
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 19 април 1985 
С к о п ј е 

Број 13 Год. Х1Л 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 60 
див. Жиро сметка 40100-603-12498 

154, 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а врз основа на член 12 и 9 од 
Законот за титлување, Претседателетвото на СРМ, 
на седницата одржана на 11 април 19Ѕ5 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Се ослободуваат од натамошно извршување на 
изречената казна затвор осудените лица 

1 Јовков Киро Миле, од Скопје, 
2. Јусунова Марем Музејен, од Штип, 
,3. Урошевиќ Живоин Драган', од с. Руѓинци, 
4 МИШКОВСКИ Цветан Александар, од с Дре-

ново, 
5. Перовски Стеван Воислав, од Тетово, 
6. Пахуми Исни Лирим, од Дебар, 
7. Алиовски Зумбер Џемаил, од с. Сарај, 
8 Лазаревски Трајче Душко, од СКОПЈС, 
9 Данов Боро Љубомир, од Титов Велес, 

10 Пршкарски Јован Киро, од с Ратево, 
11 Саздовски Чедомир Стеван, од Скопје, 
12. Ромиќ Радивоје Милорад, од Врање, 
13 Амити Ејуп Адем, од с. ДОброштл, 
14 Агуши Сакип Иштреф, од е. Арачиново, 
15 Маликов ски Екрем Мусаим, од с. Црноец, 
16 Тодоров Стојан Живко, од е Муртино, 
17 Нухи Рамадан Фаризи, од Тетово 

I I 
Им се ушеви на 1 година извршувањето на изре-

чената казна на осудените лица 
1. Усеинов Јашар Амет, од с Тополница во трае-

ње од 1 месец и 15 дена, 
2 Петровски Стоимен Страшомир од с Луке, во 

траење Од \2 месеца, 
3 Акиф Изет Требишта од Дебар, во траење од 

3 месеца, 
4 Стојковски Величко Бранко од с Младо На-

горичани во траење од 3 месеци, 
5. Чакалиќ Александар Миле од с Бањани, во 

траење од 4 месеци, 
6. Ристовски Цене Милан од Скопје, во траење 

од 4 месеци, 
7. Атанасоски Ѓоре Звонко од Прилеп, во траење 

од 5 месеци 
I I I 

Му се услови на 2 години извршувањето на изре-
чената казна на осуденото лице: 

1- Темелкоски Цветан Ордан од Прилеп, во трае-
ње од 6 месеци 

I V 
Му се услови на 3 години извршувањето на изре-

чената казна на осуденото лице 
1 Хеленио Александар Пар рге од Штип во трае-

ње од 2 години 
V 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Лахтов Герасим ѓорѓи од 'Струмица, во трае-
ње од ,3 месеци, 

2. Андонов Вано 'Перо од Неготино, во траење 
од 6 месеци, 

3 Јовановиќ Милисав Светолик од Скопје, во 
траење од 6 месеци, 

4 Недевски Јован Методија од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци, 

5 Арсов Перо Коце од СкопЈе, во траење од 6 
месеци, 

6 Смилевски Милан Раде од Скопје, во траење 
10 д 1 година, 

7. Спасевски Стојан Ѓорги од Скопје, во траење 
од 1 година, 

8 Бибиќ Хахмит Зејнул од Скопје, во траење од 
2 ГОДИНИ 

V I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр 08-267 
И април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с р. 

135. 
Врз основа на член 14, став 2 од Законот за из-

вршување на Републичкиот буџет за 1985 година 
(„Службен весник на СРМ" број 42/84), а во врска со 
Општествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Слз7жбен весник на СРМ" бр 12/81), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАД-
БА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД 

ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО 
1985 ГОДИНА 

Член /1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата за 

изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес за Републиката по одделни корисници и 
намени, во вкупен износ од 250 000 000 динари и тоа: 
— средствата предвидени во Репуб-

личкиот буџет за 1985 година, 
во Раздел '64, позиција 551 

— дел од средствата за амортиза-
ција на објектите на републич-
ките органи на управата 

247.367.000 ДИН. 

2 . 6 3 3 ООО ДИН. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распре-

делуваат на 
1 Републичката заедница за 

здравствена заштита 
— за изградба и опремување 

"на простор за здравствена 
заштита на населението 

2 Републичката заедница на на-
соченото образование 
— за изградба и опремување 

па училиштен простор за 
н асо ченото о бр азо в ан и е 

3 Републичката заедница на 
физичката култура 
— за завршување на започ-

натите објекти 'во областа 
на физичката култура 

до 35.000 000 дин. 

до 90.000.000 дин. 

ДО '60 000.000 дин. 

I 



Стр. 282 - Бр. 13 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 19 април 1985 

4. Републичкиот комитет за кул-
тура 
— за изградба на спомен-до-

мови на културата до 4.919 ООО дин 
5. Републичката (самоуправна ин-

тересна заедница за заштита 
од градобијност 
— .за реализација на Програ-

мата за заштита од градо-
бијност до 20 ООО ООО дин 

6. Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод 
— за реализација на развој-

ната програма од областа 
на хидрометеоролошките 
работи до 10.000.000 дин. 

— за санација на метеоро-
лошки станици во Репуб-
ликата и на работните 
простории на Заводот до 5.081.000 дин 

7. Извршниот совет на Собра-
нието на ОР Македонија 
— за изградба на станови за 

функционери до 20.000.000 дин 
8. Архив на Македонија 

— за опрема на микро-филм-
ската лабораторија до 5 000.000 дин. 

Член' 13 
Средствата од член 2 на оваа одлука, освен сред-

ствата од точката 6, алинеја 2 и точката 8, ќе се 
користат како учество на Републиката во финанси-
рањето на развојните програми. 

Член 4 
Распоредот на средствата на крајните корисници 

од член 2, точките од 1 до 6 на оваа Одлука ќе го 
извршат носителите на средствата. 

Член 5 
Оваа одлука ќе ја извршува Републичкиот секре-

таријат за финансии, ;а според динамиката на прили-
вот на средствата на Републичкиот (буџет, како и во 
сообразност со обезбеденото учество од останатите 
учесници во финансирањето (на програмите. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јал истичк а Република Македонија". 

Бр. 23-581/1 
5 април 1985 година 

Скопје 
Потпретсед ате л 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

156. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-

ТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Се разрешува од должност помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за законодавство 
и организација Саид Саид, поради заминување на 
друга должност, сметано од 1. II. 1985 (година. 

Бр. 17-424/1 
2 март 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с р. 

157. 
Врз основа -на член 9 став 2 од Законот за фил-

мот („'Службен весник на СРМ" бр 44/75), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КИНОТЕКАТА НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За директор на Хипотеката на Социјалистичка 
Република Македонија се именува Борис Ноневски, 
уредник на списанието „Социјализам"' — орган на 
СКЈ во Белград 

Бр 17-536/1 Потпретседател 
21 март 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Стојан Андов, с р 

158. 
Врз основа на член 4 став 2 и член 10 став 3 

од Законот за воведување единствена кадровска еви-
денција („Службен весник на СРМ" бр. 40/84), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, на сед-
ницата одржана на 5 април 1985 година, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЛИЦАТА ЗА КОИ СЕ ВОДИ 
ЕДИНСТВЕНА КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА, ЗА ОБ-
РАСЦИТЕ, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУ-

ВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ 
1. Со ова упатство се утврдуваат податоците за 

лицата за кои се води единствена кадровска евиден-
ција, обрасците, начинот и роковите за доставување 
на податоците. 

2. Единствената кадровска евиденција што се во-
ди за лицата од член 3 на Законот за воведување 
единствена кадровска евиденција ги содржи следни-
ве податоци' 

а) Идентификациони податоци: пописен број, да-
тум на настанот, матичен број и име ,(назив) на ор-
ганизацијата, единствен матичен број на граѓанинот 
и општина на вработување, 

б) Општи податоци за лицето: презиме, презиме 
при раѓањето и име, име на еден од родителите, пол, 
датум на раѓање, место на раѓање, адреса на посто-
јано живеење, брачна состојба, народност, државјан-
ство, податоци за брачниот другар и лицата кои ги 
издржува, 

в) Стручна оспособеност: завршена стручна под-
готовка (највисоко завршено училиште или факул-
тет и насока, (постигнат степен на образование и од 
кое подрачје, специјализација, назив и вид на учи-
лиште или факултет што го посетува и насока, стру-
чен испит, завршена програма за стручно дооспосо-
бување за работа и работни задачи и завршени по-
литички школи и курсеви) степен: на стручна под-
готовка, познавање на странски јазици и јазици на 
народите и народностите на СФРЈ; 

г) Занимање и вработување: работи и работни 
задачи што ги врши, категорија на сложеност на 
работа, работи и работни задачи што ги вршел (ко-
га и во која организација) работа во странство, вку-
пен пензиски стаж и стаж на осигурување Подрачје 
за кое е оспособен и подрачја за кои посебно се 
интересира и има желба во нив да се усовршува 
и напредува и подрачја и нивоа на кои сака да ра-
боти , 

д) Резултати постигнати во работа: самоуправни 
јавни и други општествени функции што ги врши 
и ги вршел (од кога и до кога). Одликувања, јавни 
награди и признанија, објавени научни и стручни 
трудови, учество" на конгреси и стручни собири, ос-
тавки, отповикувања и разрешувања; 

ѓ) Општествено-политичка и друга општествена 
ангажираност: сегашна општествено-политичка актив-
ност, позначајни поранешни активности, членство во 
СК, учество во НОВ, воена обврска и чин во ЈНА, 
општествено политичка и друга општествена одго-
ворност (јавна осуда, јавна критика и друго) 
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3 За воведување и водење единствана кадровска 
евиденција се користат обрасците и тоа 

а) КЕ-1: Евидентен лист за воведување кадровска 
евиденција Ое користи за евидентирање на подато-
ците за лицата за кои се води единствена кадровска 
евиденција, 

б) КЕ-11. Евидентен лист за водење кадровска 
'евиденција. Се (користи за евидентирање на проме-
ните на податоците по евидентирањето; 

в) КЕ-2 Азбучен список на евидентираните ли-
ца по презимето Се користи за запишување на сите 
лица за кои се веди единствена кадровска евиденци-
ја во организацијата, односно заедницата, 

г) КЕ-3: Опи сок на организации и заедници Се 
користи за упис на сите организации и заедници — 
навестувачки евиденции на подрачјето на општината 

4 Обрасците од точка 3 став 1 се отпечатени 
кон ова упатство и претставуваат негов составен дел 

5 Пополнувањето на обрасците КЕ-1, КЕ-11 и 
К Е-2 го врши одговорното лице во организацијата и 
заедницата, а образецот КЕ-3 надлежниот орган на 
општината 

6 Единствената кадровска евиденција ќе се во-
ди за лицата опфатени со член 3 од Законот, спо-
ред состојбата на ден 15 мај 1985 година 

7. Организациите и заедниците податоците за 
лицата за кои се води единствена кадровска евиден-

СОБРАНИЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

ција ќе ги достават до надлежниот орган на оп-
штината до 15. VII. а надлежниот орган н,а општи-
ната до Секретаријатот за кадровски прашања при 
Извршниот совет на (Собранието на СР Македонија 
најдоцна до 30. VII 1985 година. 

8. За промените ш податоците роковите за дос-
тавување се месечни и тоа. 

— до 7-миот ден во месецот за претходниот 
месец, организациите и заедниците опи доставуваат 
податоците за воведување промена и одјава до над-
лежниот орган на општината; 

— до 15-от ден во месецот, надлежниот орган 
на општината промените ги доставува до Секрета-
ријатот за кадровски прашања 

9. Доставувањето на податоците до надлежниот 
орган на општината и до Секретаријатот за кадров-
ски пр аоп ања се врши на начин кој гарантира сигур-
ност на доставувањето и заштита на податоците. 

10 Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1630/1 
5 април 1983 година 

Скопје 

КЕ - 3 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Стојан Андов, с. р. 

„Сл. весник на СРМ" бр. /85 год 

список НА ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

/Известувачки единици/ 
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159. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за ци-

вилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/76, 25/79, 11/81 и 4/85), претседателот 
на Републичкиот комитет за здравство и социјална 
политика донесува 

4 Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА 
ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА 

ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ВО 
1985 ГОДИНА 

1. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 
1985 година се определуваат од основата која се ут-
врдува во висина на просечниот чист личен доход 
остварен во Републиката во претходната година од 
17.98,2 дин. и изнесуваат 

I група: 50% од основата — 8.991 динари, 
II група 40'% од основата — 7193 динари, 

III група- 32'% од основата — 5.754 динари, 
IV група 25'% од основата — 4 496 динари, 
V група: 20'% од основата — 3.596 динари 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
објавуван)е,то во „Службен весник на -СРМ", а ќе се 
применува од 1 март 1985 година 

Дел. бр 08 03-1260 
20 март 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална 

политика, 
Каменчо Горгов, с. р. 

160. 
Врз основа на точка 53, став i2, потточка 2) и 

точка 54, став 1 од Наредбата за сметките за уплата 
на приходите на општествено-политичките заедници 
и нивните фондови, на самоуправните интересни за-
едници и на даруши самоуправни организации и заед-
ници за начинот на уплатување на тие приходи и за 
начинот на известувањето на корисниците на тие 
приходи („Службен лист на СФРЈ" бр. 19/84, 67/84 и 
5/85), републичкиот (секретар за финансии, во соглас-
ност со Службата на општественото книговодство во 
Социјалистичка (Република Македонија — Централа 
— Скопје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТ-
НИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

И ОД ДОХОДОТ 

1. Обврзниците на придонесите и други обврски 
од личниот доход на работниците и од доходот (об-
врзници) ги уплатуваат придонесите на уплатните 
сметки определени со Наредбата за сметките за уп-
лата на приходите на општествено-политичките заед-
ници и нивните (фондови, на самоуправните интерес-
ни заедници и на даруши самоуправни организации и 
заедници, за начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на извеслување на корисниците на тие 
приходи (сојузна наредба) и на потсметките на уплат-
ните сметки пропишани со оваа наредба. 

2. Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот на самоуправните интересни заед-
ници од областа на насоченото образование и науч-
ните дејности ф о р м и р а н од територијата на Репуб-
ликата се уплатуваат на уплатните сметки определе-
ни со Сојузната наредба и на потсметките на уплат-
ните сметки означени во Списокот на потсметките на 
уплатите сметки, а според поединечните стапки ис-

кажани во прегледот број 1, кои се (составен дел на 
оваа наредба 

Придонесите од личниот доход на работниците и 
од доходот на републичките самоуправни интерес-
ни заедници од областа на пензиското и инвалидско-
то осигурување, општествената заштита HI децата, 
основното образование, солидарното остварување на 
задолжителните (видови на здравствена заштита на ра-
ботниците и социјалната заштита се уплатуваат 'со 
одделен налог за пренос на преодната с м е т а и по 
збирните стапки искажани во прегледот број 2, кој е 
составен дел на оваа наредба. 

Даноците и другите давачки пропишани со За-
конот за обезбедување и насочување на средства за 
поттикнување на развојот на земјоделското произ-
водство и за компензација на некои земјоделски про-
изводи и Законот за обезбедување средства за нами-
рување на дел од (Обврските создадени со изградба-
та на проектот „ФЕНИ" — Кавадарци, се (уплатуваат 
на потометките на уплатните сметки означени BIO 
Списокот на ,потсметките на уплатните (сметки. 

3 Придонесите од личниот доход на работниците 
и од доходот на општинските самоуправни интерес-
ни заедници се уплатуваат ico одделни налози на 
преодните (сметки по поодделни општини означени во 
прегледите на преод,ните сметки број 3, 4 и 5, а 
според збирните стапки искажани во (Прегледите, кои 
се составен дел на оваа наредба 

За уплатните придонеси од став 1 на оваа точ-
ка организациите, на здружен труд од подрачјето на 
град Скопје ќе и доставуваат податоци на Служба-
та на општес -з ен ото книговодство во СР Македонија 
— Филијала 40100 Скопје тримесечно за висината на 
основицата по општини 

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите од 
став 1 на оваа точка и тоа. ' 

1) придонесите од личниот доход на работни-
ците од 

а) стопанството за 
— основно образование, 
— здравство и здравствено осигурување, 
— општествена заштита на децата, 
— цработување и 
— култура. 
б) нестопанството за 
— основно образование, 
— култура, 
— физичка култура, 
— ооциЈална заштита, 
— здравство и здравствено осигурување, 
— општествена заштита на децата, 
— вработување и 
— техничка култура 
2) придонесите од доходот од стопанството за 
— култура, 
— физичка култура, 
— социјална заштита, 
— техничка култура и 
— здравствено осигурување во случај несреќа на 

работа наш заболување од професионална болест. 
4 Збирните стапки на придонесите од личните до-

ходи што имаат иста основица за пресметување и 
плаќање се утврдуваат посебно. 

— кога живеалиштето на работникот и седиш-
тето на исплатувачот на личниот доход се во иста 
општина и 

— кога живеалиштето на работникот и седиште-
то на исплатувачот на личниот доход не се во иста 
општина 

б Уплатата на другите придонеси од личниот 
доход на работниците и од доходот, кои не се наве-
дени во точките 2 и з на оваа наредба, ice врши 
на сметките означени во сојузната наредба и според 
поединечните стапки утврдени со посебните одлуки 

6 Обврзниците што се ослободуваат од плаќање 
на придонеси или на кои им е намалена стапката 
за плаќање на определени придонеси, обврските ќе 
ги пресметуваат од поединечни стапки, а ќе ги упла-
туваат на /собирните сметки отворени со сојузната 
наредба 

7 Во налогот за пренос во одделот „Цел на доз-
наат" се впишува основицата за пресметување на 
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придонесите, збирната о ; чпо поединечната стапка 
(процент) и месецот за КОЈ Л уплатуваат придонесите 
од личниот доход о дно; , Ј Х О Д О Т . 

8 Средствата уплатени на преодивте сметки од 
точка 3 на оваа наредба ќе ш распоредува Служ-
бата на општественово книговодство на збирните 
сметки на самоуправните интересни заедници според 
структурата на ни злото учество со стапките вклучени 
во збирната стапка 

Празнењето на средствата од преодните сметки 
се /врши еден ден порано од определениот рок за 
празнење на збирните сметки на корисниците на 
придонесите и даноците 

9 Самоуправните интересни заедници од опште-
ствените д е Ј н о с г и , по донесувањето на одлуките за 
утврдување на стапките на придонесите, доставуваат 
по еден примерок од нив до 

— Републичкиот секретаријат за финансии, 
— Службата на општественото книговодство — 

филијала и 
— Воено-сметководниот центар — Скопје, ВП 

55/73 — Скопје 
10 Со влегувањето во сила на оваа наредба прес-

танува да важи Наредбата за пропишување на пот-
сметки на уплатните сметки, како и за утврдување 
на збирни стапки за уплатување на придонесите од 
личниот доход на работниците и од доходот („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 11/84 и 33/84) 

11. Оваа наредба влегува во ш л а наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" 

Бр 10-3276 
25 март 1985 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Александар Андоновски, с р 

Опи оо к на поте ме ши на уплатни сметки 

1. 40100-840-033-11029 — Дополнителен републич-
ки данок од доход на организациите на здружен 
труд, за „ФЕНИ", 

2 40100-840-033-11037 — Дополнителен репз'блич-
ки данок од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска и професионална дејност на обврзниците 
што се обложуваат со данок по вистински доход, за 
„ФЕНИ", 

3 40100-840-033-11045 — Дополнителен републич-
ки данок на приходи од имот, за „ФЕНИ", 

4. 40100-840-033-11053 — Данок на приходи ОД 
игри на среќа, за „ФЕНИ", 

5. 40100-842-033-64061 — Средства за поттикнува-
ње на развојот на земјоделското производство и за 
компензација на цената на некои прехранбени про-
изводи , 

6 Потсмежа 843 31504 — Придонес од доходот 
за насочено образование од рударство, металургија 
И Д р , 

7 Потсметка 843-31525 — Придонес од доходот 
за насочено образование од електро енергијата, елек-
троиндустријата и др , 

8 Потсметка 843-31530 — Придонес од доходот 
за насочено образование од хемиската, текстилната 
индустрија и др , 

9 Потсметка 843-31546 — Придонес од доходот 
за насочено образование од градежништвото и гра-
дежнат а индустриј а, 

10 Потсметка 843-31551 — Придонес од доходот 
за насочено образование од земјоделството, дрвна-
та, тутунската и прехранбената индустрија, 

11 Потсметка 843-31567 — Придонес од доходот 
за насоченото образование од сообраќајот и врските; 

12 Потеметка 843-31572 — Придонес од доходот 
за насоченото образование од трговијата, туризмот, 
занаетчиството и комуналните дејности; 

13 Потеметка 843-31588 — Придонес од доходот 
за насоченото образование од здравството и ооци-
ј а игнат а з ашти i а, 

14. Потсметка 843-19415 — Придонес од личен 
. доход за насочено образование од здравството и со-
цијалната заштита, 

15 Потем етка 843-31593 — Придонес од доходот 
за Општата заедница на насоченото образование; 

16. Потсметка 843-58608 — Придонес, од доходот 
за научните дејности во' рударството и други; 

17.' Потсметка 843-60907 — Придонес од личен до-
ход за научните дејности во рударството и други; 

18 Потсметка 843-58613 — Придонес од доходот 
за научните дејности од земјоделството и други, 

19 Потсметка 843-60912 — Придонес од личен 
доход за научните дејности од земјоделството и дру-
I И; 

2i0 Претсметка 843-58629 — Придонес од доходот 
за научните дејности од градежништвото, сообраќа-
јот и други, 

21. Потсметка 843-6092Ѕ — Придонес од личен 
доход за научните дејности од градежништвото, сооб-
раќајот и други. 

2,2 Потсметка 843-58634 — Придонес од доходот 
за научните дејности од хемиската, текстилната ин-
дустрија П ДРУГИ; 

23. Потсметка 1843-60933 — Придонес од личен 
доход за научните дејности од хемиската, текстилна-
та индустрија и други; 

24 Потсметка 843-58655 — Придонес од доходот 
за научните дејности од фар;мацевтската индустрија, 
здравството и други, 

25 Потсметка 843-60949 — Придонес од личен 
доход за научните дејности од фармацевтската ин-
дустрија, здравството и други, 

26 Потсметка Ѕ'43-58660 — Придонес од доходот 
за научните дејности од графичката индустрија, угос-
тителството и други, 

27 Потеметка 843-61465 — Придонес од личен 
доход за научните дејности од графичката индустри-
ја, угостителството и други и 

28 Потометка 843-033-3707 — Придонес од личен 
доход за солидарно остварување на задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението во 
СР Македонија 

ПРЕГЛЕД бр 1 

Поединечни стапки на самоуправните интересни 
заедници од насоченото образование и научните деј-
ности образувани за територијата на Републиката 

1 Придонеси од личен доход на работни-
ците од нестопанството 
— насочено образование 3,50%! 

— научни дејности 0,40'% 

2 Придонеси од доходот од стопанството 
— насочено образование 2,00% 

- — научни дејности - 0,20'% 

1 Стапката на придонесот од личните доходи на 
работниците и другите работни луѓе, а за работни-
ците од основното и средното насочено образование 
5 75%, за работниците во организациите од високо-
то образование општествената заштита на децата, 
организациите што вршат дејност и заштита на кул-
турни блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности 2,45%, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ПРЕГЛЕД бр. 2 
Поединечни и збирни стапки и преодни 'сметки 

за уплата (на придонесите на републичките самоуп-
равни интересон и заедници од областа на пензиското 
и инвалидското осигурување, опише сив снага заштита 
на децата, основното образование и социјалната заш-
тита 

1. Придонеси од личен 
доход на работниците 

а) од стопанство 
—- пензиско и инвалид-

око осигурување 
— општествена заштита 

ма децата 
— основно образование 
— солидарно остварува-

ње на задолжителни-
те видови на здрав-
ствена заштита на 
работниците 
Збирна стапка 

култура 
Збирна стапка 

0,20%3 

14,00% 40100-844-033-8061 

2 Придонес од доходот 
од стопанството 
- социјална заштита 
— култура 

ОД 4 % 

0 / 2 7 0 / о 

11,40% 

1,35в/о1 

0,80%2 

0,18'% 
13,73% 40100-844-033-8056 

б) од нестопанство 
— пензиско -и инвалид-

ско осигурување 
— општествена заштита 

на децата 
— основно образование 
— социјална заштита 
— солидарно остварува-

ње на задолжителни-
те видови на здрав-
ствена заштита на 
работниците 

11,40% 

1,35%1 

0/80%2 

0,07'% 

0,18% 

1 За организациите на здружениот труд од основ-
ното и средното насочено образование и од соци-
)алиа заштита, стапката на придонесот изнесува 0,68% 

За организациите на здружениот труд од висо-
ко и вите образование, општествена заштита на 
децата, организациите што вршат дејност и заштита 
на културни богатства и од областа на сценско-'музич-
хите дејности, стапката на придонесот изнесува 0,95 /̂о 

7 За организациите на здружен труд од основ-
ното образование и средното насочено образование 
и од социјалната заштита, стапката на придонесот 
изнесува 0,40% 

За установите за дневен престој на деца, за ор-
ганизациите на здружен труд од високото и вишото 
образование, за организациите што вршат дејност и 
заштита на (културните богатства и (од областа на 
сценкжо-музичките дејности, стапката на придонесот 
изнесува' 0,56'% 

3 За организациите на здружен труд од основ-
ното, средното насочено образование и од социјал-
ната заштита, стапката на придонесот изнесува 0,10%. 

За организациите од високото образование, оп-
штествената заштита на децата, организациите што 
вршат дејност и заштита на (културните богатства и 
од областа на сценско-музичките дејности, стапката 
на придонесот изнесува 0,14'% 

ПРЕГЛЕД бр 3 

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од лични доходи кога 
живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителогг на личниот доход се во (иста општина 
а) од стопанство 

Основно 
образование 

Здравствено 
осигурување 

Општествена 
заштита на 

децата 
Вработување Збирна 

стапка 
Број на преодната сметка 

кај СОК 

1. Берово 5,50 8,00 2,15 0,75 16,40 40410-844-001-8077 
2. Битола 4,50 8,00 1,45 0,75 14,70 40300-844-002-8077 
3. Валандово 4,90 7,50 1 , 7 0 0,37 - 14,47 41300-844-031-8077 
4. Виница Мак. 6,00 8,00 2,50 0,65 17,15 40401-844-032-8077 
5. Гевгелија 4,00 8,00 2,00 0,30 14,30 41610-844-007-8077 
6. Гостивар 5,00 7,50 1,75 0,70 14,95 41510-844-008-8077 
7. Дебар 5,00 8,00 2,20 0,70 15,90 41030-844-004-8077 
8. Делчево 5,00 8,00 1,50 0,65 15,15 40420-̂ 844-005-8077 
9. Д. Хисар 5,50 7,60 2,15 0,85 16,10 40301-844-006-8077 

10. Кавадарци 5,00 9,50 3,10 0,90 19,50 41620-844-009-8077 
И. Кичево 5,50 7,00 1,50 0,70 14,70 40320-844-010-8077 
12. Кочани 5,00 7,50 1,35 0,50 14,35 40400-844-011-8077 
13 Кратово 5,00 7,50 1,85 0,60 14,95 40901-844-012-8077 
14 Кр Лаланка 5,00 7,20 1,40 0,72 14,32 40910-844-013-8077 
15. Крушево 5,60 8,50 1,50 0,75 16,35 41110-844-014-8077 
16. Куманово 5,00 7,50 1,50 0,57 14,57 40900-'844-015-8077 
17 Мак Брод 4,60 8,50 1,70 0,72 15,52 40321-844-003-8077 
18. Неготино 5,40 7,70 2,00 0,88 15,90 41630-844-016-8077 
19. Охрид 5,00 8,00 1,75 0.55 15,30 41000-844-017-8077 
20. Прилеп 6,00 9,50 1,70 0,75 17,95 41100-844-018-8077 
21. 'Пробиштип 4,50 7,50 2,17 0,75 14,92 41401-844-019-8077 
22 Радовиш 5,00 8,00 1,85 0,70 15,55 41310-844-020-8077 
23 Ресен 6,00 7,60 1,70 0,70 16,00 40310-844-021-8077 
24. Св Николе 5,00 8,10 ^ 1,85 0,75 15,70 41420-844-027-8077 
25. Скопје^ 4,00 7,10 1,30 0,35 12,75 40100-844-033-8077 
26 Струга 5,00 7,60 1/80 0,75 15 15 41020-844-025-8077 
27. Струмица 6,30 8,00 2,00 0,60 17,00^' 41300-844-026-8077 
28. Тетово 5,00 7,50 1,50 0,50 14,50 41500-844-029-8077 
29. Т. Велес 5,60 7,70 2,00 0,75 16,05 41600-844-030-8077 
30 Штип 3,50 (8,00 2,15 0,75 14,40 41400-844-028-8077 

^ Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Водз. 
и Карпош) 

^ Содржана е и стапка од 0,10'% за Општинската СИЗ за култура 

стапка БРОЈ на преодната 
с-ка кај СОК 
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б) од неетопанетво 

л Берово 5,50 0,60 0,15 0,30 8,00 
2 Битола 4,50 0,44 0,12 0,24 8,00 
3 Валандово 4,90 0,34 0,55 0,50 7,5 0 
4 Виница М а к 6,00 0,40 0,35 0,60 8,00 
5 Гевгелија 4,00 0,30 0,20 0,20 8,00 
6 Гостивар 5,0 0 0,25 0,15 0,20 7,50 
7 Дебар 5,00 0,70 0,40 0,35 8,00 
8 Делчево 5,00 0,30 0,18 0,40 8,00 
9 Д е м и р Хисар 5/50 0,35 0,37 0,99 7,60 

10 Кавадарци 6,00 8,Ѕ0 0,80 0,80 9,50 
11 Кичево 5,50 1,30 0,35 0,80 7,00 
12 Кочани 5,00 0,30 0,25 0,25 7,5 0 
13 Кратово 5,00 1,00 0,30 0,60 7,50 
14 Крива П а л а н к а 5,00 0,70 0,25 0,30 7,20 
15 Крушево 5,60 0,50 0,50 0,38 8,50 
16 Куманово 5,00 0,35 0,15 0,40 7,50 
17 Мак Брод 4,60 ОДО 0,20 0,35 8/50 
18 Неготино 5,40 0,30 0,60 0,60 7,70 
19 Охрид 5,00 0,40 0,35 0 Д'5 8,00 
20 П р и л е п 6,00 0,30 0,46 1,00 9,50 
21 П р о б и ш т и п 4,50 0,55 0,45 0,40 7,50 
22 Радовиш 5,00 0,20 0,17 0,32 8,00 
23 Ресен 6,00 1,30 0,60 0,75 7,60 
24 Свети Н и к о л е 6,00 0,30 0,30 — 8,10 
25 Скопје - 4,0 0 1,05 0,20 0,35 7,10 
26 Струга 5,00 0,30 0,46 0,25 7,60 
27 Струмица 6,30 0,48, 0,50 0,20 8,00 
28 Тетово 5,00 ОДО 0,15 0,50 7,50 
29 Титов Велес 5,60 0,30 0,30 0,30 7,70 
30 Штип 2,10 2,00 0,40 0,90 8,00 

1 2 3 4 

2,3 Ресен 1,70 0,70 18,65 40310-844-021-8082 
24 Св Н и к о л е 1,85 0,75 16,30 41420-844-027-80182 
25 Скопје* 1,30 0,35 14,35 40100-844-033-8082 
26 Струга 1,80 0,75 16,16 41020-844-025-8082 
27 Струмица 2,00 0,60 18,08 41300-844-026-8082 
28 Тетово 1,50 0,50 15,25 41500-844-029-8082 
29 Т Велес 2,00 0,75( 15,95 41600-844-030-8082 
30 Ш т и п 1,70 0,75 16 ,05^ 4.1400-844-028-8082 

^ Стапките 'за С к о п ј е ice (применуваат з а сите 'пет 
о п ш т и н и (Центар, Чаир , Гази Баба, Кисела Вода и 
Карпош) 

^ С о д р ж а н а е и стапка о д 0 ,20% з а О п ш т и н -
с к а т а СИЗ з а т е х н и ч к а к у л т у р а 

П Р Е Г Л Е Д бр 4 

П о е д и н е ч н и и з б и р н и стапки и п р е о д н и (сметки 
з а у п л а т а н а придонесите од л и ч н и т е доходи к о г а 
ж и в е а л и ш т е т о н а р а б о т н и к о т и седиштето н а испла-
т и т е л о т н а личниот д о х о д н е се во една о п ш т и н а 

а) од стопанство 

Стапките з а Скопје се п р и м е н у в а а т за сите пет 
о п ш т и н и ' (Центар, Чаир , Гази Баба , Кисела Вода и 
Карпош) 

б) од не стопан ство 

1 2 3 4 

1 Берово 2,15 0,75 17,45 40410-844-001-8082 
2 Битола 1,45 0,75 15,50 40300-844-002-8082 
3 Валандово 1,70 0,37 15,86 41300-844-031-8082 
4 Виница М 2,50 0,65 18,50 40401-844-032-8082 
5. Гевгелија 2,00 0,30 ^ 15,00 41610-844-007-8082 
6 Гостивар .1,75 0,70 15,55 41,510-844-008-8082 
7 Д е б а р 2,20 0,70 17,35 41030-844-004^8082 
8 Делчево 1,50 0,65 16,03 40420-844-005-8082 
9 Д Хисар 2Д5 0,85 17,21 40301-844-006-8082 

10 Кавадарци 3,10 0,90 23,90 41620-844-009-8082 
И Кичево 1,50 0,70 17,15 40320-844-010-8082 
12 Кочани 1,35 0,50 15,15 40400-844-011-8082 
13 Кратово 1/85 0,60 16,85 4090.1-844-012-8082 
14 К П а л а н к а 1,40 0,72 15,57 40910-844-0113-8082 
15 Крушево 1,50 0,75 17,73 41110-844-014-8082 
16 Куманово 1,50 0,65 15,55 40900-844-015-8082 
17 М Брод .1,70 0,72 16,17 40321-844-003-8082 
18 Неготино 2,00 0,80 17,40 41630-844-016-8082 
19 Охрид 1,75 0,55 16,20 41000-844-017-8082 
20 Прилеп ,1,70 0,75 19,71 41100-844-018-8082 
21 П р о б и ш т и п 2,17 0,75 16,32 41401-844-019 8082 
22. Радовиш 1,85 0,70 16,24 41310-844-020-8082 

1 Берово 5,50 2,15 7,65 41410-844-001-8035 
о Битола 4 50 1,45 5,95 40300-844-002-8035 
3 Валандово 4,90 1,70 6,60 41300-844-031-8035 
4 Виница М. 6,00 2,50 8,50 40401-844-032-8035 
5 Гевгелија 4,00 2,00 6,00 41610-844-007-8035 
6 Гостивар 5,00 1,75 6,75 41510-844-008-8035 
7 Д е б а р 5,00 2,20 7,20 41030-844-004-8035 
8 Делчево 5,00 1,50 6,50 40420-844-005-8035 
9 Д Хисар 5,50 2.15 7,65 40301-844-006-8035 

10 К а в а д а р ц и 6,00" 3,10 9,10 41620-844-009-8035 
11 Кичево 5,5 0 1,50 7,00 40320-844-010-8035 
12 Кочани 5,00 1,35 6,35 40400-844-011-8035 
13 Кратово 5,00 1,85 6,85 40901-844-012-8035 
14 К П а л а н к а 5,00 1,40 6,40 40910-844-013-8035 
15 К р у ш е в о 5,60 1,50 7,10 41110-844-014-8035 
16 Куманово 5,00 1,50 6,50 40900-844-015-8035 
17 М Б р о д 4,60 1,70 6,30 40321-844-003-8035 
18 Н е г о т и н о 5,40 2,00 7,40 41630-844-016-8035 
Ј 9 Охрид 5,00 1,75 6,75 41000-844-017-8035 
20 П р и л е п 6,00 1,70 7,70 41100-844-018-8035 
21 П р о б и ш т и п 4,50 2,17 6,67 41401-844-019-8035 
22 Р а д о в и ш 5,00 1,85 6,85 41310-844-020-8035 
23 Ресен 6,00 1,70 7,70 41310-844-021-8035 
24 Св Н и к о л е 5,00 1,85 6,85 41420-844-027-8035 
25 Скопје * 4,00 1,30 5,30 40100-844-033-8035 
26 Струга 5,00 1,80 6,80 41Q20-844-0.25-8035 
27. С т р у м и ц а 6,30 2,00 8 , 4 0 ^ 41300-844-026-8035 
28 Тетово 5,00 1,50 6/50 41500-844-029-8035 
29 Т Велес 5,60 2,00 7,60 41600-844-030-8035 
30 Ш т и п 3.50 2,15 5,65 41400-844-028-8035 

Стапките з а С коп j е се п р и м е н у в а а т з а сите пет 
о п ш т и н и (Центар , Ч а и р , Гази Баба , Кисела Вода и 
Карпош) 

^ С о д р ж а н а е и стапката о д од 10% з а Општин-
ската СИЗ з а к у л т у р а 
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б) о д нестопанство 

Основ, 
образ Култура Ф и з и ч . 

култур. 
Социјал, 
заштита 

Општ. 
зашт. -

на деца 

Збирна 
стапка 

Број на преодната сметка 

на) С О К 

-1 Барово 5,50 0,60 0,15 0,30 2Д5 8,70 41410-844-001-8040 
2 Битола 4,50 0,44 0,12 0,24 1,45 6,75 40300-844-002-8040 
3 Валандово 4,90 0,34 0,55 0,50 1,70 7,99 41300-844-031-8040 . 
4 Виница Мак 6,00 0,40 0,35 0,60 2,50 9,'85 40401-844-032-8040 
5 Гевгелија 4,00 0,30 0,20 0,20 2,00 6,70 41610-844-007-8040 
6 Гостивар 5,00 0,25 0,15 0,20 1,75 7,35 41510-844-008-8040 
7 Д е б а р 5,00 0,70 0,40 0,35 2,20 8,65 41030-844-004-8040 
8 Делчево 5,00 0,30 0,18 0,40 1,50 7,38 40420-844-005-8040 
9 Д Хисар 5,50 0,35 0,37 0,39 2,15 8,76 40301-844-006-8040 

10 Кавадарци 6,00 2,80 0,80 0,80 3,10 13,50 41620-844-009-8040 
И Кичево 5,50 1,30 0,35 0,80 1,50 9,45 40320^844-010-8040 
12 Мочани 5,00 0,30 0,25 0,25 1,35 ' 7Д5 40400-844-011-8040 
13 Кратово 5,00 1,00 0,30 0,60 1,85 8,75 40901-844-012-8040 
14 Кр П а л а н к а 5,00 0,70 0,25 0,30 1,40 7,65 40910-844-013-8040 
15 Крушево 5,60 0,50 0,50 0,38 1,50 8,48 41110-844-014-8040 
16 Куманово 5,00 0,35 " 0,15 0,40 1,50 7,40 40900-844-015-8040 
17 М а к Брод 4,60 , 0,15 0,20 0,35 1,70 7,00 40321-844-003-8040 
18 Н е г о т и н о 5,40 0,30 0,60 0,60 2,00 8,90 41630-844-016-8040 
19 Охрид 5,00 0,40 0,35 ОД 5 1,75 7;65 41000-844-017-8040 
20 П р и л е п 6,00 0,30 0,46 1,00 1,70 9,46 41100-844-018-8040 
21 П р о б и ш т и п 4,50 0,55 0,45 0,40 2,17 8,07 41401-844-019-8040 
22 Р а д о в и ш 5,00 ' 0,20 0,17 0,32 1,85 7,54 41310-844-020-8040 
23 Ресен 6,00 1.30 0,60 0,75 1,70 10,35 40310-844-021-8040 
24. Св Н и к о л е 5,00 0,30 0,30 — 1,85 7,45 41420-844-027-8040 
25 Скопје5'' 4,00 1,05 0,20 0,35 1,30 6,90 40100-844-033-8040 
26 'Струга 5,00 0,30 0,50 0,25 1,80 7,85 41020-844-025-8040 
27 Струмица 6,30 0,48 0,50 0,20 2,00 9,48 41300-844-026-8040 
28 Тетово 5,00 ОДО 0,15 0,'50 1,50 7/25 41500-844-029-8040 
?9 Т Велес 5,60 0,30 0,30 0,30 2,00 8,50 41600-844-030-8040 
30 Штип 2,10 2,00 0,40 0,90 1,70 ' 7,30 ^ 41400-844-028-8040 

Стапките за Скопје се п р и м е н у в а а т за сите пет о п ш и е н и (Центар, Чаир, Г а з и Баба , Кисела Во-
да и Карпош) 

^ С о д р ж а н а с и стапка од 0 ,20% з а О п ш т и н с к а т а СИЗ з а т е х н и ч к а култура 

П Р Е Г Л Е Д бр 5 
П о е д и н е ч н и и з б и р н и стапки и п р е о д н и 'сметки з а у п л а т а н а придонесите о д д о х о д о т 

- Култура " Ф и з и ч к а 
култура 

Социјал, 
заштита 

З д р а в , осигур. за ^ 
повреда на работа и к л 
' п р о ф . заболување со 0 

Број на преодната 
сметка к а ј С О К 

1 Берово 0,60 0,12 0,38 0,50 1,60 40410-844-001-8009 
2 Битола 0,43 0,52 0,28 0,50 1,73 40300-844-002-8009 
3 Валандово 0,53 0,38 0,65 0,60 2,16 41300-844-031-8009 
4 Виница М а к 0,30 0,35 0,60 1,00 2,25 40401-844-032-8009 
5 Гевгелија 0,40 0,20 0,25 0,30 1,15 41610-844-007-8009 
б Гостивар 0,33 0,19 0,38 0,40 1,30 41510-844-008-8009 
7 Д е б а о 0,86 0.39 0,38 0,30 1,93 41030-844-004-8009 
8 Делчево 0,34 0,18 0,38 0,50 1,40 40420-844-005-8009 
9 Д Хиса о 0,43 0 30 О 45 0,30 1,48 40301-844-006-8009 

10 Кавадарци 0.30 ОДО 0,50 0,50 1,40 41620-844-009-8009 
11 Кичево 0 6 5 0,50 0,38 0,20 1,73 40320-844-010-8009 
12 Кочани 0 45 0,40 0,38 0,30 1,53 40400-844-011-8009 
13 Кратово 0 90 ОДО 0,60 0,50 2,10 40901-844-012-8009 
14 Кр (Прилика 0 86 О 24 0,38 0,50 1,98 40910-844-013-8009 
1 5 Крушево 0 50 О 5 0 0,38 0,50 1,88 41110-844-014-8009 
18 Куманово 0,30 О 18 0,46 0,50 1,44 40900-844-015-8009 
1 7 М а к Визо д 0 15 О 15 О 38 0,50 1,18 40321-844-003-8009 
1 К Н е г о т и н о 0,50 0,40 О 58 0,30 1,78 ' 41630-844-016-8009 
19 Ох1ПИ1тт 0 40 О 34 0-35 0,40 1,49 41000-844-017-6009 
20 П р и л е п 1.10 0,35 0,38 0,50 2,33 41100-844-018-8009 
?1 ПРОБИШТИП 0,60 0.24 0,48 0,50 1,82 41401-844 019-8009 
2? Р а д о в и ш 0,27 0,17 0.38 0,50 1.32 41310-844-020 8009 
?3 Рис ен 0,38 ОД2 О 38 0,40 1,28 40310-844-021-8009 

Оч (Николе 0 50 0,30 0.50 0,40 1,70 41420-844-027-8009 
?5 Окопте1 0 80 0.12 0,25 0 40 1,57 40100-844-033-8009 

Струга 0 35 О 45 О 38 0,40 1,58 41020-844-025-8009 
?7 Оттумигп 0 40 ^ 0,45 0,38 0,60 1,83 41300-844-026-8009 
?8 Тетово 0.15 0,12 0,38 0 45 1 10 41500-844-029-8009 
2 9 Т Венее 0 39 О 49 0,43 0,30 1.61 41600-844-030-8809 
зо Ш т и п 0,60 О 30 0,15 — 1 , 1 5 " 41400-844-028-8009 

к Стапките за Скопје се п р и м е н у в а а т за сите пег о п ш т и н и (Центар, Чаир , Гази Баба , Кисела Во-
да и Ка-пп-пгтт) 

^ С о д р ж а н а е и стапка о д 0.10% за О п ш т и н с к а т а СИЗ за т е х н и ч к а к у л т у р а 

Стр. 294 — Бp. 13 
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161. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа '(„Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучилишното и основното 'вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XVIII-та 
седница, одржана на 1 март 1985 година, донесе 

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

АЛГЕБРА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1 Се одобрува употребата на учебникот Алгебра 
за VIII одделение од Јовица Стефановски, Душко 
Ачовски и Димитар Џиџев, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело" — 

Скоп j е 1985 година 
2: Решението да се достави до Работната орга-

низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет 

3 Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-20/1 
4 март 4985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с р. 

162. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучилишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XVIII-та 
седница, одржана на 1 март ,1985 година, донесе 

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

ЧИТАНКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1 Се одобрува употребата на учебникот Читан-
ка за VIII одделение од Ѓорѓи Сталев и Генади Ве-
линовски во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1985 година 

2 Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува 'во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр 03-20/1 
4 март 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с р 

163. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа '(„-Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучилишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XVIII-та 
седница, одржана на 1 март 1985 година, донесе 

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

ЧИТАНКА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ 
ЈАЗИК 

1 Се одобрува употребата на учебникот Читан-
ка за VI одделение на турски јазик од Низамедин 
Асим и Томислав Василевски, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје, 1985 година. 

2. Решението да, се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет 

3 Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник ;на 
СРМ" , 

Бр 03-24/1 ' 
4 март 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р 

164. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа ((„'Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучилишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XVIII-та 
седница, одржана на 1 март 1985 (година, донесе 

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

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ СО РАБОТ-
НА ТЕТРАТКА ЗА УЧЕНИЦИ И ПРИРАЧНИК ЗА 

НАСТАВНИЦИ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Англис-
к и Ј а з и к за VI одделение со работна тетратка за 
ученици и прирачник (за наставници од Пандора Ди-
меска, Соња Колишевска и Магдалена Димитровска, 
ро издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1985 година. 

2 Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" 

Бр 03-19/1 
4 март 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с р 

165. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на XVIII-та седница, одржана на 
1 март 1985 година, донесе 

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

ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА 

1 Се одобрува употребата на учебникот Англис-
ки јазик за III година од Фросина Корнети, Мирна-
ка Крстевска и Миланка Силјановска, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр 03-18/1 
4 март 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 
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166, 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15, алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 12 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 76 од Статутот на До-
мот на културата „Крсте Мисирков" во Свети Нико-
ле, донесен со референдум на 27 ноември 1978 го-
дина и на Одлуката за измени и дополнувања на 
член 76 од Статутот на Домот, донесен со референ-
дум, па 6 декември 1983 година 

2. Оваа одлука ќе со објави во „Службен ве аниќ 
на СРМ" и во Домот на културата „Крсте Мисирков" 
во Свети Николе, на начин определен, за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3 Уставниот суд на Македонија, со решение У 
бр 75/84 донесено на седницата одржана на 24 ок-
томври 1984 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актите означени во точ-
ката 1 на (оваа одлука. Постапката е поведена затоа 
што пред 'Судот основано се постави прашањето за 
согласноста на оспорените акти со членовите 209 и 
210 од Уставот на СР Македонија, член 7 став 3 
од Законот за работните односи и член 19 од Законот 
за. сценеко-уметничката дејност („Службен весник на 
СРМ" бр 41/7 3 П 26/83) 

4 Разгледувајќи го член 76 од Статутот, Судот 
утврди дека во него е предвидено за директор на 
Домот да може да биде избран кандидат кој има 
виша или вишка стручна подготовка и пет години 
работно искуство од кои три години на раководни 
работи и работни задачи во културни или образовни 
институции. Притоа, предност имаат кандидатите кои 
се афирмирале како културни и јавни работници и 
имаат афинитет кон аматерските самодејности. 

Според оспорената Одлука, оо која е изменет 
член 76 од Статутот, кандидатот за директор треба 
да има виша или висока стручна подготовка и пет 
години работно искуство, од кои три години на ра-
ководно работно место во организација на здружен 
труд од областа на културата и информативната деј-
ност со познавање на културно-информативната ра-
бота и образовна стручната дејност на возрасните. 
Исто така -е предвидено афирмираните културни и 
јавни работници да имаат организаторски способнос-
ти, општествено-политички и морални квалитети и 
да не постои забрана по член 511 од Законот 

Според тоа, со оспорената Одлука, место пет 
се предвидени шест години работно искуство, рако-
водното работно искуство е определено како и во 
Статутот, а областа во која треба тоа да се стекне 
с проширена 

5 Согласно членовите 209 и 210 од Уставот на 
СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви усло-
ви му се достапни секое работо место и функција 
во општеството Понатаму, според член 7 став 1 од 
Законот за работните односи, како посебен услов за 
засновање на работен однос за определени работи 
и работни задачи работниците во основната органи-
зација можат да утврдат и работно искуство, а ако 
го утврдат како посебен услов, според став 3, тоа за 
раководните и по сложеност и одговорност на нив 
слични работи и работни задачи не може да биде 
подолго од 8 години 

Означениот член од Законот се однесува и на 
работоводниот орган, па кога работниците во само-
управниот општ акт, согласно член 179 став 3 точка 
Ј од Законот за здружениот труд и означените од-
редби од Законот за работните односи, ќе ги утврдат 
работите и работните задачи при чие вршење работ-
ниците имаат' посебни овластувања и одговорности, 
за работоводниот орган не можат да утврдат подол-
го работно искуство од 6 години затоа што тоа со 
Законот е ограничено 

Според тоа, кога како посебен услов за рако-
водните работи односно работи задачи е предви-
дено работно искуство, Судот утврди дека тогаш не 

може посебно да се предвидува одреден број го-
дини да бидат поминати на раководни работи, од-
носно работни задачи. 

Од друга страна, според член 19 од Законот за 
сценско-уметничката дејност, индивидуалниот рабо-
товоден орган на еценоко-уметничката организација 
се именува од редот на културните и општествените 
работници, во согласност со соодветната опште(ствено-
политнчка заедница 

Со оспорениот Статут, како и со оспорената Од-
лука, с намален кругот на кандидатите кои, 'според 
ОВОЈ Закон, можат да конкурираат 'за индивидуален 
работоводен орган во Домот 

Со (оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспо-
рените акти не се во согласност со Уставот на СР 
Македонија и означените одредби од законите затоа 
што во нив се предвидени услови кои го ограничу-
ваат правото да конкурираат на оние кандидати кои 
ги исполнуваат посебните услови утврдени во член 
7 став 3 од Законот за работните односи и во член 
19 од Законот за сценско-уметничка дејност 

Врз основа на тоа, Судот одлучи како во точката 
1 на оваа (одлука 

У бр 75/84 
12 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија 
д-р Владимир Митков, с р 

167. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на (неговите одлуки, на седницата одржана на 16 Ја-
нуари 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВААТ членовите 8 и 10 од Одлука-
та за начинот, условите и редот на првенство но 
кој 'ќе се доделуваат (станови со кои управува Оп-
штината Пробиштип, донесена од Собранието на Оп-
штината Пробиштип на седницата од 6 октомври 
1983 година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на Општина Про-
сиш нил" 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување за-
конитоста на членовите 8 и 10 од Одлуката означе-
на во точката 1 на оваа одлука затоа што основа-
но се постави прашањето за нивната законитост 

4 На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната Одлука се утврдуваат начинот, условите и ре-
дот па 'првенство по (кој на (работните луѓе и граѓа-
ните кои живеат на подрачјето на Општина Про-
биштип, ќе им се доделуваат станови со кои упра-
вува (општината Како такви, според оваа Одлука, ќе 
се сметаат становите што се водат на евиденција на 
општината, новоизградените и доделените станови 
како и оние станови што по основ на отстапување од 
други корисници односно сопственици на станови се 
евидентирани како станови на општината 

Понатаму, во оваа Одлука, е предвидено доде-
лување на станови и по други основи. Имено, во 
член 8, поради кој и се оспорува Одлуката, (е пред-
видено заради решавање на станбеното прашање на 
одредени стручни лица, односно избрани и имену-
вани лица кои вршат одредени функции во органи-
те на управата и општествено-(политичките организа-
ции како и одделни организации на здружениот труд 
да можат да им се доделат станови вон од условите 
и критериумите предвидени РО оваа одлука. И на 
крајот, со член 10 од оваа Одлука, кој исто така се 
оспорува, Собранието на општината го овластува 
Извршниот совет да ја утврди листата за кои струч-
ни лица, функции и работни моста во органите на 
управата и општествено-политичките организации ка-
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ко м организациите на здружениот труд може да се 
бара стан по основ на 'членот 8 од оваа одлука 

5 Во член 42 став 1 од Законот за станбените 
односи е предвидено давателот на станот на корис-
тење со општ 'акт да ги утврдува начинот, условите 
и редот на првенство по кој ќе се даваат становите 
на користење Исто така, според член 44 од ОВОЈ 
Закон, општината ги утврдува начинот, условите и 
редот на првенството по КОЈ ќе се даваат на корис-
тење станови со кои таа управува 

Како што се гледа од овие законски одредби, оп-
штината ги утврдува основите и мерилата според кои 
се доделуваат на користење становите со кои таа 
располага 

Со оглед на тоа што во случајов Општината не 
утврдила основи и мерила според кои ќе се доделу-
ваат станови на стручните лица. односно избраните 
и именуваните лица кои вршат одредени функции 
во органите на управата и општествено-политичките 
организации како и одделни организации на здру-
жен труд, туку само го овластила извршниот совет 
да Ја утврди листата на стручните лица како и из-
браните и именуваните лица на кои ќе им се доде-
луваат станови то кои располага Општината, Судот 
утврди дека членовите 8 и 10 од оспорената Одлука 
не се во согласност со член 42 став 1 и член 44 од 
Законот за станбените односи 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

У бр. 184/83 
16 Јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија 
д-р Владимир Митков, с р. 

168. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 30 јануа-
ри 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВААТ член 22 точка 4 и член 24 
став 2 од Правилникот за измена и (дополнување 
на Правилникот за" работни односи на работниците 
во Организацијата на здружениот труд за приредува-
ње игри на среќа Лотарија на Македонија — Скоп-
је, донесен од собирот на работниците на 20 ок-
томври 1983 година 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Организацијата на здружениот труд 
за приредување игри на среќа Лотарија на Македо-
нија — Скопје, на начин определен за објавување на 
самоуправните општи акти 

3 Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У бр 191/84 од 28 
ноември 1984 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбите од Правил-
никот означен во точката 1 на оваа одлука Пос-
тапката е поведена затоа што основано се постави 
прашањето за согласноста на оспорените одредби со 
член 210 став 1, 2 и 3 и член 91 став 1 алинеја 
5 од Уставот на СР Македонија и член 168 став 1 
од Законот за здружениот труд 

4 Судот на седницата утврди дека, според ос-
порениот член 24 од Правилникот, определувањето 
на бодовите по „основните-општи" критериуми се вр-
ши врз основа на писмени документи издадени од 
самоуправната интересна заедница за вработување 
што кандидатот ги поднесува со пријавата по конкур-
сот односно огласот. Ставот 2 на овој член предви-
дува определувањето на бодовите по дополнителните 
критериуми да се врши врз основа на писмени доку-
менти доставени во работната организација, постиг-
натите резултати при претходната проверка односно 
општиот впечаток добиен при проверката 

5 Во член 210 став 1 и 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија е определено дека на секој граѓанин му 
се гарантира слободата на работа, изборот на зани-
мањето и вработувањето Исто така, според став 3 
на ОВОЈ член на секој граѓанин под еднакви услови 
му се достапни секое работно аме сто и функција во 
општеството 

Според член 168 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, работен однос може да заснова секој 
што ги исполнува условите што работниците во ос-
новната организација ќе ги утврдат според потре-
бите на процесот на трудот, условите на трудот, 
работите и работните задачи во таа организација, во 
согласност со самоуправниот општ акт и со законот 

Имајќи ги предвид наведените уставни и закон-
ски одредби, Судот смета дека критериумот „општ 
впечаток" не претставува 'објективно мерило, туку 
му дава овластување на надлежниот орган, по своја 
субјективна оценка, врз основа на впечатокот /стек-
нат при разговорот со кандидатот, да му определи 
одреден број бодови, со што граѓаните се доведуваат 
во нерамноправна положба при остварувањето право 
на работа и избор на занимањето 

6 Понатаму, разгледувајќи го оспорениот Пра-
вилник, по сопствена иницијатива, Судот утврди дека 
во член 22 точка 4 времетраењето на живеењето во 
местото на вработување е предвидено како посебен 
основ при утврдувањево редот на првенството при 
вработувањето 

Согласно оддел II став 3, алинеја 9 од Основ-
ните начела на Уставот на СР Македонија неприкос-
новената основа на положбата и улогата на човекот 
ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со уставноста и законитоста Притоа, со оглед 
на општествениот карактер на трудот и средствата 
за производство, согласно член 210 став 3 од Уста-
вот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднак-
ви услови му се достапни секое работно место и 
функција во општеството. Согласно член 91 став 1, 
алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, пак, заради 
остварување на единствениот југословенски пазар, СР 
Македонија обезбедува, меѓу другото, и слободно 
вработување на граѓаните под исти услови што важат 
во местото на вработувањето Ова дотолку повеќе 
што и според член 153 став 1 од Уставот на СФР 
Југославија вработувањето на граѓаните е слободно 
на цела територија на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија под еднакви услови што ва-
жат во местото на вработувањето Овој основ из-
разен на изложениот канин претставува привилегија 
за граѓаните кои подолго време живеат во местото 
на вработувањето, уште и пред да се стекнат со ус-
ловите 3'л вработување што не е во согласност со 
уставното начело за еднаквоста на правата, должнос-
тите и одговорностите на луѓето и со начелото спо-
ред кое на секој граѓанин под еднакви услови му се 
достапни секое работно место и функција во оп-
штеството 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

У бр 191/84 
30 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија 
д-р Владимир Митков, с р. 
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Ш. 
Уставниот суд ,на Македонија, врз основа на член 

14 алинеја 4 и член 120 од Законот за основи те на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки по одржаната 
јавна расправа на седницата одржана на 6 февруари 
1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА член 8, 10 и 66 од Правилникот 
за решавање на станбените потреби на Заводот за 
урбанизам и проектирање „Панорама" во Кочани, 
донесен од работниците со референдум одржан на 
10 јуни 1983 година 

)2 СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 9 од актот означен в;о 
точката 1 на оваа одлука 

.3 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
па СРМ" и во означената Основна организација на 
'начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти 

4 Уставниот суд на Македонија, со решение У 
бр 140/84 од 24 октомври 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ос-
порените одредби од актот означен во точката 1 на 
оваа одлука Постапката е поведена затоа што осно-
вано се постави прашањето за согласноста на (оспоре-
ните членови као Законот за станбените односи (Служ-
бен весник на СРМ" бр 36/73) и за нивната спро-
тивност со Законот за здружен труд 

5 Судот на седницата и на јавната расправа 
утврди дека во член 8 од оспорениот Правилник 'е 
предвидено во зависност од семејната положба ра-
ботникот за секој член на потесното семејство да до-
бива по 10 бода 

Според член 10 став 2 од Законот за (станбените 
односи, како членови на семејното домаќинство на 
носителот на станарско право се сметаат: брачниот 
другар, децата на носителот на станарското право 
и на неговиот брачен другар, како и лицата што 
носителот на станарското право според законот е 
Должен да ги издржува, а кѕои заедно со непо трај-
но живеат 

Според мислењето на 'Судот, согласно означената 
законска одредба, во самоуправниот општ акт за 
распределба на станови треба да се определуваат 
бодови за секој член на семејното (Домаќинство ут-
врден во таа одредба 

Со адмед на тоа што во оспорениот член од 
Правилникот се (определуваат бодови 'само за 'члено-
вите на потесното семејство, а не и за членовите на 
семејното домаќинство, во кое влегуваат и лицата 
што носителот на станарското право според Зако-
нот, е должен да ги издржува, а 'Кои заедно 100 него 
живеат, како што е определено во Законот, Судот 
смета дека со тоа се стеснува кругот на лицата кои 
можат да бидат членови на семејното домаќинство 
Поради иса Судот утврди дека член 8 од оспорениот 
Правилник не е во согласност 100 член 10 'став 2 од 
Законот за станбените однеси. 

6 Понатаму, Судот утврди дека во член 10 од 
Правилникот по основ на работен придонес, за извр-
шување на работите и работните задачи работникот 
добива по 10 бода за секој 1.000,00 остварен чист 
личен доход. Притоа, Судот утврди дека по овој 
основ се добива најголемиот можен број на бодови 

Судот утврди дека личниот доход може да биде 
еден од основите за определување на придонесот на 
'работникот кој го дава во зависност од сложеноста 
на работите и работните задачи Меѓутоа, Судот 
смета дека бројот на бодовите определен по овој ос-
нов, не -смее да биде таков да има доминантно влијание, 
односно да ги доведе во прашање другите основи за 
распределба на средствата за станбена изградба 

Со оглед на тоа што во конкретниот (случај ос-
новот работен придонес има доминантно влијание, 
Судот утврди дека оспорениот член -е во спротивност 
со начелото на заемност и солидарност. 

Исто така, Судот утврди дека во член бб од Пра-
вилникот е предвидено дека него го донесува Со-

бирот на работници на начин и постапка предвидена 
со статутот Со оглед на тоа што во член бб е пред-
видено дека Правилникот го донесува Собирот на ра-
ботниците и ако во конкретниот -случај ТОЈ е донесен 
со референдум, (Судот утврди дека оспорениот член 
е во спротивност со член 463 од Законот за здру-
жениот труд. 

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 9 од 
Правилникот е предвидено, во зависност од работ-
ниот стаж, работникот за секоја година работен стаж 
да добива по 110 бода 

Поаѓајќи од уставното начело на заемност и со-
лидарност како и од тоа дека работниците со подолг 
работен стаж имаат поголем придонес во создава-
њето на доходот на основната организација, Судот 
утврди дека ОВОЈ член: не е во несогласност со Ус-
тавот и законот и дека нема основ за натамошно 
водење на (постапката 

Врз основа таа изнесеното, Судот одлучи како во 
тенката 1 и 2 на оваа одлука 

У бр 140/84 
в февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на 'Уставниот суд на Македонија 
дчр Владимир Митков, е. р 

170. 
Уставниот суд на Македонија, зрз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот о д на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на 
седницата од 26 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на член 29 точка 4 од Правилникот 
за распределба на станови наменети за работници 
со ниски лични доходи и начинот за доделување на 
станбени кредити, донесен со референдум на 28 ја-
нуари 1983 година од работниците во Централното 
основно училиште „Зини Хани" во село Велешта, 
општина Струга 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Зини Хани" во село Велешта, општина Струга, на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти 

3 Основниот суд на здружениот труд во Битола 
со СВОЈ предлог поведе постапка пред Уставниот суд 
на Македонија за оценување уставноста и закони-
тоста на одредбата од актот означен во точката 1 
на оваа одлука Според наводите во предлогот, во 
оспорената и во другите одредби од Правилникот 
не се утврдени критериуми со кои објективно ќе 
се оценуваат резултатите од трудот на работникот 
кој конкурира за добивање стан на користење По-
ради тоа, тој смета дека оспорената одредба од 
Правилникот не е во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот Ја дека таа е во спротив-
ност со законските одредби за распределба на след-
ената за заедничка потрошувачка Исто така, ТОЈ 
смета дека редовното доаѓање на работа не може 
да претставува посебен критериум за приоритет за 
добивање на. стан, затоа што тоа е обврска на ра-
ботникот која произлегува од работниот однос На 
крајот, предлагачот смета дека односот на работни-
кот кон работата на самоуправните органи и тела 
не може да претставува основ за приоритет за до-
бивање стан на користење, затоа што правото да 
биде биран во самоуправните органи и тела е пра-
во и обврска на секој работник, а не основ да се 
оценуваат придонесот на работникот и неговите ре-
зултати од работата 

4. Разгледувајќи го оспорениот Правилник, во 
текот на постапката и на јавната расправа, Судот 
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утврди дека во член 29 се предвидени основите и 
мерилата за утврдување на редот на првенството за 
добивање стан на користење Така, во оспорената 
точка 4 на означениот член од Правилникот, е ут-
врден основот однос кон работата, кој е разработен 
на четири подоснови и за секој од овие подоеново! 
работникот може да добие вкупно 10 бода 

Понатаму, Судот утврди дека со Правилникот 
за распоредување на чистиот доход и за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Училиштето со референдум на 12 декември 1977 го-
дина, има систем на основи и мерила врз основа 
на кои Комисија, составена од пет члена, а пред-
видена во член 52 од овој Правилник во утврде-
ната постапка врши оценка на постигнатите резул-
тати во работата 

. 6 Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР 
Македонија и член 127 став 1 од Законот за здру-
жениот труд, работниците во основната организа-
ција на здружениот труд утврдуваат основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични дохо-
ди и за заедничка потрошувачка 

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73) и 
член 463 од Законот за здружениот труд, самоуп-
равно право е на работниците во организациите на 
здружениот труд, во согласност со Уставот и За-
конот, да утврдат основи и мерила за утврдување 
редот на првенството за доделување на стан со 
кои, пред се, ќе се оствари уставното начело на 
заемност и солидарност во задоволувањето на стан-
бените потреби на работниците Притоа, при утвр-
дувањето на основите и мерилата според кои ќе се 
определува првенството во распределбата на стано-
ви, работниците, освен социјално-економските, мо-
жат да предвидат и основи што се поврзани со 
придонесот на работникот во работата, под услов 
тие да се засноваат врз објективизирани крите-
риуми 

'Со оглед на тоа што во училиштето има сис-
тем на објективизирани основи и мерила врз осно-
ва на кои се оценува придонесот на работата и од-
носот на работникот кон работите и работните за-
дачи за кои се предвидени и бодови во оспорениот 
Правилник за распределба на станови, Судот утвр-
ди дека тој не е во несогласност со Уставот на СР 
Македонија и Законот за станбените односи и не е 
во спротивност со Законот за здружениот труд 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
го точката 1 на оваа одлука. 

У бр 187/83 
26 декември 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с р 

171. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 9 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА член 68 од Правилникот за ос-
новите и мерилата за распоредување на чистиот до-

ход и распределба на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка, донесен од работниците на 

Работната организација за собирање, преработка и 
промет на секундарни суровини на големо и мало 
„Југосуровина" во Скопје со референдум одржан на 
30 јуни 1981 година. 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за со-
бирање, преработка и промет на секундарни суро-
вини на големо и мало „Југосуровина" во СКОПЈС на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти 

3 Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на член 68 од Правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука затоа што се 
постави прашањето за неговата уставност и закони-
тост 

4 На седницата Судот утврди дека со член 68 
од оспорениот Правилник е предвидено жена-работ-
ник со стаж на осигурување над 30 години и маж-
работник со стаж на осигурување над 35 години да 
имаат право, по основ на солидарност, на зголему-
вање на личниот доход за 1% за секоја година ра-
ботен стаж до максималниот стаж на осигурување 
потребен за здобивање со право на лична пензија 

5. Со член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија' и член 127 став 1 во врска со член 347 став 
2 од Законот за здружениот труд е предвидена об-
врска работниците во основната односно работната 
организација да утврдат основи и мерила за распре-
делба на средствата за лични доходи Од друга стра-
на согласно член 22 од Уставот и член 126 став 1 
од Законот за здружениот труд,' личниот доход на 
работникот се утврдува според резултатите од не-
говиот труд и според неговиот личен придонес што 
со својот тековен и минат труд го дал во зголему-
вањето на доходот на основната односно работната 
организација Најпосле, според член 126 став 2 од 
Законот за здружениот труд, покрај начелото на 
распределба според трудот, работниците во основ-
ната односно во работната организација го приме-
нуваат и начелото на солидарност, првенствено во 
користењето на средствата за заедничка потрошу-
вачка заради покривање на определени социјални и 
други потреби на работникот со понизок личен до-
ход и на членовите на неговото семејство 

Со оглед на тоа што со член 68 од оспорениот 
Правилник е предвидена распределба на средствата 
за лични доходи вон утврдените основи и мерила 
и со тоа ДВОЈНО се вреднува минатиот труд по 30 
односно 35 години работен стаж, Судот утврди де-
ка оваа одредба не е во согласност со означените 
уставни одредби односно е во спротивност со озна-
чените одредби од Законот за здружен труд 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

У бр 210/83 
9 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

157. 
Врз о анов а на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Кисела Вода, 
Собранието ма Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Кисела Во-
да, на ХУ1-та седница одржана на 24 декември 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИН-
ТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образо-
вание од подрачјето на општината Кисела Вода во 
1985 година изнесуваат 

— придонес од личен доход од работен однос 
- 4,00%, 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 0,850/о, 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност — 6,00%, 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње нестопанска дејност 6,00%. 

Член 2 
Организациите на здружен труд од основното, 

средното насочено образование, социјалната заштита 
и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената 

основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука 
ИЛИ 2%) 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената 'основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,80% 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на град Скопје" 

Бр 08-87 
24 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Љиљана Улчар, с р 

ЗАЕДНИНА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА - РАДОВИШ 

158. 
Врз основа на член 15 точка 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за образование и 
наука („Службен весник на СРМ" бр 9/78) и член 25 
став 3 од Статутот на СИЗ за основно образование и 
наука — Радовиш, Собранието на ОСИЗ на седницата 
одржана на 10 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОСИЗ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

- РАДОВИШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос од сто-

панството, личен доход од работен однос од несто-
панството. придонеси од земјоделската дејност и при-
донеси од занаетчиската дејност, со кои се обезбеду-
ваат средства на ОСИЗ за основно образование и 
наука — Радовиш 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за основно образование и наука изнесуваат. 
1. придонес од личен доход од работен однос од 

стопанството по стапка од 5%, 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанството, по стапка од 5%, 
3 придонес од земјоделска дејност, по стапка од 

2,5% 
4 придонес од самостојно вршење од занаетчис-

ка дејност, по станка од 5'% 

Член 3 
Согласно Законот за самоуправните интересни 

заедници за образование и наука исплатата на при-
донесот по оваа одлука ќе ја врши СОК — Радовиш 
и Одделението за општествени приходи при Собра-
нието на општината — Радовиш 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се објави во „'Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 година 

Бр. 11 
10 Јануари 1985 година 

Радовиш 
Претседател, 

Никола Петрушев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - КУМАНОВО 

159. 
Врз основа на член 57 од Законот за вработува-

ње и осигурување го случај на невработеност („Служ-
бен весник на СРМ" бр 13/78) и член 14 став 1 точка 
4 од Статутот на Заедницата за вработување — Ку-
маново, на седницата одржана на 28 февруари 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 
РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ РАБОТОДАВЕЦ И 
РАБОТОДАВЦИ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА СТО-
ПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ ЗА 1985 

ГОДИНА 

Член 1 
За работниците вработени кај работодавецот — 

граѓаните што вршат самостојна стопанска и про-
фесионална дејност, придонесот за 'вработување го 
плаќаат, по стапка од 0,57'% на даночна основица во 
мој се содржани придонесите и даноците што се пла-
ќаат од личниот доход 

Член 2 
Работодавците — граѓаните што вршат самостој-

на стопанска и професионална дејност, без работни-
ци вработени кај нив, придонес за вработување ќе 
плаќаат по станка од 0;57'% на основицата според 
која плаќа данок од личен доход 

Член 3 
Работодавците — граѓаните што вршат самостој-

на стопанска и професионална дејност кој данокот 
го плаќаат во годишен паушален износ, придонесот 
за вработување го плаќаат по стапка од 15% на ут-' 
врден годишен паушален износ 
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Член 4 
Облогот и наплатата на придонесот за вработу-

вање за работодавците — граѓаните што вршат са-
мостојна стопанска и професионална дејност ќе го 
врши Управата за приходи при Собранието на оп-
штината Куманово, според одредбите од Законот 
за даноците на граѓаните 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 година 

Бр 08-307/1 
28 февруари 1985 година 

Куманово 
Претседател, 

Стојна Петровска, с р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
СТРУМИЦА 

160. 
Врз основа на член 162 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница за здравствена заштита — 
Струмица, (Собранието на Општинската заедница за 
здравствена заштита — Струмица, на седницата на 
Соборот на корисниците на услуги — работници и 
соборот на даватели на услуги, одржана на 25 (фев-
руари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКА-
ТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

1984 ГОДИНА И ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува влажно ста на Одлуката за висината 

на стапките на придонесите за здравствено осигуру-
вање на работниците и стапката на посебниот при-
донес за користење на здравствена заштита во стран-
ство во 1984 година и во 1985 година и тоа Одлу-
ката бр 02-92/4 од 30 Јануари 1984 година 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 Јануари 1985 година 

Бр 02-228/1 
25 февруари 1985 година 

'Струмица 
Претседател, 

Туше Гошев, с р 

161. 
Согласно член 162 став 1 точка 6 од Статутот 

на Општинската заедница за здравствена заштита — 
Струмица, Собранието на Општинската заедница за 
здравствена заштита — Струмица, на седницата одр-
жана на 25 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУШАЛНИОТ 
(ФИКСЕН) ИЗНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот за здравствено осигуру-

вање на земјоделците во 1985 година се утврдуваат 
во висина од 

1 25% од катастарскиот приход на земјоделците 
за здравствено осигурување на земјоделците, и 

2 2'% од катастарскиот приход на земјоделците, 
за наменски средства за инвестиции во здравството. 

Член 2 
Паушалниот (фиксен) износ за здравствено оси-

гурување на земјоделците во 1985 година се утврдува 
во износ од 

1 2 800,00 динари, за сите осигурени лица по 
-основ на земјоделско осигурување, 

2 5 000,00 динари по домаќинство, за лица кои 
немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјодел-
ска дејност и се здравствено осигурени по основ на 
зем ЈОД ел еко осигурување 

Член 3 
-Придонесот од член 1 став 1 точка 1 на оваа 

одлука, ќе се распоредува 
— за задолжителните видови ќе се прелетува, 

по станка од 15% од катастарскиот -приход, 
— за останатите права над задолжителните ви-

дови ќе се пресметува, по стапка од 10% од катас-
тарскиот приход 

Член 4 
Паушалниот (фиксен) износ од член 2 став 1 

точка 1 и 2 на оваа одлука, ќе се распоредува 
— за задолжителните видови во паушален (фик-

сен) износ од 1 680,00 динари, и 
— за останатите права над задолжителните ви-

дови во паушален износ од ,1 120,00 динари. 

Член 5 
Паушалниот (фиксен) износ од член 2 став 1 точ-

ка 2 на оваа одлука, ќе се распоредува 
— за задолжителните видови во паушален (фик-

сен) износ од з 000,00 динари и 
— за останатите права над задолжителните ви-

дови, во паушален износ од 2 000,00 динари 
Член 6 

Придонесот од член 1 и 2 на оваа одлука ќе 
се пресметува и наплатува од (обврзниците на начин 
'и постапка утврдени со Законот за придонесите и 
даноците на граѓаните и со (Самоуправните акти, до-
несена/! од страна на Собранието на Заедницата 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преета- -

нува да важи Одлуката бр 02-281/1 од 29 март 1984 
година за утврдување на стапките на придонесот за 
здравствено осигурување на земјоделците за 1984 го-
дина, а усвоена од Собранието на Општинската заедни-
ца за здравствена заштита — Струмица 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр 02-229/1 
25 февруари -1985 година 

Струмица 
Претседател, 

Туше Гошев, с р. 

162. 
Врз основа на член 162 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската заедница за здравствена заш-
тита — Струмица, Собранието на Општинската за-
едница за здравствена заштита — Струмица, на сед-
ницата одржана на 25 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА НА-
МЕНСКИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВ-
СТВОТО НА ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНИ 
ДЕЈНОСТИ СО ЛИЧЕН ТРУД И СО СРЕДСТВА ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ, А СЕ ОСИГУРЕНИ 
НО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 
Член 1 

Се утврдува стапка на придонес за наменски 
средства за инвестиции во здравството во висина 
од 2'% на лицата што вршат (самостојни дејности со 
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личен труд и -со средства во сопственост на граѓа-
ните, а се осигурени по основ на здравственото оси-
гурување на работниците 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

несот од член 1 на оваа одлука, ќе претставува осно-
вицата од кода се пресметува и -плаќа придонесот за 
здравствено осигурување за 1985 година 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 (Јануари 1985 година 
и истата ќе се објави во ,,Службен весник на СРМ" 

Бр 02-234/(1 
25 февруари 1985 година 

Струмица 
Претседател, 

Туше Гешев, с р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ТЕТОВО 

163. 
Врз оснива на член; 49 и 50 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ" бр 21/74), членовите 81—86 од Стату-
тот на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово („Службен весник на 
СРМ" бр 12/77), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Тетово, на седницата на Собранието на делегатите 
корисници на услуги — работници и Соборот на де-
легатите даватели на услугите, одржана на 27 фев-
руари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И 
ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВА-

РУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на употреба-

та на превозните средства, условите и начинот на 
остварувањето на надоместокот на патните трошо-
ци и висината на надоместокот на трошоците за ис-
храна и сместување за време на патување и првотоЈ 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита што им припаѓа на осигурените 
лица на товар на средствата на Заедницата, /а во 
случаите кога користат здравствена заштита на на-
чин пропишан со Зако(н, (Статутот и (со Правилникот 
за начинот на остварувањето на здравствената заш-
тита 

Член 2 
Висината на надоместокот на троатоците за ис-

храна и сместување за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита на осигурените лица изнесува -

— во рамките на подрачјето на Заедницата, само 
трошоци околу превозот, 

— 250,00 динари во Скопје во паушален износ, 
— 400,00 динари во други места на СР Македо-

нија, 
— 500,00 динари во другите места вон СРМ 
Надоместокот од претходниот став изнесува 
1. 100'% од утврдениот износ за патување и прес-

тој кое не е пократко од 42 или подолго од 24 часа, 
2. 50% од утврдениот износ за патување и прес-

тој од 8—12 часа 
За патување и престои до 8 часа не следува 

надоместок 
За деца од 4—10 годишна возраст надоместокот 

ќе се исплатува во висина од 50'% од износот опре-
делен: во став 1 на овој член'. 

Член з 
Надоместокот на трошоците за превоз се приз-

нава во висина на трошоците за патување по нај-
кратката релација и по основната тарифа на редов-
ните средства за превоз во јавниот сообраќај 

Во зависност од здравствената состојба на осигу-
реното лице, должината на патувањето и други ОКОЛ-
НОСТИ, лекарската комисија може да одреди и поина-
ков начин на превоз 

Превоз со кола за итна помош може да се одоб-
ри само во случај кога превозот со други средства 
не е возможен со оглед на итноста на случајот и 
здравствената состојба на осигуреникот 

Член 4 
Осигуреното лице и,ма право на надоместок на 

трошоците за превоз и кога превозот е извршен по-
ради прием, испраќање или преместување од една 
во друга организацргја на здружен труд, оо констата-
ција на лекарот или здравствената организација на 
здружен труд дека превозот на осигуреникот е ме-
дицински индициран 

Одредбите од стават 1 на ОВОЈ член се приме-
нуваат и кога осигуреното лице на кое здравствена-
та заштита му се обезбедува во странство во смисла 
на одредбите на Статутот на Заедницата, се преве-
зува од странство, со тоа што мислење за потребата 
од таков превоз дава лекарската комисија или уста-
новата во која осигуреното лице се лекува 

Член 5 
Надоместок на патните трошоци му припаѓа и 

на придружникот на осигуреното лице ако по оцен-
ка на лекарот — поединец, лекарската комисија или 
здравствената организација на здружен труд се утвр-
ди дека на осигуреното лице упатено на лекување 
или лекарски преглед во друго место му е потребен 
придружник за време на патувањето и престојот 

Ако на лекување или лекарски преглед се упа-
туваат во друго место деца на осигуреникот или дете 
кос осигуреникот го зел на (издржување, се смета 
дека придружникот е потребен ако детето е помла-
до од 15 години, доколку не е обезбеден стручен 
(Придружник 

Член 6 
Ако осигуреникот по посебни прописи има пра-

во на бесплатно возење азри користење на превозни 
средства на јавниот сообраќај не му припаѓа надо-
месток на трошоците за превоз 

Член 7 
На -осигуреното лице кое користи здравствена за-

штита спротивно на одредбите на Статутот и на Пра-
вилникот за начинот на користење на здравствената 
заштита, не му припаѓа надоместок на патните тро-
шоци и трошоците за исхрана и (сместување на осп-
орените лица 

Член 8 
Аванс може да се исплатува во (исклучителни слу-

чаи во висина од 50% од вредноста на потребните 
трошоци 

Член 9 
При остварување здравствана заштита надвор од 

подрачјето на СР Македонија покрај надоместокот 
на трошоците за исхрана и патување, осигуреникот 
има право и на трошоци за ноќевање во висина од 
200,00 динари само врз основа на поднесената потвр-
да од организацијата каде ноќевал. 

Член 10 
Барањето за надоместок на трошоците за превоз, 

исхрана и сместување може да 'се поднесе во рок 
од една година по завршувањето на лекувањето од-
носно патувањето. 

Член 11 
'Со денот на применувањето на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за надоместокот на трошо-
ците за превоз, исхрана и сместување на осигурените 
лица за време на патување и престој во друго место 
во врска со остварувањето на здравствената заштита 
број 756/13 од 27 април 1984 година. 
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Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на" .обЈа-

вувањено во „Службен весник на СРМ", ,а ќе се -при-
менува од 1 март 1985 година. 

Бр 0805-155/14 
27 февруари 1985 година 

Тетово 
Претседател, 

Атанас Билбиловски, с р 

164. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („'Службен весник на 
СРМ" бр 21/71). член,89, 90, 91 и 207 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово („Службен весник на 
СРМ" бр. 12/77), Соборот на делегатите на корисни-
ците на услуги — работници на Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово, на седницата одржана на 
27 февруари 1985 1 один а, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 ^ 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето правото 
на надоместокот на погребни те трошоци и посмрт-
ната помош во случај на смрт на осигурено лице 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово 

Член 2 
Во шучај на смрт на 'член на семејството, на 

осигуреникот — работник или лице што врши само-
стојна професионална дејност му припаѓа надомес-
ток на трошоци за закоп во висина од 

— 6.000,00 динари — за член на семејство од 
1 до 15 години, и 

— 10 000,00 динари — за член на семејството 
постар од 15 години 

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите 
на семејството кои ги издржувал до денот на смртта 
им припаѓа 

— посмртна помош во висина на просекот на 
личниот ДОХОД од претходната година, односно на 
пензијата цримена од последниот месец 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа 

на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено 
лице, а врз основа на извод од матичната книга 
на умрените, здравствена легитимација на покојни-
кот и уверение дека тие ги (сносиле трошоците за 
закоп 

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на се-
мејството на осигуреникот, ако смртта настанала во 
рок од 30 дена од денот на 'престанокот на својството 
на работник во здружениот труд или друга дејност, 
односно престанок на својството осигуренине 

Член 4 
Надоместок на погребните трошоци за осигуре-

но лице умрено и закопано во место на постојаното 
живеење се определува и исплатува во висина на 
надоместокот определен според местото на законот, 
ако тоа за корисникот е поповолно 

Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице умрено за време на престој во странство 
се определува во висина на неопходно потребните 
трошоци за закон во земјата во која осигуреното 
лице умрело 

Висината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот (став ја оценува Стручната служба на 
Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мисле-
ње за тоа од дипломатско-конзуларното претстав-
ништво на СФРЈ во таа земја 

Член 5 
Во случај на смрт на (осигурено лице надвор од 

подрачјето на Заедницата ќе се надоместат трошо-
ците за превоз на умрениот во висина од 50% од 
направените трошоци Трошоците ќе се признаваат 
врз ошова на приложени сметки по тарифа на же-
лезницата 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 март 1985 година 

Член 7 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за надоместок на тро-
шоците за закоп на осигурено лице и посмртна по-
мош број 0805-576/12 Од 27 април 1984 година („Олуж-
жбен весник на СРМ" Фр ,19/84) 

Бр 0805-155/(15 
27 февруари 1985 година 

Тетово 
'Претседател, 

Атанас Билбиловски, с р 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр. 1125 од 15 X. 1984 година, на регистар ежа 
влошка бр. 1-1744-11-0-07 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на називот на ООЗТ РО за основно 
воспитание л образование „Карпош", О Сол О., со 
ООЗТ - Скопје, ООЗТ ЦОУ „Јосип Броз Тито" -
Скопје, со шедните податоци. Досегашниот назив на 
Работната организација за основно воспитание и об-
разование „Карпош", О Сол. О., со ООЗТ — Скопје, 
ООЗТ Централно основно училиште „Јосип Броз Ти-
то" — Скопје, се менува, така што во иднина ќе гла-
си Работна организација за основно воспитание и 
образование „Карпош", О. Сол. О , со ООЗТ — Скоп-
је, ООЗТ Основно училиште „Јосип Броз Тито", Скоп-
је, ул „Анѓел Димов" бб 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1125/84 (389) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи бр 11-21 од 15. X. 1984 (година, на регис-
тарска влошка бр. 1-314-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Гимназијата „Зеф Љуш Марку" Ц О — 
Скопје, Карпош III бб, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Авни Златку, дирек-
тор, без ограничување, а се запишува како нов зас-
тапник Ахмет Хајдари, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1121/84 (390) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр 1013 од 19. IX. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр 1-1179-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО Шумарски факултет, Ц О. — Скопје, 
булевар „Југославија" бб, со следните податоци. Се 
брише досегашниот застапник проф д-р Славчо Џе-
ков, декан, а се запишува како нов застапник проф 
д-р Борис Трпков, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1013/84. (391) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, СО решение-
то Фи бр 870 од 21 IX 1984 година,, на регистарска 
влошка бр 1-517-0-0-0, та запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Здравствениот дом на Скопје — Скопје, ул „Цве-
тан Димов" бб, со следните податоци Се брише досе-
гашниот застапник Милан Порјазов, директор, а се 
запишува за нов застапник д-р Петко Чадиковски, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански оуд во СКОПЈС, Ф И бр 
870/84. (393) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр 969 од 19 IX 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1771-0-0-0, Ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Градежно-занаетчиската задруга „Брегалница" —-
Зборче Петров, СкопЈе, ул „Радушка" бб, со следните' 
податоци Се брише досегашниот застапник, в д ди-
ректор Накова Љи-ља, а се запишува новиот застап-
ник Бошковиќ Михајло, в д директор, без ограни-
чување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
969/84 (394) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фм бр. 1109 од 15 X 1984 година, на регистарска 
влошка бр 2-1928-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Молеро-фар-
бароката задруга „Собосликар", РО — Скопје, ул 
, Лазар Личеноски" бб 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
од 1 VIII 1984 година 

Основачи на задругата се Нациќ Ратко Иван, 
Тушевски Блажо Павле, Пашовски Трајче Стефан, 
Николовски Божин Бошко и Несторовски Диме Ни-
кола, сите од Скопје. 

Основни дејности градежни работи, молеро-фар-
бан? они работи и изолатерски работи 

Во правниот промет оо трети пица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет (со прети лица задругата 
одговара со анте свои средства 

За обврските на задругата гарантираат здружени-
те задругари во висина на здружениот влог, КОЈ из-
несува 10 000,00 динари 

Лице овластено за застанување е Нациќ Иван 
-- в. д директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1109/84 (395) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Одлука за помилување на осудени лица 281 
Одлука за распоредување на средствата 
за изградба и опремување на објекти што 
се од општ интерес за Републиката во 
1985 година — — — — — — — - 281 
Решение за разрешување од должност 
помошник на претседателот на Репуб-

личкиот комитет за законодавство и орга-
низација — — — — — — — — 282 
Решение за именување директор на Кино-
теката на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 282 
Упатство за податоците за лицата за кои 
се води единствена кадровска евиденција, 
за обрасците, начинот и роковите за дос-
тавување на податоците — — — — — 282 
Наредба за определување на месечниот 
износ на висината на цивилната инвалид-
нина на цивилните инвалиди од војната 
ВО 1985 (Година — — — — — — — 290 
Наредба за пропишување на потсметки на 
уплатните сметки како и за утврдување на 
збирни стапки за уплатување на придоне-
сите од личниот доход на работниците и 
од доходот — — — — — — — — 2 9 0 

Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Алгебра за VIII одделение — — 295 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Читанка за VIII одделение - — 295 
Решение зч одобрување употреба на учеб-
никот Читанка за VI одделение на тур-
ски јазик — — — — — — —. — 295 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Англиски јазик за VI одделение со 
работна тетратка за ученици и прирач-
ник за наставници — — — — — — 295 
Решение за одобрување на учебникот Ан-
глиски јазик за III година — — — — 295 
Одлука па Уставниот суд на Македонија, 
У бр 75/Ѕ4 од 1)2 декември 1984 година 296 
Одлука ма Уставниот суд на Македонија, 
У бр 184/83 од 16 јануари 1985 -година 296 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 191/84 ОД 30 јануари 1985 година 297 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 140/84 од 6 февруари 1985 година 298 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 187/83 од 26 декември 1984 година 298 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр 210/83 од 9 јануари 1985 година 299 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личен доход на 
работници! е за задоволување на потреби-
те и интересите во областа на основното 
воспитание и образование од подрачјето 
на општината Кисела Бода во 1985 година 300 

РАДОВИШ ' 
Одлука за утврдување стапките на придо-
несите на ОСИЗ за основно образование и 
наука — Радовиш — —х — — — — 300 
КУМАНОВО 
Одлука за плаќање придонес за вработу-
вање за работниците вработени кај рабо-
тодавец и работодавци што вршагг само-
стојна стопанска и професионална дејност 
за 1985 година — — — — — — — 300 
СТРУМИЦА 
Одлука за продолжув ање важноста на Од-
луката за стапките чна придонесите за 
здравствено осигурување на работниците 
и стапката на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во стран-
ство за 1984 година и во 1985 година — 301 
Одлука за утврдување на стапките на при-
донесот од катастарскиот приход и пау-
шалниот (фиксен) износ за здравствено 
осигурување на земјоделците во 1985 го-
дина — — — — — - — — — 301 
Одлука за утврдување стапка на придонес 
за наменски средства за инвестиции во 
здравството на лицата што вршат само-
стојни дејности со личен труд и со сред-
ства во сопственост на граѓаните, а се 
осигурени по основ на здравствено осигу-
рување на работниците — — — — — 301 

ТЕТОВО 
Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за превоз, исхрана ш сместу-
вање на осигурените лица за време на па-
тување и престој во друго место во врска 
со остварувањето на здравствената заштита 302 
Ода ука за висината на надоместокот на 

трошоците за закоп и посмртна помош 
на осигурените лица — — — — — — 303 


