ржта е извршено според предвидените услови 
во точка 3 од оваа одлука. 

5. Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 'водостопанство во сог-
ласност со републичкиот секретар за финансии и 
претседателот на Републичкиот комитет за општо -
стопански работи и пазар по потреба ќе го про-
пише начинот на остварување и исплата на пре-
мијата. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социј алистичка Република Манедонија". 

Број 23-164/1 
27 јануари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

35. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 50/82), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА ШЕЌЕРНАТА РЕПКА ЗА РО-

ДОТ ВО 1983 ГОДИНА 

1. На организацијата на здружен труд к о ј а се 
занимава со производство на шеќер на територи-
јата на СР Македонија, за откупените количества 
шеќерна репка и се исплатува премија во износ 
од 0,35 динари за 1 килограм, под условите про-
пишани со оваа одлука. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се 
исплатува под услов шеќерната репка да одговара 
на квалитетот утврден со Одлуката за утврдување 
на производителско продажната цена за шеќерна-
та репка од родот во 1983 година („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 71/82). 

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука орга-
низацијата на Здружен труд од точка 1 на оваа 
одлука ја остварува под услов шеќерната репка, 
да ја откупува по зголемена цена од 0,50 динари 
по 1 килограм над договорената цена на ниво на 
земјата. 

Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе ја 
исплатува Службата на општественото книговодство 
по барање на организациите на здружен труд н а ј -
доцна до 15 јануари 1984 година. Кон барањето се 
доставува и доказ дека плаќањето на шеќерната 
репка е извршено според предвидените услови во 
точка 3 на оваа одлука. 

5. Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во сог-
ласност со републичкиот секретар за финансии и 
претседателот на Републичкиот комитет за оппгго-
стопански работи и пазар, по потреба донесува 
поблиски прописи за начинот на остварување и 
исплата на премијата. 

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

Бр. 23-163/1 
27 јануари 1983 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. v р. 

36. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за из-

вршување на Републичкиот буџет за 1983 година 
(^Службен весник на СРМ" бр. 50/82), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА БРАШНО 

1. На 'организациите на здружениот труд кои 
се занимаваат со промет на брашно или со произ-
водство на леб на територијата на СР Македонија 
за купените количини брашно тип „500", „800" и 
„1100" од организациите на Здружениот труд од 
другите социјалистички републики и социјалистич-
ките ,автономни покраини во периодот од 1 јануа-
ри до 30 јуни 1983 година и продадени во Републи-
ката им ice исплатува компензација по 1,35 дин./кгр. 

2. Исплатата на компензацијата од точка 1 на 
оваа одлука се врши врз основа на книговодстве-
ната евиденција на организациите на здружениот 
труд. 

3. Барањето за исплатата на компензацијата од 
точка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата 
на општественото книговодство. Кон барањето се 
доставува препис од фактурата за купените коли-
чини на брашно. 

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

Бр. 23-126/1 
27 јануари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

37. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 50/82), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАС-
ЛОДАЈНА РЕПКА ЗА РОДОТ ВО 1983 ГОДИНА 

1. На организацијата на здружен труд ко ја се 
занимава со производство на масло за јадење на 
територијата на СР Македонија, за откупените ко-
личества сончоглед, соја и маслодајна репка и се 
исплатува премија во износ од 2,00 динари за 1 
килограм под условите пропишани со оваа одлука. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува под услов сончогледот, сој ата и маслодај-
ната репка да одговараат на квалитетот утврден 
со Одлуката з а утврдување на производителот 
продажните цени за сончоглед, соја и маслодајна 
репка за родот во 1983 година („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 71/82). 

3. Премијата од точка 1, организацијата на здру-
ж е н труд од точка 1 nа оваа одлука ј а остварува 
под услов сончогледот, сојата и маслочајната репка 
да ги откупува по зголемена цена од 3,00 динари 
по 1 килограм над договорената цена на ниво на 
земјата. 

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ја 
исплатува Службата на општественото книговод-
ство, по барање на организациите на здружен труд, 
најдоцна до 15 јануари 1984 година. Кон ова бара-
ње се доставува.н доказ дека плаќањето на сончо-
гледот, сојата и маслодајната репка е извршено 
според предвидените услови во точка 3 на оваа 
одлука. 

5. Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во сог-
ласност со републичкиот секретар за финансии и 
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претседателот на Републичкиот (комитет за опш-
тостопански работи и пазар по потреба донесува 
поблиски прописи за начинот на, остварување и 
исплата на премијата. 

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

Бр. 23-161/1 
27 јануари 1983 година 

Скопје 

Потпретсед,ател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

38. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 50/82), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА 

ВО 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Компензација за вештачки ѓубрива за 1983 го-
дина се утврдува и исплатува под услови пропи-
шани со оваа одлука. 

Член 5 
На организациите на здружен труд — произ-

водители на комплексни вештачки ѓубр,ива им се 
исплатува компензација во износ од 2,25 динари 
по еден килограм активна материј,а на азот, фос-
фор и калиум во комплексните вештачки ѓубрива. 

Компензацијата се исплатува за сите количини 
комплексни вештачки ѓубрива испорачани на ос-
новните организации на здружен труд, земјоделски 
задруги, основни задружни организации и основни 
организации на коо-перанти на територијата на СР 
Македонија во 1983 година, под услов вештачкото 
ѓубриво да е испорачано по пропишани цени и 
истото да е наменето за земјоделско производство 
во СР Македонија. 

Член 3 
Кслмпензацијата се исплатува само за вештач-

ки ѓубрива кои по ,својот квалитет и количина на 
активни материи одговараат на прописите за југо-
словенските (стандарди или прописи за квалитетот, 
односно еостојците и други особини на комплекс^ 
ните вештачки ѓубрива и прописите за испитување 
на овие ѓубрива. 

Член 41" 
Претседателот на Републичкиот комитет за 

земјоделство, шумарство и водостопанство во! соглас-
ност со републичкиот секретар за финансии ,по пот-
треба ќе го пропише начинот на исплатувањето на 
кзомпензациј атћ. 

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

вувањето во „Службен весник на СР Македонија". 
Број 23-162/1 

27 јануари 1983 година 
Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

39. 
Врз основа на член 5 од Законот за премер 

и катастар на земјиштето („Службен (весник на 
СРМ", бр. 34/72 и 13/78), Извршниот совет чна Со-
бранието на СРМ донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ОД ПРЕМЕРОТ И 
КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА СР МАКЕ-

ДОНИЈА ВО 1983 ГОДИНА 
Со оваа програма се предвидува извршување 

на геодетските работи од премерот во општините: 
Струмица, Тетово, Неготино и Титов В-елес. Тој оп-

фаќа : довршување па премерот кој е во тек во 
подрачјето на земјоделско-стопанскиот активен дел 
во општина Струмица и продолжување на премерот 
кој е во тек во општините: Тетово, Неготино и 
Титов Велес (пресметување координати и коти на 
врзни точки ^реституција на деталот; картографска 
обработка на плановите; пресметување на површи-
ни на парцелите; класирање на земјиштето; излага-
ње на податоците од премерот и катастарското кла-
сирање на јавен увид; изработка на катастарски 
операти и репродукција на изработените планови). 

1: ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЗНИ ТОЧКИ 

Ќе се изврши пресметување на координати и 
коти на 286 врзни точки кои се наоѓаат на (сни-
мениот дел во подрачјето на општина Тетово на 
површина од 4000 хектари. 

2. Р Е С Т И Т У Ц И Ј А 

Ќе се изврши реституција на делот на сниме-
ниот дел на град Тетово — вандал во размер 1:1000 
на површина од 560 хектари. 

3. КАРТОГРАФСКА ОБРАБОТКА 

Ќе се изврши картографска обработка на пла-
новите на споменатиот дел на град Тетово — вѕи-
дан во размер 1:1000 на површина од 560 хектари. 

4. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ 

Ќе се изврши пресметување на површини на 
парцелите во размер 1:2500 во следниве опш-
тини: 

а) општина Струмица на 37 катастарски опш-
тини (во натамошниот текст К. О.) — Василево, 
Вељуса, Водача, Градско Балдовци, Добрејци, Едре-
никово, Куклиш, Нова Маала, Пиперово, Седларци, 
Чанакли, Сачево, Ангелци, Баница, Владевци, Градо-
шорци, Добрашинци, Робово,' Радичево, Сушево, Бан-
ско, Моноспитово, Бориево, Турново, Иловица, Дрвош, 
Хамзали, Старо Балдовци, Еднокуќево, Босилево, 
Петралинци, Дабиља, Гечерли, Просениково, Сарај, 
Свидовица и Муртино на вкупна површина од 
21.307 хектари со 92.392 парцели и во размер 1:1000 
изградениот дел (село) на 19. К. О. — Сушево, 
Доброшинци, Вељуса, Ангелци, Градошорци, Ва-
силево, Баница, Добренци, Пиперово, Просениково, 
Дабиља, Куклиш, Петралинци, Босилево, Турново, 
Моноспитово, Муртино, Банско и Иловица на вкуп-
на површина од 1220 хектари; 

б) општина Титов Велес во размер 1:2500 на 
13 К. О. — ЏЈимидирци, Крушје, Иванковци, Ј1у-
гинци, Рудник, Ветарско, Сопот, Виничани, Улан-
ци, Убого, Негоевци, Куридере и Градско во по-
вршина 'Од 24.190 хектари со 26.587 парцели и во 
размер 1:1000 кзградениот дел на с. Ч а д с к о во 
поврвнина од бб хектари. 

5. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО 

Ќе се изврши катастарско класирање на зем-
јиштето: 

а) општина Струмица во 3 К. О. — Мокриево, 
Мокрино и Моноспитово на вкупна површина од 
2.302 хектари ico 14.771 парцели; 

б) општина Неготино во 10 К. О — Дрен — 
Копришница, Драчевица — Стрмашево, Демир Ка-
пија — Клисура, Вешје, Чифлик, Барово, Бесвица, 
Долни Дисан, Горни Дисан и Прждево. 

6. ИЗЛАГАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ И КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕТО НА ЈАВЕН УВИД 

Ќ е се изврши излагање на податоците од пре-
мерот и катастарското класирање на земјиштето на 
јавен увид во општината Струмица на 53 К. О. — 
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Ангелци, Баница, Банско, Бајково, Бориево, Бори-
сово, Василево, Вељуса, Владевци, Водоча, Габрово, 
Градско Балдовци, Градошорци, Гечејли, Дабиља, 
Добрејци, Доброшинци, Драгомирово — Босилево, 
Дражево, Дрвош, Зубово, Иловица, Еднокуќево, Ед-
рениково, Колешино, Коњарево, Ку,клиш, Мокрие-
во, Мокрино, Моноспитово, Муртино, Нова Маала, 
Ново Село, Петралинци, Пиперово, Просениково, 
Радово, Робово, Радичево, Сарај, Свидовица, Сед-
ларци, Секирник, Смолари, Старо Балдовци, Стру-
мица — надвор од градот, Сушево, Сушица, Са-
чево, Турново, Хамзали, Чанаклија и Штука на 
површина од 32.322 хектар-и со 154.000 парцели. 

7. ИЗРАБОТКА НА КАТАСТАРСКИ 
ОПЕРАТИ 

Ќ е се изработат катастарски операти по меха-
нографски пат во општина Струмица на 53 К. О. 
и тоа: Ангелци, Баница, Банско, Бајково, Бориево, 
Борисово, Василево, Вељуса, Владевци, Водоча, Га-
брово, Градско Балдовци, Градошорци, Гечејли, Да-
биља, Добрејци, Доброшинци, Драгомирово - Бо-
силово, Дражево, Дрвош, Зубово, Иловица, Едно-
куќево, Едрениково, х Колешино, Коњарево, К у к -
лиш, Мокриево, Мокрино, Моноспитово, Муртино, 
Нова Маала, Ново Село, Петралинци, Пиперово, 
Просениково, Радово, Робово, Радичево, Сарај, Сви-
довица, Седларци, Секирник, Смолари, Старо Б а л -
довци, Струмица — надвор од градот, Сушево, Су-
шица, Сачево, Турново, Хамзали, Чанаклија и Шту-
ка на површина од 32,322 хектари со 154.000 пар-
цели. 

8. РЕПРОДУКЦИЈА НА ПЛАНОВИ 

Ќ е се изврши репродукција на изработените пла-
нови на 53 К. О. на кои е завршен премер во општина 
Струмица и тоа: во размер 1:2500 на 127 листа 
(планови) за сите 53 К. О. и во размер 1:1000 на 
102 листа за 26 К. О. на изградениот дел (село) 
— Сушево, Вељуса, Ангелци, Градошорци, Васи-
лево, Баница, 'Добрејци, Доброшинци, Пиперово, 
Просениково, Дабиља, Куклиш, Петралинци, Бо-
силово, Муртино, Банско, Моноспитово, Турново, Се-
кирник, Габрово, Колешино, Борисово — Мокриево,, 
Мокрино, Ново Село, Смолари и Струмица. 

9. Во овој период ќе се извршат и основни 
геодетски работи на територијата на Републиката. 
Овие работи, главно, се однесуваат на средување, 
анализи, студии, проектирање и израмнување на 
влаците од нивелманот од висока точност кои се 
наоѓаат на територијата на нашата Република. 

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

Бр. 23-64/1 
20 јануари 19b3 година 

Скопје 
Потпоретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

40. 
Врз основа на член 69 точка 3 од Законот за 

заштита од пожар („Службен весник на СРМ" бр. 
32/71 и 27/77), републичкиот секретар за внатрешни 
работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНАТА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И 
СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР НА ПРОТИВ-

ПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува минималната 
техничка опрема и средства за гаснење пожар на 
професионалната противпожарна единица што ја 
основа собранието на општината и е во состав на 
општинскиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи (во натамошниот текст: ,територијал-
на противпожарна единица), заедничката профе-

сионална противпожарна единица што ја основаат 
организациите на здружениот труд, месните заед-
ници, самоуправните интересни заедници и дру-
гите самоуправни организации и заедници, држав-
ните органи и здруженијата на граѓани (во на-
тамошниот текст: заедничка професионална про-
тивпожарна единица) и професионалната против-
пожарна единица што ја основа организација на 
здружен труд (во натамошниот текст: професионал-
на противпожарна единица во ОЗТ). 

Член 2 
Под минимална техничка опрема и средства за 

гаснење пожар, во смисла на овој правилник, се 
подразбира минимумот на техничка опрема и сред-

' ства за гаснење пожар со кои располага против-
пожарната единица, наменети за гаснење на пожар 
и спасување на животот на луѓето и имотот заг-
розени од пожар и потребната количина на резер-
ви на соодветните средства за гаснење пожар. 

Член 3 
Минималната техничка опрема и средства за 

гаснење п о ж а р на . противпожарните единици од 
член 1 на овој правилник е во зависност од степе-
нот на загрозеноста од пожар, видот на објекти-
те ш,то се заштитуваат, видот на противпожарната 
единица, бројот на п о ж а р н и к а р и во противпожар-
ната единица, општинскиот план за заштита од по-
ж а р и плановите за заштита од п о ж а р ца органи-
зациите на здружениот труд. 

1 Член 4 
Територијалната противпожарна единица која 

во својот состав има 16 пожарникар^ располага со 
следната техничка опрема и средства за гаснење 
пожар: 

— едно комбинирано противпожарно возило 
(вода, пенило и сув прав); 

— едно противпожарно возило — носивост до 
7500 литри вода и до 400 литри пенило; 

— едно теренско возило (од 5 до 10 седишта); 
— две моторни или електрични пумпи со к а -

пацитет над 800 литри во минута со потребна ПП 
опрема; 

— приколка за превоз на моторни или елек-
трични пумпи; 

— две приколки Ѕ-250; 
— еден д л а б о к о т о л е к у в а ч на вода; 

^ — два изолациони апарати со компримиран 
воздух; 

—; подвижен апарат за производство на елек-
трична енергија — генератор; 

— две санитетски носила; 
— исправувач за полнење на акумулатори од 

2 до 24 волти; 
— пет а к у м у л а т о р о н ламби; 
— стабилна радиостаница; 
— комплет алат за исклучување на електрич-

на енергија; 
— еден пар рефлектори од 1000 и 1500 вати; 
— отворена спусница од 30 метри; 
— унакрсно ј а ж е за спасување; 
— скали: кукачи, составувачи и растегнувач^ 
— два мегафони; 
— рачна (сирена; 
— моторна пила; 
—рачни пили lo i 
— секири 10; 
— копачи 10; , 
— лопати 10 и 
— челичен мегди 30. 
За секое противпожарно возило со вода или 

пена се обезбедува и следната ПП опрема и сред-
ства за гаснење пожар : 

— 4 доводни црева од 1,6 метри од Ф 110 мм; 
— 2 доводни ПП црева од 3,6 метри од Ф 

110 мм; 
— 2 веисни корпи од Ф 110 мм; 
— 9 одводни ПП црева (травира) од Ф 75 мм 

(со резерва); ^ 
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— 18 одводни ПП црева (травира) од Ф 52 мм 
(со резерва);/ 

— хидрантен продолжеток од Ф 110 мм (до-
колку постои таква хидрантска мрежа); 

— хидрантен продолжеток од Ф 75 мм; 
— хидрантен клуч; 
— 3 универзални клучеви за црева; 
— 18 противпожарни спојки од 75 мм (за се-

кое ПП црево Од 75 мм); 
— 36 противпожарни спојки од 52 мм (за се-

кое ПП црево од 52 мм); 
— носачи на! ПП црева; 
— обична млазница и млазница со рачка од 

Ф 75 мм; 
— две обични млазница и млазници со рачка, 

а по една универзална, комет, монсун и длабинска 
млазница од Ф 52 мм; — троделна раздел ница; 

—една меѓумешалица за добивање на 'воздуш-
на пена; 

— (собирница; 
— два пара темпекс облека за заштита од ви-

соки температури; 
— рачни ПП апарати Ѕ—6, Ѕ—9, С О , - 5 , ПП 

апарат со халон; 
— радиостаница (колска); 
— санитетска торбица со' комплет прибор за 

прва помош и 
— синџири за туркала. 

Член 5 
Територијалната противпожарна единица со над 

16 пожарникар^ покрај . техничката опрема и сред-
ства за гаснење пожар предвидена во член 4 
од овој правилник, на секои нови 8 пожарникари 
располага со уште едно противпожарно комбини-
рано возило — вода, пенило и сув прав или вода 
и пенило со потребна опрема за тоа возило. 

Член 6 
Територијалната противпожарна единица со над 

32 пожарникар^ покрај предвидената техничка оп-
рема и средства за гаснење пожар во член 4 и 5 
од овој правилник, располага и со едно специјално 
(хемиско) возило со сув прав Ѕ—2000 или Ѕ—4000 
кг, возило со механички или хидроулички скали, 
генератор за лесна пена, уред за влечење чад од 
зачадени простории и компресор за полнење на 
боци за изолациони апарати. 

Со 'специјално (хемиско) возило и возило со 
механички или хидроулички скали од став 1 на 
овој член може да располагаат и територијалните 
противпожарни единици со помалку од 32 пожар-
н и к а р ^ ако потребите од овие возила се утврдени 
со општинските планови за заштита од пожар. 

Член 7 
Територијалната противпожарна единица со над 

64 пожарникар^ покрај техничка опрема " и сред-
ства за гаснење пожар предвидена во член 4, 5 и 
6 став 1 од овој правилник, располага и со други 
возила (теретни и технички возила за сечевме на 
разни конструкции) ако потребата од овие возила 
е утврдена со општинскиот план за заштита од 
пожар. 

Член 8 
Заедничката професионална противпожарна еди-

ница располага со минималната техничка опрема 
и средства за гаснење пожар пропишани за тери-
торијалната противпожарна единица со ист број 
пожарникари, само ако на подрачјето на општи-
ната не е основана територијална противпожарна 
единица. 

Ако на подрачјето на општината е основана тери-
торијална противпожарна единица, заедничката про-
фесионална противпожарна единица располага на ј -
малку со 50% од пропишаната минимална техничка 
опрема и средства за гаснење пожар за територи-
јалната противпожарна единица со ист број по-
ж а р н и к а р ^ 

Основачите на заедничката професионална про-
тивпожарна единица во зависност од видот на об-
јектите што се заштитуваат и степенот на нивната 
загрозеност од пожар и по предлог на општински-
от орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти ќе утврдат кои видови техничка опрема и 
средства за гаснење пожар ќе бидат намалени 
до предвидениот минимум од 50%. 

Член 9'. ' 
Професионалната противпожарна единица во 

ОЗТ располага на јмалку со 50% од пропишаната 
минимална техничка опрема и средства за гасне-
ње пожар за територијалната противпожарна еди-
ница со ист број пожарникари. 

Организацијата на здружен труд во согласност 
со нејзиниот план за заштита од пожар и по пред-
лог на општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи утврдува кои видови технич-
ка опрема и средства за гаснење пожар ќе бидат 
намалени до предвидениот минимум од 50% на 
црофесионалната противпожарна единица во ОЗТ. 

Член 10 
Техничката опрема и средствата ,за гаснење 

пожар што ое предвидени во проектите за заштита 
од пожар на одделни објекти, не се сметаат за 
техничка опрема и средства за гаснење пожар на 
професионалните противпожарни единици во ОЗТ. 

Член 11 
Во секое време во противпожарната единица 

мора да постои резерва од сув прав - Ѕ и не-
ш т о за на јмалку две полнења на возилата и апа-
ратите. 

Член 12 
Отстапување од пропишаната со овој правил-

ник техничка опрема и средства за гаснење пожар, 
може да се врши само во смисла на набавка на 
посовремена техничка опрема и средства што ќе 
овозможат поефикасна заштита од сите видови 
пожари и спасување на животот на луѓето и имо-
тот загрозени од пожар. 

Член 13 
Расходуваната техничка опрема и средства' за 

гаснење пожар, п р о т и в п о ж а р н и ^ единици од член 
1 на овој правилник можат да ја отстапуваат на 
доброволните противпожарни единици. 

Член 14 
Овој правилник влегува во' сила осмиот ден 

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

Бр. 23-539/1 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички секретар ' 
за внатрешни работи, 

м-р Љубомир Варошлија, с. р. 

41. 
Врз бенова на член 104, став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
број 45/77, 9/78, 43/78 и 38/81), републичкиот секре-
тар за финансии, во согласност со претседателот 
на Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на вистинскиот при-
ход од земјоделска дејност, во смисла на член 104, 
став 2 од Законот за даноците на граѓаните, за 
1982 година изнесува 2,2. 
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2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-3127/1 Републички секретар 
17 јануари 1983 година за финансии, 

Скопје Александар Андоновски, с. р. 

42. 
Врз основа на член 155 став 1 од Законот 

за безбедност на сообраќајот на патиштата („Служ-
бен весник на СРМ", ^ бр. 8/75), претседателот на 
Републичкиот комитет за здравство и социјал-
на политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВ-
ЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕ-
НИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗДАВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ 
УВЕРЕНИЈА ЗА ТЕЛЕСНА И ДУШЕВНА СПО-

СОБНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО 
ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР 

1. В.о Решението за овластување на здравствени 
организации на здружен труд за вршење здрав-

ствени прегледа и издавање на здравствени уве-
ренија за телесна и душевна способност за упра-
вување со моторно возило или трактор („Службен 
весник на СРМ", бр. 43/80 и 21/81) во ставот 1 
по точка 13 се додава нова точка 14 која гласи: 

„14. Медицински центар — Кавадарци". 

2. Ова решение ,влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-08-5310 
21 јануари 1983 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална 

политика, 
Каменчо Ѓоргов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

60. 
' — ' Врз основа на член 20 од Законот за само-
управните интересни заедници за воспитание и об-
разование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), 
член 15 од Самоуправната спогодба за основите на 
Планот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно образование за развој на ос-
новното образование на СР Македонија во перио-
дот од 1981 до 1985 година и член 11 и 41 од Ста-
тутот на Републичкава самоуправна интересна за-
едница за основно образование, а во согласност 
со Собранието на СР Македонија, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
основно образование, на седницата на 28. XII. 1982 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување финансиски средства за из-

вршување на задачите утврдени со Законот за са-
моуправните интересни заедници за воспитание f 
образование се утврдува придонес на личниот доход 
од работен однос за Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно образование за 1983 
година. 

Член 2 
Придонесот од личниот доход од работен однос 

од претходниот член за 1983 година се утврдува со 
општа стапка од 0,90% освен придонесот од лич-
ниот доход од работен однос во организациите на 
здружениот труд од производството на: текстилни 
предива и ткаенини (0125); готови текстилни про-
изводи (0126), кожа и крзно (0127), к о ж н и обувки 
и- галантерија (0128); преработка и конзервирањето 
на овошје и зеленчук (01303); производство на кон-
диторски производи (01307) и личните услуги и ус-
лугите во домаќинствата (0902), за кои се утврдува 
стапка на придонесот oft 0,50% и за организациите 
на здружениот труд од областа на општествените 
дејности на: основното образование (12011) и насо-
ченото средно образование (12012), за кои се утвр-
дува стапка на придонесот од 0,45%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот дел 

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

Бр. 18-623/1 
28 декември 1982 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Јован Гавазов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУЧНИ ДЕЈНОСТИ - КУМАНОВО 

61. у / 
Врз основа на член 13 ,од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на воспитанието и 
образованието („Службен весник на СРМ" б'р. 9/78) 
и член 22 точка 3 од (Статутот на ОСИЗ на вос-
питанието, образованието и научните дејности — 
Куманово, Собранието на ОСИЗ на воспитанието, 
образованието и научните дејности — Куманово, по 
предлог на Извршниот одбор, на седницата одр-
жана на 23. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕ-
СИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОС-
НОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 
ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА 1983 

ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите за финансирање на 

дејноста на основното воспитание и образование и 
другите корисници на средства за 1983 година се 
определуваат и тоа како што следува: . 

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

2. придонес од личен доход од земјоделска де ј -
ност, по стапка од 0,75^/о; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр -
шење стопанска и професионална дејност, по стап-
ка од 6%. 
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Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1. I . 1983 година и 
ќе се објави во „Службен, весник на СРМ". 

Бр. 09-556/IV 
23 декември 1982 година 

Куманово^ 
Претседател, 

Кирил Саревски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КУМАНОВО 

62. 
Врз основа на ^пен 14 точка 5 од Законот за само-

управните интересни заедници на културата („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 37 точка 5 
од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на културата, Собранието на Заед-
ницата, на Ш - т а редовна седница одржана на 
24. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА 
ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ОД КУ-
МАНОВО И ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 

1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доход и личен доход од работен однос, 
личен доход од Земјоделска дејност и стопанска и 
професионална дејност со личен труд и средства 
и се определуваат критериумите за учество на З а -
едницата во задоволување на средства за потребите 
на Републичката СИЗ на културата во 1983 година. 

Член 2 
Придонесите за потребите на% Општинската СИЗ 

на културата од Куманово ќе се плаќаат во 1983 
година по следните стапки: 

1. придонес од доход од ООЗТ, по стапка од 
0,70% во која е содржана стапката на Општинската 
СИЗ на културата од 0,36% и Републичката СИЗ 
на културата од 0,34%; 

2. придонес од личен доход о\д работен однос 
од нестопанска дејност, по стапка од 0,55% во која 
е содржана стапката на Општинската СИЗ на кул-
турата од 0,36% и Републичката СИЗ на културата 
од 0,19%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј -
ност, по стапка од 0,35%; 

4. придонес од личен доход од вршење на сто-
панска и професионална дејност со личен труд и 
средства, по стапка од 2%. 

Член 3 
Врз основа на утврдените стапки на придоне-

сите од доход (и личен доход од работен однос 
(член 2 точка 1 и 2 од оваа одлука) ќе се врши 
процентуална распределба на средствата меѓу заед-
ниците на следниот начин: 

1. На придонес од доход од ООЗТ: 

а) на Општинската СИЗ на културата — 51,50%; 

б) на Републичката СИЗ на културата — 48,50%. 

2. На придонес од личен доход од работен однос: 

а) на Општинската СИЗ на културата — 65,45%; б) на Републичката СИЗ на културата — 34,55%. 

Член 4 
Со оваа одлука се ставаат вон сила Одлуката 

бр. 02-281 од 24. XII 1982 година и Одлуката бр. 
08-27 од 9. XI. 1982 година на оваа заедница. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СР Македонија". 

Бр. 08-42 
27 декември 1982 година 

Куманово 
Претседател, 

инж. Јовица Станковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА З А СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
7 КУМАНОВО 

63. 
Врз основа на член 83 став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
9/78) и член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Куманово, Собра-
нието на ОСИЗ за социјална заштита — Ц,уманово, 
на седницата одржана на 28. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОП-

ШТИНА КУМАНОВО ЗА 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Се утврдуваат стапки на придонеси ш т о ' ги 
плаќаат основните организации на здружениот труд 
од доходот и работните луѓе од личните доходи, 
заради" обезбедување средства на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита на општината Куманово. 

Член 2 
Во 1983 година се утврдуваат!1 следните стапки 

на придонесите: 
1. 0,38% од доходот на основните организа-

ции на здружениот труд; 
2. 0,20% од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност; 
3. 0,15% од личен доход од земјоделска де ј -

ност и 
4. 1,00% од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска и професионална дејност. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Бр. 08—136 
28 декември 1982 година 

Куманово 
Претседател, 

Мирко Зафировски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
^ ДЕЦАТА - КУМАНОВО 

64. . 
Врз основа на член 60 точка 4 и член 67 од 

Законот за самоуправните интересни заедници 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 34 
точка 19 и 102 став 2 од Статутот на Општинската 
СИЗ за општествена заштита на децата, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 
23. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КУМАНОВО ВО 
1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од личен доход од работен однос, од 
личен доход од земјоделска дејност и од личен 



Стр, 64 - Бр. .4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 11 февруари 1983 

доход од самостојно в р ш е њ е на стопанска и не-
стопанска дејност, кои обврзниците ќе ги плаќаат 
во 1983 година за реализирање на Програмата на 
Заедницата. 

Ч л е н 2 . 
Стапките на придонесите ќ е изнесуваат и тоа: 
1. придонес од личен доход од работен однос 

- 1,70%; 
2. придонес од личен доход од земјоделска д е ј -

ност — 0,20%; 
3. придонес од личен доход од самостојно вр -

ш е њ е на стопанска и нестопанска дејност — 1%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатата на придонесот по 

член 2 точка 1 од оваа одлука, ќе го в р ш и С О К 
Ф и л и ј а л а Куманово, пред секоја исплата на личен 
доход, а облог и наплата на придонесите од член 
2 точка 2 и 3 од оваа одлука ќ е в р ш и Управата 
за приходи при СО-Куманово. 

Ч л е н 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќ е се црименува од 1. I. 1983 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр. 08-2757 
2^ декември 1982 година 

Куманово 
Претседател, 

Димо Младеновски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА В Р А Б О Т У В А Њ Е Т О - КУМАНОВО 

65. 

Врз основа на член 14 став 1 точка . 4 од Ста-
тутот на Заедницата на вработувањето,— Куманово, 
Собранието на Заедницата на вработувањето — К у -
маново, на седницата одржана на 28. X I I 1982 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
З а 1983 година се одредува стапка на придо-

несот за вработување од 0,б5'0/о на бруто личните 
доходи. -

Член 2 
Придонесот за вработување според стапката од 

член 1 на оваа одлука д о л ж н и се да го п л а ќ а а т сите 
работни и други организации на подрачјето на 
општината Куманово. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 08-669/1 
28 декември 1982 година 

Куманово 

Претседател, 
Милован Краљевски, с. р. 

З А Е Д Н И Ц А НА Ф И З И Ч К А Т А К У Л Т У Р А 
7 - КУМАНОВО 

бб. 
,Врз основа на член 34 од Законот за ф и з и ч -

ката култура и самоуправните интересни заедници 
на ф и з и ч к а т а култура („Службен весник на СРМ4 ' 
бр. 5/74) и член -58 став 1 точка 2 од Статутот на 
Општинската С И З на ф и з и ч к а т а култура — К у м а -

ново, Собранието на Општинската С И З на ф и з и ч -
ката култура , на предлог на Извршниот одбор, на 
седницата о д р ж а н а на 21. XII . 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ Н А , ОПШТИНСКАТА СИЗ НА 
ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - КУМАНОВО ВО 1983 

ГОДИНА 

Ч л е н 1 
Со оваа одлука се утврдув.аат стапките на при-

донесот од доходот на основните организации на 
з д р у ж е н труд, од личен доход од работен однос од 
нестопанска дејност, од личен доход од земјоделска 
дејност и о д . л и ч е н доход, од самостојно вршење на 
стопанска и професионална дејност, кои обврзни-
ците ќе ги п л а ќ а а т во 1983 година 'за ' реализирање 
на Програмата на Заедницата . 

Ч л е н 2 
Стапките на придонесите ќ е изнесуваат и тоа; 
1. придонес од доходот на основните органи-

зации на з д р у ж е н труд — 0,20%, во ко ј е содржан 
0.04% придонес за Републичката СИЗ на ф и з и ч к а т а 
култура ; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност — 0,15%, vво ко ј е содржан 
0,05% придонес за Републичката С И З на ф и з и ч -
ката култура 

3. придонес од личен доход од земјоделска де ј -
ност - 0,30%; 

4. придонес од личен доход од самостојно в р -
ш е њ е на стопанска и професионална дејност — 
1500%. 

Ч л е н 3 
Од основот утврден во член 2 точка 1 и 2 од 

оваа одлука Општинската СИЗ на ф и з и ч к а т а к у л -
тура — Куманово з д р у ж у в а средства во Републич-
ката СИЗ на ф и з и ч к а т а култура со издво јување 
на: 

— 20% од остварените средства од придонес 
од доходот на основните организации на з д р у ж е н 
труд во Општината и 

— 33% од остварените средства од придонес од 
личен доход од работен однос од нестопанска де ј -
ност. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ на ф и з и ч к а т а култура — Куманово ги здру-
ж у в а во Републичката С И З на ф и з и ч к а т а к у л -
тура и месечниот износ на средствата ќе се утвр -
дат со посебен договор. 

Ч л е н 4 
Пресметувањето и уплатата на придонесот по 

член 2 точка 1 и 2 од оваа одлука ќ е ги врши 
С О К — Ф и л и ј а л а Куманово при секоја исплата 
на личен доход, а облог и наплата на придонесите 
од член 2 точка 3 и 4 од оваа одлука ќе в р ш и 
Управата за приходи при СО Куманово. 

Пресметувањено и уплатата на здружените сред-
ства ќе ги в р ш и С О К — Ф и л и ј а л а Куманово со 
проценти утврдени в о член 3 од оваа одлука. 

Ч л е н 5 
Оваа одлука влегува во сила со об јавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќ е се применува 
од 1 ј ануари 1983 година. 

Бр. 08-91 . 
24 декември 1982 гбдина 

Куманово 

Претседател, 
Горѓи Цветковски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ КУМАНОВО 

67. 
Врз основа на член 13 став 1 точка 2 од За -

конит за здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населението 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 21/71 и 24/74), член 
24 точка 6 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ" број 5/74) и член 
155 од Статутот на Општинската заедница на зд-
ра.вството и здравственото осигурување — Кума-
ново, Собранието на Општинската - заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, на седницата на Соборот на делегатите ра-
ботници — корисници на услуги и Соборот на де-
легатите работници — даватели на услуги, одр-
жана на 30. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТ-
ВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕ-
МЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВ-
ЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ СО 
КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Со оваа одлука се определува висината на при-
донесот за здравствено осигурување на членовите 
па семејствата на југословенските држав јани вра-
ботени во странските земји со кои не се склучени 
спогодби за здравствено осигурување, а се осигуре-
ни ка ј странскиот носител на осигурувањето чии 
^ленови на потесното семејство постојано живеат 
на територијата на оваа заедница. 

, Член 2 
Овој вид придонес за здравствено осигурување 

обврзниците — југословенски државјани го пла-
ќаат ,во постојан месечен износ од 300 динари по 
еден член на семејството. 

Член 3 
Придонесот се плаќа однапред ео полза на Оп-

штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово за здравствено оси-, 
турување на работниците. 

Член Л 
Оваа одлука влегува во сила со. денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 03-1907/1 
30 декември 1982 година 

Куманово 
Претседател, 

Чедомир Серафимовски, с. р. 

68. к 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 156 став 4 точка 2 од Ста-
тутот /на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово, Собрани-
ето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово, на сед-
ницата на Соборот на делегатите работници — ко-
рисници на услуги и Соборот на делегатите дава-
тели на услуги, одржана на 30. XII 1982 година, 
донесе 

. О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА НА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЧА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ 

КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на лица вработени к а ј при-

ватни работодавци за. кои со Законот за здравст-
веното осигурување и задолжителните видови на зд-
равствена заштита на населението не е утврдена 
основица на придонесот. 

Член 2 
За вработените лица к а ј приватните работодав-

ци основицата е личниот доход договорен меѓу ра-
ботодавецот и работникот, но не помалку од след-
ните износи: 

— за неквалификувани работници, 6.200, 
— за полуквалификувани работници, 7.100, 
— за квалификувани работници, 8.900, 
— за висококвалификувани работници, 10.600, 
— за дома,шни помошнички, 6.200. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во . сила со денот на об-

јавувањето изо „Службен бесник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 03-1906/1 
30 декември 1982 година 

Куманово 
Претседател, 

Чедомир Серафимовски, с. р. 

69. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Куманово, 
на седницата на Соборот на делегатите работници 
— корисници на услуги и Соборот на делегатите 
работници — даватели на услуги, врз основа на 
член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 156 став 1 точка 1 од Ста-
тутот ца Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово, на седни-
цата одржана на 30. XII. 1982, донесе 

/ 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ЗАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член а 

Со оваа одлука се продолжува важноста на 
Одлуката за утврдување стапка на придонесот за 
здравствено осигурување на работниците за 1978 
година, бр. 03-3089/1 од 27 декември 1977 година, 
објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 11/78, и 
во 1983 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на об-
јавувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 03-1905/1 
30 декември 1982 година 

Куманово 
Претседател, 

Чедомир Серафимовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
- ПРИЛЕП 

70. 
Врз основа на член 13 од Законот за само-

управните интересни заедници за воспитание и об-
разование („Службен весник на СРМ" број 9/78) и 
член 23 алинеја 10 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна Заедница за воспитание и 
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образование — Прилеп, Собранието на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за воспитание 
и образование, на седницата одржана на 23. XII. 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ОСНОВНОТО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

ПРИЛЕП ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1" 
Стапките на придонесите од личните доходи за 

финансирање на дејностите на основното воспитание 
и образование на општина Прилеп за 1983 година 
изнесуваат: 

— 6Р/о од бруто личниот доход од работен однос 
од стопанство и нестопанство; 

— 1,4110/о од личниот доход од самостојно вр-
шење земјоделска дејност и 

— 5% од личниот доход од самостојно вршење 
стопанска и професионална дејност. / . 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

! сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 1. I 1983 година. 

Број 08-270 
24 декември 1982 година 

Прилеп 1 

Претседател, 
Андон Тотоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВCTBE-
/ НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

71. 
Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и 

член 212 став 1 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп и член 58 
став 2 од ѕСамоуправната спогодба за здружување 
на Општинската СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп и основните СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски Брод во Регионална 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, Собранието на Регионалната самоуправ-
на интересна заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп, по прибавеното мис-
лење од собранијата на општинските самоуправни 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски 
Брод, на заедничката седница на Соборот на де-
легатите на работниците - корисници на услугите 
и Соборот на делегатите од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
24. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА 

Член II 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1983 година се определува во висина од 
8,50% од личниот доход и другите примања во која 
се содржани: 

- стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 2,50%; 

— стапката на придонесот за правата од 
здравствената заштита над задолжителните видови 
и другите права од здравственото осигурување од 
5,00%; 

— стапката на придонесот за доградба и до-
опремување на новата болница од 1%,. 

Стапката на придонесот од алинеја 3 став 1 
на овој член ја пресметуваат и уплатуваат само 
обврзниците на придонесот од подрачјето на Оп-
штинската СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, а средствата ќе се издво-
јуваат на посебна сметка. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствено оси-

гурување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
висина од 0,50%. 

Основица за преместување на придонесот од 
претходниот став к а ј обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

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

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по стапка од 0,50% пре-
сметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес 
кои не формираат доход за вработените по договор 
за дело од бруто основицата. 

Член 3 1 

Посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство се определува во ви-
сина од 20% од него личниот доход, односно осно-
вицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
пределува по видови на правата сразмерно на стап-
ките, односно тарифата на придонесот определени 
во член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е 

при уплатата на придонесите за здравствено оси-
гурување и посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство, на самиот наЈЃ^г 
— уплатница да дадб спецификација за уплатените 
придонеси по видови на правата, со ознака на ос-
новицата и периодот за кој се пресметува и уп-
латува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесот 
не го пополни налогот — уплатницата согласно од-
редбите од претходниот став, службата односно 
поштата нема да го прими налогот,— уплатницата, 
во смисла на член 82 од Законот за Службата 
на општественото книговодство. 

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

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ'". 

Број 5472 
24 декември 1982 година 

П р и л е п 

Собрание на Регионалната заедница 
Претседател, 

д-р Томислав Јованоски, с. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

Горѓи Лајчароски, с. р. 

Собор на работници" корисници на4 услуги 
Претседател, 

Стеван Базеркоски, с. р. 
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72. 
Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и 

член 212 став 3 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството1 и 
здравственото (осигурување — Прилеп и член 58 
став 2 од Самоуправната спогодба за здружување 
на Општинската СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп и основните СИјЗ на 
здравството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод во Регионална СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, Собранието на Регионалната самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење 
од собранијата на општинските самоуправни инте-
ресни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, 
на седницата на Соборот на делегатите земјоделци-
корисници на услуги и Соборот на делегатите да-
ватели на услуги, одржана на 24. XII. 1982 година, 
донесе 

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

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ. ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1983 година на подрач-
јето на Регионалната самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
- Прилеп. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници го плаќаат придоне-

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

штита : 
— 3^00% од катастарски доход и 135,00 динари 

паушал за секој осигурен член од домаќинството 
— за осигуреници што имаат сопствена земја, 

— 673,00 динари паушал по домаќинство и по 
135,00 динари паушал за секој член на домаќин-
ството — за осигурениците што немаат сопствена 
земја; . 

б) за правата на здравствената заштита над 
задолжителните видови што самостојно ги утврду-
ва Заедницата: 

— 0,70% од катастарскиот до;ход и по 34,00 ди-
нари паушал за секој член на домаќинството — за 
осигурениците кои имаат сопствена земја, 

— 168,00 динари паушал по домаќинство и по 
34,00 динари паушал за секој член на домаќин-
ство — за осигурениците кои немаат сопствена 
земја. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I 1983 го-
дина. 

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

Бро;ј 5473 1 

24 декември 1982 година 
П р и л е п 

.' Претседател на Собранието, 
д-р Томислав Јованоски, с. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател 

Ѓорѓи Лајчароски, с. р. 

Собор на корисници на уелуги-земјоделци 
Претседател, 

Зењел Џигел, с. р. 

73. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" 'бр. 5/74) и член 211 став 1 точка 21-д и 
член 212 став 2 од Статутот на Регионалната са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп и член 58 
став 2 од Самоуправната спогодба за здружување 
на Општинската СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп и основните СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски -Брод во Регионална 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, а по прибавеното мислење на собрани-
јата на општинските самоуправни интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување во 
Прилеп, Крушево и Македонски Брод, ,Собранието на 
Заедницата, на заедничка седница на Соборот на 
делегатите работници корисници на услугите и Со-
борот на делегатите на давателите на услуги, одр-
жана на 24. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 11 
Со оваа одлука се ' утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здрав-
ствено осигурување на лица вработени к а ј при-
ватните работодавци на подрачјето на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, а за ,кои со 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување не се 
утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдува-
ње на правата од ова осигурување на лицата вра-
ботени к а ј приватните работодавци, претставува 
договорениот нето личен доход меѓу приватниот 
работодавец и работникот, кој не може да биде 
помал од: 

— 3.978,00 динари за неквалификувани работ-
ници, 

— 4.576,00 динари з-а полуквалификувани ра-
ботници, . 

— 5.109,00 динари за квалификувани работници, 
— 6.279,00 динари за висококвалификувани ра-

ботници, 
— 3.978,00 динари за лица на практика (волон-

тери), 
— 3.978,00 динари за домашни помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во стопанство односно училиш-

тето за средно образование, односно учениците во 
училиштата за квалификувани работници за кои 
покрај училишната се изведува и практична нас-
тава во работната организација или к а ј приватен 
работодавец, основица е наградата што ја прима 
но не помалку од: 

— 845,00 динари за ученици од I тодина, 

— 1.105,00 динари за ученици од II година и 

— 1.495,00 динари за ученици од III година. 

Член 4 
Од денот на влегувањето во аила на оваа од-

лука престанува да в а ж и Одлуката за утврдување 
на основиците за пресметување и плаќање на при-
донесите за здравствено осигурување на лицата вра-
ботени к а ј приватни работодавци, бр. 5460 од 28. 
XII. 1981 година. 
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4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
на јмалку 6 часа дневно, во износ од 219,00 динари 
од кои 68,00 динари за задолжителни БРОДОВИ на 
здравствена заштита, 151,00 динари за останатите 
видови на здравствена заштита; 

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука (логорување), во износ од 110,00 динари од 
кои 34,50 динари за задолжителните видови на 
здравствена заштита, 75,50 динари за останатите 
видови на здравствена заштита; 

6. за лицата-припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
време на изведувањето на територијалната одбра-
на, во износ од 110,00 динари од кои 34,50 динари 
за задолжителните видови на здравствена з аш-
тита и 75,50 динари за останатите права; 

7. за уживателите на постојана државна по-
мош доделена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 219,00 динари од кои 68,00 ди-
нари за задолжителните видови на здравствена за -
штита и 151,00 динари за останатите права; 

8. за членовите на потесното семејство на југо-
- словенските работници на привремена работа во 

странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, 
а на кои не им е обезбедена здравствена з аш-
тита к а ј странскиот носител на здравственото оси-
гурување, во износ од - 219,00 динари на член од 
кои 68,00 динари за задолжителните видови на 
здравствена заштита и 151,00 динари за остана-
тите права; 

9. пензионери од странски носители на осигу-
рување додека престојуваат на подрачјето на Заед-
ницата, ако во меѓународен договор не е опреде-
лено поинаку, ' во изноо. од 213,0Q динари по член 
од кои 66,00 динари за задолжителни, видови на 
здравствена заштита и 147,00 динари за останатите 
права. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
^Истата да се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 5481 
24 декември 1982 година 

П р и л е п , 

Собрание на Регионалната заедница 
Претседател, 

д -р Томислав Јованоски, с. р. 

Собор на даватели на услуги 
' Претседател, 
д -р Горѓи Лајчароски, с. р. 

Собор на корисници-работници 
Претседател, 

Стеван Базеркоски, с. р. 

74. 
Врз основа на член 25 став 1 и член 26 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 211 став 1 
точка 21-г, член 212 став 1 од Статутот на Реги-
оналната самоуправна интересна заедница на здрав-
ството/ и здравственото осигурување — Прилеп и 
член 58 став 2 од Самоуправната спогодба за здру-
жување на Општинската СИЗ ца здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп и основните. 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, Крушево и Македонски Брод во Реги-
онална СИЗ на здравството и здравственото осигу-
рување — Прилеп, Собранието на Регионалната са-
моуправна 'интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, по прибаве-
ното мислење од собранијата на општинските са-
моуправни интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и 
Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот 
на делегатите корисници на услуги-работници и 
Соборот на делегатите" давате л и -на услуги, одр-
жана на 24. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕ-

СЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за одделни категории 
осигуреници се плаќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и друго) што не примаат ли-
чен доход ако работат со полно работно време, во 
износ од 218,00 динари од кои: 68;00 динари за 
задолжителна здравствена заштита, 136,00 динари 
за останатите права од здравствената заштита и 
14,00' динари во случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; 

2. за учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за средно образование за 
одделни занимања за кои покрај училишната се 
изведува и практична настава, во износ од 128,00 
динари од кои 40,00 динари за задолжителните 
видови На здравствена заштита, 80,00 динари за 
останатите права од здравственото осигурување и 
8,00 динари во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

3. за лицата кои учествуваат на младински 
работни, акции за кои по прописите на инвалид-
ското осигурување се осигурени за сите случаи на 
инвалидност, во износ од 110,00 динари од кои 
34,50 динари за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита, 75,50 денари за останатите права 
од здравствена заштита; 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравствено осигурување во случај не-
среќа на работа и заболување од професионални . 
болести за : 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите и 
академиите, за времетраењето на практичната рабо-
та во врска со наставата, во износ од 45,00 динари, 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни акции, во износ од 45,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра -
ботни акции, во износ од 45,00 динари; 

4. за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на предвојничката обука, во износ од 
45,00 динари; 

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување за -
дачи на територијалната одбрана и цивилната за -
штита, во износ од 45,00 динари; 

6. за припадниците на доброволните организа-
ции за противпожарна заштита, во износ од 45,00 
динари; 

7. за лицата што се наоѓаат на стручно оспо-
собување или прекфалификаци ја што ги упатиле 
заедниците за вработување, во износ од 67,00 ди-
нари; \ 

8. за лицата кои се вработени со помалку од 
половина од полното работно време, во износ од 
67,00 динари; 

9. за лицата кои вршат повремени или прив-
ремени работи по основ на договор, во износ од 
67,00 динари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука, освен ' з а лицата од член 1 точка 8, се пре-
сметуваат и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за . придонесите 
на здравственото осигурување што ,се плаќаат во 
постојани месечни износи за одделни категории 
осигуреници, број 5459 ,од 28. XII. 1981 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

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

Број 5480 
24 декември 1982 година 

П р и л е п 

Собрание на Регионалната заедница 
Претседател, 

д-р Томислав Јованоски, с. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Горѓи Лајчароски, с. р. 

Собор на корисници на услуги-работници 
Претседател, 

Стеван Базеркоски, с. р. 

75. 

Врз. основа на член 49 и 50 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 21/71), член 211 став 1 
точка 21 „3", член 212 став 4 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп и член 58 став 2 од Самоуправната спогодба 
за здружување на Општинската СИЗ на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп и ос-
новните СИЗ на здравството и здравственото оси-
гурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод 
во Регионалната СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп, Собранието на Реги-
оналната самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, по 
прибавеното мислење од собранијата на општинс-
ките самоуправни интересни заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување во Прилеп, Кру-
шево и Македонски Брод, на заедничката седница 
на Соборот на делегатите работници — корисници 
,на услуги и Соборот на делегатите' од здружениот 
труд на здравството-даватели на. услуги, одржана 
на 24. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА 

ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член а 
Со оваа одлука се уредува начинот на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните, тро-
шоци и дневниците за време на патувањето со 
престој во друго место што им припаѓа на осигу-
рените лица на терет на средствата на Регионал-
ната самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп (во. 
натамошниот текст: Заедница), а во случај кога 
од матичниот лекар или лекарска комисија се упа-
тени да користат здравствена заштита надвор од 
местото на нивното, живеалиште и на начин про-
пишан со Статутот на Заедницата и Правилникот 
за условите и начинот на користењето наа здрав-
ствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица според тарифата на 
превозните средства во Јавниот патен сообраќај по 
најкусата релација. 

Кога превозот и извршен без претходен налог 
на матичниот лекар, оправданоста за извршениот 
превоз ја цени Лекарската комисија дополнително 
по барање на осигуреното лице и со поднесува-
ње на потребните докази. 

Член 3 
Надоместокот за превозот се одредува по тари-

фата на најкусата релација на превозните сред-
ства во јавниот сообраќај-железница или автобус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и авто-
бус, за надоместок се зема пониската тарифа. 

Член А 
Ако осигуреното лице према посебни прописи 

има право на неограничен број бесплатни патува-
ња во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа пра-
во на надоместок по оваа, одлука. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивна на одредбите од Статутот и Пра-
вилникот не му припаѓа надоместок за патни тро-
шоци. 

Член 6 
Налогот односно упадот за патување во друго 

место поради амбулантско, специјалистички' и кон-
тролни прегледи важи, по правило, само за едно 
патување. Доколку лекарот специјалист на кого 
осигуреното лице му е упатено на прв преглед 
најде дека е потребно испитување и лекување и ка ј 
други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, 
така да, првобитниот упат ќе важи и за останатите. 

Кога осигуреното лице, во смисла на претход-
ниот став, е упатено односно преземено На амбулант-
но-специјалистичко лекување или испитување, из-
дадениот налог важи за сето време додека трае 
лекувањето односно испитувањето. -

Здравствената работна организација, односно 
лекарот на истата, кој tia упатеното лице му пру-
жил здравствена заштита, на налогот за патување 
треба да потврди колку време лицето се задржало 
тука во врска со прегледот (датум и часови) оверен 
со печат и потпис, што е доказ дека лицето па-
тувало и се јавило за здравствена заштита. Ако 
не е консултиран часот на почетокот и завршува-
њето на времето на задржувањето, се исплатува 
само половина дневница од износот^ утврден во 
член 7. 

Член 7 
Надоместокот на име исхрана и сместување за 

време на патувањето и престојот ВО' друго место 
на осигуреното лице изнесува и тоа: 

1. н^ подрачјето на Заедницата, 
како и во Битола, Демир Хисар и 
Кичево 85,00 динари, 

2. вон Заедницата, а ца подрач-
јето на СРМ - 150,00 динари, 

3. во Скопје 165,00 динари, 
4. надвор од подрачјето на СРМ 190,00 динари, 
5. во други. центри на републи-

ките и покраините у 235,00 динари. 
За осигурените лица - деца до навршување 

на 7 годишна возраст Надоместокот од претходниот 
став се 'намалува за 50%. ^ 

Надоместокот припаѓа во полн износ ако па-
тувањето и престојот во друго место заедно со 
часовите поминати на пат траеле повеќе од 12, а 
помалку од 24 часа; а во половина износ4 ако 
патувањето и престојот траеле повеќе од 8, а 
помалку од 12 часа. 

Член 8 
Барањето за исплатување на надоместокот од 

претходниот член стасува првиот нареден ден по 
завршеното патување, односно завршеното леку-
вање. 
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Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да в а ж и Одлуката за надоместо-
кот на патните трошоци на осигурените лица, бр. 
5463 од 28. XII. 1981 година. 

' р 
Бр. 5483 

24 декември 1982 година 
П р и л е п 

Собрание на Заедницата 
Претседател, 

д-р Томислав Јованоски, с. р. 

Собор на корисници-земјоделци 
Претседател, 

Зењел Џигал, с. р. 

Собор на корисници-работници 
Претседател, 

Стеван Базеркоски, с. р. 

76. 
Врз основа на член 20 и 23 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови, на здравствена заштита на населението („Слу-
жбен весник на 'СРМ" бр. 21/71), член 211 став .1 
точка 22 и член 212 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп и член 58 
став 2 од Самоуправната спогодба за здружување 
на Општинската СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп и основните СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Крушево и Македонски Брод во Регионална 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, до прибавено мислење на Собранието 
на основните самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски Брод, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување —. При-
леп, на заедничката седница на трите собори на 
делегатите, одржана на 24. XII. 1982 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејствата и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и условите под кои се смета дека 
издржуваното лице нема сопствени приходи до-
волни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле--. 

новите на поширокото семејство ако тие живеат 
со него во заедничко домаќинство и немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување, а осигу-
реникот ги издржува од своите приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување ако нивниот катастарски приход од зем-
јоделство не го надминува износот од 500,00 динари 
годишно или другите приходи не го надминуваат 
износот од 300,00 динари месечно или ако катастар-
скиот приход' и другите приходи месечно заедно 
не го надминуваат износот од 2.200,00 динари го-
дишно по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заедничко 

домаќинство со осигуреникот ќе се смета за издр-
жувано лице ако неговите сопствени приходи не ги 
надминуваат износите од претходниот член на оваа 
одлука и ако осигуреникот учествува во трошоците 
за неговата издршка со најмалку од 500,00 динари 
месечно. 1 

Член 5 
Лицата кои осигуреникот ги зел на издржу-

вање осигурени се, по правило, ако немаат роди-
тели. Децата кои имаат еден или двајца родители 
осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел 
на издржување, ако родителите поради својата 
здравствена состојба и други околности не се4 спо-
собни или спречени за стопанисување (ученици, 
студенти, азилирани, во затвор и сл.) односно не 
се во состојба да се грижат за децата и за нив-
ното издржување, а децата и родителите немаат 
сопствени приходи доволни за издржување. Сето 
ова под услов да обата родители не се способни 
за стопанисување, или спречени тоа да го сторат. 

Се смета дека децата земени на издржување, 
во смисла на претходниот став, немаат сопствени 
приходи Доволни за издржување, ако нивните при-
ходи односно ако приходите на нивните родители 
по член на домаќинството не ги надминуваат из-
носите предвидени по член 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Како приход во смисла на член 3 од оваа од-

лука не,се сметаат приходите"по основ на инвалид-
нина, за телесно оштетување и додаток за помош 
,и н^га што се обезбедуваат според прописите од 
инвалидското осигурување, како и други примања 
на издржуваното лице за кои? според посебни про-
писи, со кои се установуваат одделните примања, 
изрично е утврдено дека не се земаат предвид 
при утврдувањето на имотната состојба на дома-
ќинството. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година, 
Со денот на донесувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 5464 од 28. XII. 1981 
година. 

Број 5484 
24 декември 1982 година 

П р и л е п 
Претседател, 

д-р То,мислав Јованоски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води постапка за развод на брак по тужбата на 
Ордев Борис од Скопје, со стан на ул. „Маке-
донска преродба" бр. 77/2-7, против тужената Ма-
лајмаре Аурика од Банатско Ново Село, сега во 
Австралија со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Ма лај маре Аурика во 
рок од 10 дена од објавувањето на огласот да ја 
соопшти својата адреса на судот. По истекот на 
овој рок судот ќе и одреди привремен старател, 
согласно чл. 84 од Законот на парничната пос-
тапка, кој ќе ја застапува до правосилното окон-
чување на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје I-Сколје, П. бр. 
145/82. (8) 
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општински: СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 

Пред овој суд заведен е ' спор за развод на 
брак по тужбата на тужителот Николовски Бо-
жидар од ,Скопје, со стан на ул. „Хо-Ши-Мин" 
бр. 198-6, Бутел I, против тужената Николовска 
Атанаска од Скопје, а сега со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужената Николовска Атанаска 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот или во истиот рок да ја со-
општи својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужената не се јави во рок од 30 
дена ќе и биде одреден привремен старател кој 
ќе ги застапува нејзините интереси пред судот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II, VI. П. бр. 102/83 
од 24. I. 1983 година (4) 

Пред овој суд заведен е спор за исполнување 
на договор за купопродажба по тужбата на ту-
жителот Мишев Драгомир од Скопје, ул. „Атанас 
Раздолов" бр. 16-а, нас. Драчево, против тужениот 
Јанков Александар од Скопје, а сега со непознато 
место на живеење. х 

Се повикува тужениот Јанков Александар од 
Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот или во истиот рок да 
ја соопшти својата точна адреса на живеење. До-
колку тужениот не се јави во рок од 30 дена ќе 
биде застапуван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI. 
П. бр. 3350/82. (6) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет при Работната организа-

ција за шумарство, дрвна индустрија и пластика 
„ПРЕСПА" — Основна организација на здружен 
труд Стопанисување со шуми — Ресен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган-директор на РО за шумарство, дрвна индустрија 
и пластика — Основна организација на здружен 
труд Стопанисување со шуми — Ресен 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

— да имаат завршено висока школска по д готов -
ка-шумарски факултет со 6 подини работно ис-
куство; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не се осудувани за кривично дело по член 

511 од Законот за здружениот труд и 
— да се државјани на СФРЈ. 
Со молбата кандидатите треба да ја приложат 

и следната документација: 
— диплома за завршено образование, 
— потврда за работно искуство, 
— уверение дека не се осудувани за кривично 

дело по член 511 од ЗЗТ и 
— лекарско уверение (по изборот). 
Конкурсот е отворен 15 дена о,д денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со потребната документација да се до-

стават на адреса: РО за шумарство, дрвна индуст-
рија и пластика „ПРЕСПА" — ООЗТ Стопанису-
вање со шуми — Ресен, со дознака за конкурсната 
комисија. 

Некомплетирани и ненавремено пристигнати 
молби нема да бидат земени предвид при разгледу-
вањето. 

Врз основа на член 83 од Статутот на Општин-
скиот сојуз на возачите — Штип, Конкурсната 
комисија на Сојузот 

, р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на раководител на Стручната служба 
при Општинскиот сојуз на возачите — Штип 

Покрај општите услови, предвидени со Зако-
нот за работните односи, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните посебен услови: 

1. да имаат средна стручна подготовка — 'еко-
номски смер; 

2. да имаат најмалку 6 години работно искус-
тво на раководно работно место; 

3. да не се осудувани ',или да не се под истрага 
и да не постојат законски пречки, според член 511 
од ЗЗТ, за вршење на работи како индивидуален 
(работоводен орган: 

4. да имагат стручни и организаторски способ-
ности докажани со резултатите од досегашната 
работа. 

Кандидатите, покрај молбата, треба да ги дос-
тават и следните документи: 

— доказ за стручната подготовка (диплома); 
— доказ за работното искуство (потврда); 
— уверение дека не постој.ат законски пречки 

по член 511 од ЗЗТ; 
— кратка биографија за постигнатите резул-

тати од досегашното работење. 
Некомплвтераните документи нема дач- се -зе-

маат предвид при разгледувањето. 
Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на 

објавувањето. 
Пријавите се доставуваат на с ледната адреса: 

Општински сојуз на возачите, улица „Железничка" 
број 12/А — Штип, 

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на наставници по предметите: 
—. 'Политичка економија I (два наставник) ; 
— Основи на правото и 
— избор — реизбор на асистент по предметот 

Математика за економисти I. 
Кандидатите за наставници се примаат во ре-

довен работен однос на неопределено работно Bipe-
ме во ООЗТ Економски факултет — Скопје. 

Условите за избор се определени со Законот 
за високото образование и Статутот на ООЗТ Еко-
номски факултет,— Скопје. 

Пријавите се поднесуваат в о Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— диплома за завршено високо образование, 
— куса биографија, 
— список на научни и стручни трудови' и по 
— еден примерок од истите. 

Комисијата за избор и именување на Собра-
нието на општината Прилеп 

С О О П Ш Т У В А 
дека Собранието на општината Прилеп ќе врши 
избор на еден судија во Општинскиот суд — 
Прилеп. , . 

Кандидатите кои ги (исполнуваат условите од 
член 91 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/79) пријавите да ги доста-
вуваат до Комисијата за избор и (именување на 
Собранието на општината Прилеп во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Соопштението во 
„Службен гласник на општината Прилеп", односно 
од 17. II. 1983 година заклучно со 3. III. 1983 го-
дина. 
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СЕ НАОГА ВО 1ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

— со" објаснувања и судска практика и со обрасци — 
(со најновите измени на Законот) 

Ова ново издание на збирката ќе содржи: За-
кон за работните односи со најновите измени на 
Законот, објаснувања кон членовите на Законот, 
обрасци и примери на одлуки, решенија и други 
акти од областа на работните односи, пример на 
Самоуправна спогодба (правилник) за работните 
односи на работниците во основните организации 
на здружениот труд и работните заедници, одред-
би за работните односи од Законот за здружениот 
труд (глава IV и V). 

Кон ова издание се дадени нови и дополнител-
ни објаснувања' и упатства за примена на Законот 
за работните односи. Проширени се објаснувањата 
кон одделните членови и се поткрепени со ставови-
те на Уставниот суд на Македонија и на судовите 
на здружениот труд, се укажува и на другите ста-
вови за одделни прашања. На тој начин несомнено 
се проширува значењето на објаснувањата и упат-
ствата за примена на Законот и новите измени. 

Содржината н^ збирката е дополнета со Зако-
нот за приправниците на кој се дадени објаснува-
ња, примери на одлуки и решенија во врска со 
приемот на приправници на работа и Упатството 
за пропишување на образецот на договорот за из-
вршување на повремени или привремени работи 
(договор за дело) и образец на договорот за ра-
бота, како прописи односно акти кои имаат непос-
редно врска со остварувањето на Законот за работ-
ни односи. 

Збирката корисно ќе им послужи на работни-
ците што работат во стручните служби во органи-
зациите на здружениот труд, во самоуправните ор-
ганизации и заедници, а кои треба да им пружат 
помош на работниците во одлучувањето и уреду-
вањето на прашањата за работните, односи. . 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, пот-
секретар во Републичкиот комитет за законодавство 
и организација, а рецензија и предговор д-р Вла-
димир Митков, професор на Правниот факултет во 
Скопје. цена 300,00 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 
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Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ - Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр 10-а. Пошт. ф а х 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

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

I Решение за дополнуваше на' Решението за 
овластување на здравствени организации 
на з д р у ж е н труд за вршење здравствени 
прегледи и издавање на здравствени увере-
ни ја за телесна и душевна (способност за 
управување со моторно возило и л и трактор 

шти а к т и на самоуправните интересни заедин 
) Одлука за утврдување стапка на придонес 

од личен доход од работен однос за обез-
бедување -средства за Републичката само-
управна интересна 'заедница за основно'об-
разование за 1983 година — — — — — 
Одлука за определување стапки на придо-
неси за финансирање на дејноста н а ос-
новното воспитание и образование и дру-
гите корисници н а средства за 1983 година 

I Одлука з а 'утврдување стапки на придоне-
си на Општинската С И З на (културата од 
Куманово и за задоволување на средства 
на Републичката СИЗ на културата ,во 1983 

\ година — — — — — — — — — 
јОдлука з а утврдување стапки на придоне-
си на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита на о)пш-
'тина Куманово за 1983 година — — — 
' Одлука за стапките на придонесите за ф и -
нансирање на Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена з а ш -

т и т а на децата — Куманово во 1983 година 
/Одлука з а одредување стапка на придоне-
сот за вработување во 1983 година — :— 
Одлука за утврдување стапки на (придо-
неси за ф и н а н с и р а њ е на Општинската СИЗ 
на ф и з и ч к а т а култура — Куманово во 1983 

^година — — — — — — — — — 
/Одлука за висината на придонесот за з д р а в -
ствено осигурување ,на членовите на се-
мејствата н а југословенските . д р ж а в ј а н и 
вработени во странски зем ји со к о и не се 
/склучени спогодби за здравствено осигу-
р у в а њ е Г— 
Одлука з а утврдување основица на пресме-
т у в а њ е и п л а ќ а њ е на придонесот, з а з,драв-
ствено осигурување на лица вработени к а ј 
приватни работодавци — — — — — 
Одлука з а п р о д о л ж у в а њ е в а ж н о с т а на Од-
луката за утврдување стапката н а придо-
несот за здравствено осигурување на р а -
ботниците з а 1983 година — — — — — 
Одлука з а утврдување стапките на придо-
несите од личните доходи за -основното вос- . 
питание и образование на /општината П р и -
леп за 1983 година - — — - — — 
'Одлука з а стапките и т а р и ф а т а н а придо-
несот за здравствено осигурување на р а -
ботниците . и стапката на посебниот при- ' 
донес з а користење на здравствена з а ш -
тита во странство з а 1983 година — — — 1 

Одлука за висината на придонесите з а ф и -
н а н с и р а њ е на здравственото ' осигурување 
на земјоделците за 1983 година — — — 
О д л у к а з а утврдување н а основицата з а 

пресметување и ,плаќање на придонес з а 
здравствено ос,игурување на (Лица,та в р а -
ботени ж a j приватните работодавци — — i 
Одлука з а (придонесите за здравствено 
,осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории оси-
гуреници — — — — — — — — — I 
Одлука за надоместок на патните трошоци 
н а осигурените лица к о и се упатуваат на 
преглед и лекување во друго место — — I 
Одлука з а условите под к о и се смета, дека 
осигуреникот и з д р ж у в а членови на семеј-
ството и дека членот на семејството нема 
сопствени приходи доволни за и з д р ж у в а " 

СОДРЖИНА 
Одлука за премија на пченица суд родот во 
1982 година - - - - - - - - 5Г 

Одлука за регрес на употребено семе од 
виаокорОдни сорти пченица во 1983 година 5Г 

Одлука за премија и а пченица и ' р ж за 
родот во 1983 година — — — — — — 5' 
!Одлука за п р е м и ј а . н а шеќерната репка за 
родот во 1983 година — —1 — — \— — 5f 
Одлука за компензација на брашно — — 5Ѕ 
Одлука за премија на сончоглед, соја и 
маслодајна р е п к а за родот во 1983 година 5Ѕ 
Одлука за компензација на в е ш т а ч к и ѓуб-
р и в а во 1983 година — — — — — — 5Ѕ 
Програма з а геодетските работи од преме-
рот и катастарот на земјиштето на СР М а -
кедонија во 1983 година —- — — — — 5Ѕ 
Правилник за минималната техничка опре-
ма и средства за гаснење п о ж а р на против" 
дожарните единици — — — — — — 6С 
Наредба за утврдување на факторот за 
пресметување на вистинскиот приход од -
земјоделска дејност — — — — — — 61 
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