
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 30 април 1985 
С к о п ј е 

Број 14 Год. XLI 

Претплатата за 1985 година изнесу-
ва 2.000 динари. Овој број чини 60 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

172. 
Врз основа на Амандман IV, точка 1, став 4 на 

Уставот на СРМ и член: 24 од, Деловникот на Прет-
седателството на СРМ, 'Претседателетвото на СРМ, 
на седницата одржана на 25 април 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

Ванчо Апостолски се избира за претседател на 
Претседателството на СРМ за наредниот мандатен 
период од една година. 

II 
Новоизбраниот претседател стапува на должност 

на 28 април 1985 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила sо денот на доне-

суваното, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА (РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-308 
26 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, с. р. 

173. 
Брз основа на член 4 став 3 од Законот за бо-

речки додаток на учесниците во НароднооелободИ" 
телното движење од Егејскиот дел на Македонија 
(„(Службен ВОСНИК на СРМ" (бр. 23/73, 27/77 И 18/83), 
претседателот на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална (Политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД 

ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО 1985 
ГОДИНА 

,1. Основата за определување на. боречкиот до-
даток во 1985 година се утврдува (во износ од 24.179 
динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен верник на 'Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Дел. бр. 08-04-2168 
24 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и 

социјална (политика, 
Каменчо Ѓоргов, е. р. 

174. 
Врз о инова на член 326 став 3 од Законот за оп-

штонародна одбрана („Службен ве аниќ на СРМ" бр. 
26/84), републичкиот секретар за народна одбрана 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ НА ИНС-

ПЕКТОРИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ 
НАДЗОР ВО ОБЛАСТА НА ОПШТОНАРОДНАТА 

ОДБРАНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на ле-

гитимациите на инспекторите за вршење на (инспек-
циски надзор во областа на општонародната од-
брана 

Член 2 
Легитимацијата на инспектор во областа на оп-

штонародната одбрана се издава според образецот 
што -е составен дел на овој правилник. 

Член з 
Легитимацијата на инспектор во областа на оп-

штонародната одбрана се изработува на тврда харти-
ја во бела боја, со големина 10x 6,5 ом. 

Легитимацијата се заштитува со обвивка од про-
ѕирна маса која не се одвојува од легитимацијата. 

Член 4 
Легитимацијата се враќа по престанокот на свој-

ството на инспектор во областа на општонародната 
одбрана на републичкиот секретар за народна од-
брана. 

Член 5 
Замена на постојните легитимации ќе се изврши 

најдоцна во рок од 30 дена од влегувањето во сила 
на овој правилник 

Член 6 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за образецот на леги-
тимацијата на инспекторите и другите лица овласте-
ни да вршат инспекциски работи (во областа на на-
родната одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 18/77). 

Член 7 
Овој правилник влегува во (сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 09-116/3 
2 април 1986 година 

Скопје 
Републички секретар 
за народна одбрана, 
генерал-потполковник 

Никола Кастратовиќ, е. р. 
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175. 
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 30 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за утврдување 
вредноста на работите и работните задачи — план-
ска појдовна основа, донесен од работниците во Ке-
рамичката индустрија „КИК" во Куманово оо рефе-
рендум одржан на 14 февруари 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Керамичката индустрија „КИК" во 
Куманово на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 89/84 од 6 Јуни -1984 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на Правилникот 
означен во точка 1 од оваа одлука. Постапката е 
поведена затоа што основано се постави прашањето 
за согласноста на оспорениот Правилник со член 10 
став 2 од Законот за општите начела на референ-
думот и другите облици на одлучување со лично из-
јаснување, како и за согласноста на член 79 од оспо-
рениот Правилник со уставното начело на распредел-
ба според трудот и за неговата спротивност со член 
173 став 3 од Законот за здружениот труд. 

4. По барање на доносителот на оспорениот Пра-
вилник, Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 89/84 од 10 октомври 1984 родина, по повод пове-
дената постапка го одложи одлучувањето за оцену-
вање уставноста и законитоста на означениот Пра-
вилник и им даде можност на работниците во озна-
чената организација до 20 декември 1984 родина да 
извршат усогласување на оспорениот Правилник со 
Уставот и законот. 

5. Судот во претходната постапка утврди дека ос-
порениот Правилник е донесен со референдум, но од 
донесувањето на одлуката за распишување на рефе-
рендумот до одржувањето на референдумот за усво-
јување на оспорениот Правилник не поминало нај-
малку 15 дена, поради што Судот утврди дека Пра-
вилникот не е во 'согласност со член 10 став 2 од 

30 април 1985 

Законот за општите начела на референдумот и дру-
гите облици на одлучување со лично изјаснување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/79), во КОЈ е пред-
видено од денот на објавувањето на одлуката за рас-
пишување на референдумот до денот на одржување 
на референдумот да не може да поминат помалку од 
15 дена ни повеќе од .60 дена 

6. Понатаму, Судот утврди дека -во член 79 од 
оспорениот Правилник е предвидено личниот доход 
по основот минат труд да се утврдува во зависност 
од работниот стаж и тоа на тој начин 'Што работник 
кој има до 3 години работен стаж не учествува во 
распределбата на средствата за лични доходи по овој 
основ, а максималниот износ од 15'% работниците го 
добиваат со 25 години работен стаж. 

Според мислењето на Судот доколку работниот 
стаж се зема како основ за определување на личниот 
доход по основот минат труд, тогаш минатиот труд 
на работникот треба да се вреднува според неговиот 
вкупен работен стаж и предвидениот износ за минат 
труд треба да се распоредува во текот на целокуп-
ниот работен (стаж. 

Со оглед на тоа што според оспорениот член пра-
вото на личен доход по основот минат труд се стек-
нува после три години работен стаж, Судот утврди 
дека овој член е во спротивност ш член 173 став 3 
од Законот зџ здружениот труд, во кој е предвидено 
дека правата, обврските и одговорностите, што ра-
ботникот ги има од работен однос, ги остварува од 
денот кога почнал да работи. Исто така, според оспо-
рениот член од Правилникот, максималниот (Износ по 
основот минат труд работникот веќе го достигнува 
со 25 години работен стаж, иако тој може да придо-
несува во зголемувањето на доходот на основната ор-
ганизација од првата година па се до крајот на СВО-
ЈОТ работен стаж. Поради тоа Судот утврди дека овој 
член од Правилникот не е во согласност и со устав-
ното начело на распределба според трудот. 

7. Доносителот на оспорениот Правилник ни по 
протекот на предвидениот рок не изврши негово усог-
ласување со Уставот и законот, поради што Судот 
одлучи како во точка 1 од оваа одлука. 

У. бр. 89/84 
30 јануари 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија 

д-р Владимир Митков, с. р. 

176. 

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 20 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 17 став 1 и 2 и член 25 
став 1 од Правилникот за одговорноста на работни-
ците за повреда на работните обврски, донесен од 
работниците на Монтажно — градежно — водоинста-
латерската задруга „Хидроградба" во Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Монтажно — градежно — водоинетала-
терската задруга „Хидроградба" во Скопје, на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка пред Уставниот 'суд на Македонија 
за оценување законитоста на членовите 17 и 25 од 
Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. 
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Според наводите во предлогот, овие одредби ое неза-
конита и тоа член 17 став 1 и 2 затоа нито рокот на 
застареноста на постапката за утврдување на одго-
ворноста на работникот го определил на поинаков на-
чин од оној утврден оо член 90 од Законот за (работ-
ните односи, а член 25 затоа што предвидува дисци-
плинската комисија да се состои од 3 члена, што 
значи без надворешни членови (не повеќе од 1/4 
од вкупниот број на членови на комисија), :со што не 
се обезбедува составот на комисијата во смисла на 
член 200 став 3 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 17 
став 1 од Правилникот е предвидено рокот на заста-
реност за поведување на постапката за утврдување на 
одговорноста да изнесува 6 месеци, без да биде озна-
чено о д кога тече тој рок. (Со став 2 на овој член е 
предвидено „од денот на извршувањето на повредата 
односно од денот на дознавањето за (сторената по-
вреда и сторителот, рокот за донесување на одлука 
за повреда на работните обврски да застарува за 
шест месеци, (сметано од денот на поведувањето на 
постапката". 

Според мислењето на Судот, со оваа одредба од 
Правилникот всушност не е предвидено од мота тече 
рокот на застареноста за поведување на постапка за 
утврдување на одговорноста на работникот за 'сторе-
ни повреди на работните обврски и другите повреди 
на работната дисциплина, односно предвидените ро-
кови не се определени во согласност со Законот. 

Со член 90 став 1 од Законот за работните одно-
си („Службен весник на СРМ" бр. 45/77 и 3/83) 'е пред-
видено постапката за утврдување на одговорноста на 
работникот (водење и изречување на мерка) да заста-
рува во рок од в месеци од денот на дознавањето за 
повредата, но не подолго од 1 година од денот на 
сторувањето на повредата. 

'Со оглед на тоа што со член 17 став ,1 од оспо-
рениот /Правилник не е предвидено од 'кола тече ро-
кот на застареноста за водење на 'постапка за утврду-
вање на одговорноста на работникот и за изречување 
на мерка за (сторената повреда, а во став 2 на овие 
рокови се определени во несогласност со Законот, 
Судот утврди дека овие одредби не се во 'согласност 
оо член 90 став 1 од Законот за работните односи. 

'Со член 25 од оспорениот Правилник е предви-
дено комисијата за водење на постапката и за изре-
чување на мерки на работникот за 'сторени повреди 
да се состои од три члена. 

Според член 200 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд, определен број, но не повеќе од една чет-
вртина од вкупниот број на членовите на дисциплин-
ската комисија, мораат да бидат лица надвор од ос-
новната организација, што ги избираат работниците 
од листата која ја утврдува З б о р о т на здружениот 
труд на собранието на општината на чија територија 
се наоѓа основната организација на предлог од син-
дикатот според постапката утврдена (во став 2 на 
овој член. 

Со оглед на тоа нито со член 25 од оспорениот 
Правилник не е предвидено членови на дисциплин-
ската комисија да бидат и лица надвор од основната 
организација, 'Судот утврди дека оваа одредба е во 
спротивност со член 200 став 3 од Законот за здру-
жениот труд. " 

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

У. бр. 1-11/84 
20 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

177. 

Уставниот суд на Македонија, врз ошова на член 
433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Зако-
нот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното' дејство на неговите од-
луки, по јавната расправа одржана на 28 февруари 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на де-
талниот урбанистички план за урбанистичка единица 
бр. 7 во Куманово. донесена од 'Собранието на оп-
штина Куманово на 10 мај 1977 година. 

12. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Кума-
ново". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 187/84 од 21 ноември 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на Од-
луката за усвојување на деталниот урбанистички план 
за урбанистичката единица бр. 7 во Куманово, до-
несен од (Собранието на општина Куманово на 10 
мај 1977 година. Постапката е поведена затоа што 
урбанистичкиот план, усвоен со оспорената Одлука, 
претходно не е (ставен на јавен: увид и по него не 
е организирана јавна расправа и затоа што с т о р е -
ната одлука не ги содржи потребните податоци за 
објектите кои ќе се градат на опфатеното земјиште, 
поради што пред Судот се постави прашањето за со-
гласноста на оваа Одлука со членовите 20 и 30 од 
Законот за просторното и урбанистичкото планира-
рве („Службен весник на СРМ" бр. 20/78). 

4. Судот на седмицата и на јавната расправа ут-
врди дека со оспорената Одлука се усвојува детал-
ниот урбанистички (план за 7 (седма) урбана единица 
во Куманово. Во оваа Одлука се определени само 
границите на означената урбанистичка единица, но во 
неа не е определено какви објекти ќе се градат на 
опфатеното земјиште. Понатаму, 'Судот утврди дека 
оспорениот урбанистички план пред (неговото усво-
јување од страна на (Собранието не бил ставен на 
јавен увид и по него не била организирана јавна 
расправа. 

5. Согласно член 30 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, просторните и урбанистич-
ките планови во анте фази на изработување задол-
жително се ставаат на јавен увид и по нив се орга-
низира јавна расправа 

Со оглед на тоа што пред донесувањето на оспо-
рената Одлука не е обезбеден јавен увид и не е ор-
ганизираа јавна расправа, Судот утврди дека таа 
не е во согласност со означената законска одредба. 

Согласно член 20 од означениот Закон детални-
от урбанистички план е составен дел на планот за 
реализација и особено содржи хоризонтални габа-
рити, градежни парцели, катноста, намената на об-
јектите, како хортикуларна обработка на (слободни-
те површини и друго. Со оглед на тоа што оспоре-
ната Одлука не ги содржи означените податоци, Су-
дот утврди дека со тоа се овозможува вршење ме-
нување и дополнување на тој план без спроведува-
ње постапка утврдена -со Законот и дека таа одлука 
не е во согласност со означената законска одредба. 

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

У. бр. 187/84 
28 февруари 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 НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

165. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 17 'април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШ-
НИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

ОД 1984 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА 
ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА 

Член 1 
Личните доходи остварени од 1966 до 1985 годи-

на заради утврдување на пензиската основа, кога се 
пресметуваат според нивото на личните доходи од 
1984 година како претпоеледна година од работата се 
пресметуваат со примена на (следниве коефициенти: 

Лични доходи остварени Со валоризационен 
дината коефициент 

1965 43,330 
1966 30,5)3,0 
1967 26,289 
1968 23,976 
1969 21,382 
1970 18,182 
1971 15,175 
1972 12,699 
1973 10,918 
1974 8,482 
1975 6,858 
1976 6,05:5 
1977 5,169 
1978 4,266 
1979 3,575 
1980 2,944 
1981 ' 2,233 
1982 1,722 
1983 1,370 
1984 1,000 
1985 1,000 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот а н од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јули 1985 година. 

Бр. 02-1136/1 
17 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Лазарева, с. р. 

166. 
Врз основа на член 142 став 1 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84), а во дрска со член 83д 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„'Службен весник на СРМ" бр. 18/83), Сбранието на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 17 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 

Член 1 
Во член 2 на Одлуката за утврдување на работни-

те места на кои стажот на осигурувањето се смета со 
зголемено траење, (степенот на 'зголемувањето на тие 
работни места и постапката за утврдување на фак-
тичката положба /(„Службен (весник на СРМ" бр. 
31/75), се додава нова глава XXXV — која гласи: 

XXXV - ОРГАНСКО ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 

Член: 2 
Во глава XXXV — Органско хемиска индустрија 

— како работни места на кои работата е особено 
тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од 
Законот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување, се утврдуваат работните места: 

1. — работново дите л, 
2. — работник на келии. 
3. — работник на електролит, 
4. — работоводител и работници на одржување, 
5. — работник на течен хлор, 
6. — работник на перење на филтер преса и под-

готовка на суровина — чистач, 
7. — работник на солна киселина, 
8. — работник на хипохлорид. 

Член 3 
На работниците кои работат на работните места 

под реден: број 2, 4 и 6 од член 2 на оваа одлука, 
стажот на осигурувањето со зголемено траење им се 
смета за секои 12 месеци поминати на работа како 
16 месеци стаж на осигурување. 

На работниците кои работат на работните места 
под реден број 1 и 3 од член 2 на оваа одлука, ста-
жот на осигурувањето со зголемено траење им се 
смета за секои 12 месеци поминати на работа како 
15 месеци (стаж на осигурување. 

На работниците кои работат на работните места 
под реден број 5, 7 и 8 од член 2 на оваа одлука, 
стажот на осигурувањето со зголемено траење (им се 
смета за секои 12 месеци поминати на работа како 14 
месеци стаж на осигурување. 

Член 4 
Стажот на осигурувањето што се смета со зголе-

мено траење на работниците распоредени на работ-
ните места од член 2 на оваа одлука се смета од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, но нај-
рано од 15 мај 1945 година. 

Стажот (на осигурувањето со зголемено траење 
пред донесувањето на одлуката се смета со зголеме-
но траење под услов додатниот придонес за стажот 
на осигурувањето со зголемено траење да се плати 
од 7. V. 1968 година. 

За периодите пред 7 мај 1968 година за работ-
ните места кои /се утврдени со оваа одлука како ра-
ботни места со зголемен стаж на осигурување, не се 
плаќа (додатен придонес. 

Член 5 
Доказите дека осигуреникот врши работи и ра-

ботни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утвр-
дуваат врз основа на документацијата сооја распо-
лага работната организација. 
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Член 6 
Фактичката положаба за (работниците распоредени 

на работните места од член 2 на оваа одлука-ќе ја 
утврди комисија формирана согласно член 9 од Од-
луката за утврдување на работните места на кои ста-
жот па осигурувањето се смета со зголемено траење, 
степенот 'на зголемувањето на тие работни места и 
постапката за утврдување на фактичката положба, и 
тоа во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

. Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 02-1.137/1 

17 април 1985 година 
'Скопје 

Претседател, 
Вера Лазарева, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

167. 
Врз основа на (член 43 од Статутот на Самоуправ-

ната интересна заедница за општествена заштита на 
децата на општината Кисела Вода, а во (согласност 
со член 25 од Законот за општествена заштита на де-
цата („Службен весник на СРМ" бр. 6/81) и Самоуп-
равната спогодба за поблиско определување на усло-
вите, начинот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за децата со потешки психофизички не-
достатоци, 'Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за општествена заштита на децата на оп-
штината Кисела Вода, на седницата одржана на 5 
април ,1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДО-
ДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 

НЕДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член; 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот 

на остварување и висината на посебниот додаток на 
деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 
година. 

Член 2 
Посебниот додаток е организиран: облик таа оп-

штествена заштита на децата со потешки психофи-
зички недостатоци кој се остварува како постојано 

парично примање. 

I. Општи услови за остварување на 
посебниот додаток 

Член 3 
Посебен додаток можат да остварат деца со по-

тешки психофизички недостатоци. 

Член 4 
Како деца со потешки психофизички недостатоци 

се сметаат децата што се неспособни за школување 
и професионална рехабилитација. 

Член 5 
Степенот на психо физичкиот недостаток на деца-

та се утврдува врз основа на наод и мислење на над-
лежна (Стручна институција и заклучок на Центарот 
за (социјална работа на град 'Скопје. 

Член 6 
Посебниот додаток како облик на општествена 

заштита на децата, можат да го користат децата со 
потешки психофизички недостатоци на семејство со 
постојано место на живеење на подрачјето на Само-
управната интересна заедница за општествена зашти-
та на децата на Општината Кисела Вода, 

Член 7 
Дете со потешки психофизички недостатоци смес-

тено во (соодветна организација на здружениот труд 
на терет на општествената заедница не може да се 
стекне 'со право на посебен додаток. 

Член 8 
Посебен додаток можат да остваруваат децата оо 

потешки недостатоци до навршени 26 години од жи-
вотот. 

II. Посебни услови за остварување 
на посебниот додаток 

Член 9 
Посебниот додаток за деца со потешки психофи-

зички недостатоци се остварува во зависност од: 
— возраста на детето, и 
— материјалната состојба на семејството. 

А. Возраст на детето 

Член '10 
Сообразно на возраста, децата со потешки психо-

физички недостатоци (како (корисници на посебниот 
додаток се (групираат во три групи: 

I трупа — до 15 годишна возраст, 
II група — над 15 до 20 годишна возраст, 

III група — над 20 до 26 годишна возраст. 

Б. Материјална состојба на семејството 

Член 11 
Во зависност од материјалната состојба на семеј-

ството, посебниот додаток за деца со потешки пси-
хофизички недостатоци се остварува ако вкупните 
приходи по член на семејството не го надминуваат 
износот од 10.000,00 динари месечно (во претходната 
календарска година. 

Во вкупни приходи во смисла на претходниот 
став од овој член влегуваат: 

1. личниот доход остварен од работен однос во 
здружениот труд и со него изедначени приходи; 

2. пензијата и други примања по основ на пен-
зиско ошгурување ; 

3. вистинските приходи од земјоделска дејност; 
4. ВИСТИНСКИОТ доход остварен од дополнително 

вршење на 'самостојна (стопанска или занаетчиска деј-
ност ; 

б. надоместокот на личен доход за време траење 
на привремена неспособност за работа, по основ на 
работен однос и по основ на здравствено осигуру-
вање 

6. паричниот надоместок за време на привремена 
невработеност ; 

7. надоместокот на личен доход за (време на за-
должителна практична работа или доостручување; 

8. личниот доход и интелектуална и друга несто-
панска дејност и 

9. другите на данок подложни приходи (од ав-
торски права, патенти и други технички унапреду-
вања, приход од издавање под закуп станбени и ра-
ботни простории или земја, приходи од граѓанско-
правен о д н о с повремени примања на брачниот или 
вонбрачниот другар од работа на „СИЦ" и сл.). 

Член 12 
Во вкупни приходи на (семејството не влегуваат: 
1. паричниот надоместок (инвалиднина) за телес-

но оштетување и додаток за (нега и помош што се 
остваруваат по прописите за инвалидско осигуру-

вање ; 
,2. додатокот на деца што им припаѓа на некои 

од членовите на семејството; , 
3. студентскиот кредит, стипендии и ученички 

награди што се исплатуваат за редовно школување на 
децата; 

4. надоместоците и помош од средствата за заед-
ничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за 
топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во 
исклучителни случаи и сл.); 
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5. алиментациј ата за издржување на дете — член 
ка семејството; 

6. теренскиот додаток и додаток за одвоен жи-
вот; 

7. надоместокот на личен доход остварен по ос-
нов на иновација, рационализација и друг вид на 
творештвото во работните организации; 

, 8. личниот доход кој работникот то остварил во 
работно време подолго од полното работно време, 
кога на таква работа бил обврзан со закон. 

9. средствата 'што се плаќаат за местен самопри-
донес, на име солидарност за отклонување на еле-
ментарни непогоди и членарина на општествено-по-
литичките организации, и 

10. другите примања или надоместоци за кои со 
посебни прописи е предвидено да не се земаат пред-
вид при утврдувањето на имотната состојба на семеј-
ството. 

Член 13 
Вистински приход од земјоделска дејност во смис-

ла на член 11 точка 13 од оваа одлука, претставува 
катастарскиот приход кој служел како ошев за утвр-
дување на данокот од личен доход од земјоделска 
дејност за претходната година, помножен со коефи-
циентот-факторот што го 'утврдува републичкиот се-
кретар за финансии во (согласност со републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство. 

Член 14 
Ако членовите на дете со потешки (психофизички 

недостатоци остваруваат истовремено приход од ра-
ботен однос и приходи од други основи како: при-
ход од земјоделска дејност, доход остварен од до-
полнително вршење на самостојна стопанска и профе-
сионална дејност, приход од имот и имотни права 
(приход од згради, станбени и работни про1СТОрии 
што (се издаваат под закуп) подложени на - данок, 
месечниот износ на приходите остварени по другите 
основи се утврдува на тој начин што овие приходи 
се сведуваат на месечни приходи од личен доход од 
работен однос. 

Член 15 
Приходот од земјоделска дејност ое сведува на 

личен доход од работен однос кога катастарскиот 
приход се помножи (со факторот кој одговара на од-
носот на катастарскиот приход според народниот до-
ход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што го 
утврдува републичкиот (секретар за финансии во сог-
ласност со републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство, и се подели со 12. 

Како вкупен годишен приход од (дополнително 
вршење на 'самостојна и професионална дејност се 
зема основицата на данокот според која се утврдува 
вистинскиот доход на даночниот обврзник во теков-
ната година. 

Како приход од привремено вршење на други 
дејности и останати приходи се зема вкупниот оства-
рен приход утврден оо 'Договор,
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Член 26 
Семејството во кое на детето 100 потешки психо-

физички недостатоци се обезбедува посебен додаток 
го сочинуваат: брачните другари, децата родени во 
брак л вон брак, посвоените деца, децата без роди-
телска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) 
кога некој од брачните другари ги зел на издржува-
ње, ако се без обата родители, а тие се наполно и 
трајно неспособни за работа. 

Семејството во кое на детето со потешки психо-
физички недостатоци се обезбедува посебен додаток 
го сочинуваат и родителите на брачните другари 
(татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и посвои-
тел) доколку овие фактички ги издржуваат. 

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужу-
вање на воениот рок во Југословенската народна ар-
мија се сметаат за издржувани лица и истите се 
земаат во поделбата на приходите на семејството на 
корисникот 

III. Начин на остварување на посебниот додаток 
Член 27 

Барање за остварување на посебен додаток под-
несува родителот или старателот на детето до Само-
управната интересна заедница за општествена зашти-
та на децата на општината Кисела Вода, на чија те-
риторија семејството во кое живее детето има пос-
тојано место на живеење 

Со барањето се поднесуваат докази релевантни 
за одлучување за посебниот додаток на деца со по-
тешки психофизички недостатоци. 

Член 28 
Решение за посебен додаток во прв степен доне-

сува секретарот на Самоуправната интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата на општината. 

Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината е должна да до-
несе 'решение најдоцна во рок од 60 дена од денот 
на уредно доставеното барање. 

Член 29 
Посебен додаток за деца со потешки психофи-

зички недостатоци, ако се исполнети сите услови мо-
же да се оствари најмногу 3 месени 'наназад од под-
несувањето на барањето, не сметајќи го месецот во 
кој барањето е поднесено. 

Член 30 
Против првостепеното решение за правото на по-

себен додаток на деца со потешки психофизички не-
достатоци може да се изјави молба до Комисијата за 
жалби при Здружената самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата на град 
Скопје, во рок од 15 дена, сметано од наредниот ден 
од денот на приемот на првостепеното решение. 

Член 31 
Против второстепеното решение за правото на 

посебен додаток на деца со потешки психофизички 
недостатоци може да се заведе управен спор, пред 
надлежниот суд 

Член 32 
Во постапката за остварување на правото на по-

себен додаток за дена со потешки психофизички не-
достатоци се применуваат одредбите од Законот за 
општата управна постапка 

Член 33 
На остварувањето на-правото на посебен додаток 

за деца со потешки психофизички недостатоци нема 
влијание остварувањето на додатокот на деца од 
страна на корисникот. 

Член 34 
Родителот или старателот на детето со потешки 

психо физички недостатоци е должен до општинска-
та самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата да ја пријави секоја промена која 
влијае на користењето на правото на посебен дода-
ток на деца со потешки психофизички 'недостатоци 
најдоцна во рок од 15 дена, од денот на настанатата 
промена. 

IV. Висина на посебниот додаток 

Член 35 
Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во три цензусни групи и тоа: 

1. прва цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството не го надминува из-
носот од 5.000,00 динари, 

2. втора цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува 5.001,00 до 
7.500,00 динари, 

3. трета цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува од 7.501,00 
до 10 000,00 динари. 

Член 36 
Висината на посебниот додаток на децата со по-

тешки психофизички недостатоци, сообразно возрас-
та и материјалната положба на семејството изнесува: 

I ценсузна група 

— до 15 ГОДИНИ 
— над 15 до 20 години 
— над 20 до 26 години 

II цензусна група 

— до 15 години 
— над 15 до 20 години 
— над 20 до 26 години 

III цензусна група 

—' до 15 години 
— над 15 до 20 години 
— над 20 до 26 години 

Член 37 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. IV. 1985 година и 
ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје". 

Член 38 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи одлуката бр. 08-86 од 13 март 1984 го-
дина. 

Бр. 08-99/10 
5 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојанка Јовчевска, с. р. 

168. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Центар, а во согласност со 
член 25 од Законот за општествена заштита на деца-
та („Службен весник на СРМ" бр. 6/81) и Самоуправ-
ната спогодба за поблиско определување на услови-
те, начинот на остварување и висината на посебниот 
додаток за децата со потешки психофизички недос-
татоци, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Центар, на седницата одржана на 4 април 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДО-
ДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 

НЕДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот 

на остварување и висината на посебниот додаток на 
деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 
година. 

3.000 00 динари; 
3.800 00 динари; 
4 500,00 динари. 

2.300,00 динари; 
3.000,00 динари; 
3.800,00 динари. 

1 800,00 динари; 
2.700,00 динари; 
3.600,00 динари. 
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Член 2 
Посебниот додаток е организиран облик на оп-

штекзтвена заштита на децата 'со потешки психофи-
зички недостатоци кој се остварува како постојано 
парично примање. 

I. Општи услови за остварување на 
посебниот додаток 

Член 3 
Посебен додаток (можат да остварат деца со по-

тешки психофизички недостатоци. 

Член 4 
Како деца со потешки психофизички недостато-

ци се сметаат децата што се неспособни за школу-
вање и професионална (рехабилитација. 

Член 5 
Степенот на психофизичкиот недостаток на де-

цата се утврдува врз основа на наод и мислење на 
надлежна стручна институција и заклучок на Цента-
рот за социјална работа на град Скопје 4 

- Член 6 
Посебниот додаток како облик на општествена 

заштита на децата, можат да го користат децата со 
потешки психофизички недостатоци на семејство со 

постојано место на живеење на подрачјето на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Центар. 

Член 7 
Дете 'со потешки психофизички недостатоци смес-

тено во (соодветна организација таа здружениот труд 
на терет на општествената заедница не може да се 
стекне со право на посебен додаток. 

Член 8 
Посебен додаток можат да остваруваат децата со 

потешки недостатоци до навршени 26 години од 
животот. 

II. Посебни услови за остварување 
на посебниот додаток 

Член 9 
Потемниот додаток за деца со потешки психофи-

зички недостатоци 'се остварува во зависност од: 
— возраста на детето, и 
— материјалната состојба, на семејството. 

А. Возраст на детето 

Член: 10 
Сообразно возраста, децата со потешки психофи-

зички недостатоци како корисници на посебниот до-
даток се групираат во три групи: 

I група — До' 15 годишна возраст, 
II група над а 5 до 20 годишна возраст, 

III група — над 20 до 26 годишна возраст 

Б. Материјална состојба на семејството 

Член 11 
Во зависност од материјалната состојба на семеј-

сивото посебниот додаток за деца со потешки психо-
физички недостатоци се остварува ако вкупните при-
ходи по член на семејството ме го надминуваат изно-
сот од 10.000,00 динари месечно во претходната ка-

лендарска година. 
Во вкупни приходи во смисла на претходниот 

став од овој член влегуваат: 
1. личниот доход остварен од работен: однос во 

здружениот труд и со него изедначени приходи; 
2. пензијата и други примања по основ на пен-

зиско осигурување; 
3 вистинските приходи од земјоделска дејност; 

4. вистинскиот доход остварен од дополнително вр-
шење на самостојна стопанска или занаетчиска деј-
ност; 

5. надоместокот на личен доход за време траење 
на привремена неспособност за работа, по основ на 
работен однос и по основ на здравствено осигуру-
вање , 

6. паричниот надоместок за време таа привремен 
на невработеност; 

7. надоместокот на личен доход за време на за-
дол жители а практична работа или доостручување; 

8. личниот доход од интелектуална и друга нес-
топаанска дејност; 

9. другите на данок подложни приходи (од автор-
ски права, патенти и други технички унапредувања, 
приход од издавање под закуп станбени и работни 
простории или земја, приходи од праг а н т о -правен 
однос, повремени примања на брачниот или вонбрач-
ниот другар од работа на „С'ИЦ" и сл) 

Член 12 
Во вкупни приходи на семејството не влегуваат: 
1. паричниот надоместок (инвалиднина) за те-

лесно оштетување и додаток за нега и помош што се 
остварува по прописите за 'инвалидско осигурување; 

2. 'додатокот на деца што 'им припаѓа на некои 
од членовите на семејството, 

3. студентскиот кредит, (стипендии и ученички на-
гради што се исплатуваат за редовно школување на 
децата ; 

4. надоместоците и помош од средствата за заед-
ничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за 
топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во ис-
клучителни случаи И сл.1; 

5. алиментацијата за здружување на дете-член на 
семејството ; 

6. теренскиот додаток и додаток за одвоен жи-
вот; 

7. надоместокот на личен доход остварен по ос-
нов на иновација, рационализација и друг вид ада 
творештвото во работните организации; 

8. личниот доход кој работникот го остварил во 
работно време подолго од полното работно време, 
кога на таква работа бил обврзан со закон; 

9. средствата што се плаќаат за местен самопри-
донес, на име (солидарност за отклонување на елемен-
тарни непогоди и членарина на општествено-(поли-
тичките организации, и 

10. другите примања или надоместоци за кои со 
посебни прописи е предвидено да н(е се земаат пред-
вид при утврдувањето на имотната состојба на се-
мејството 

Член 13 
Вистински приход од земјоделска дејност во 

смисла на член 11 точка 3 од оваа одлука, претставу-
ва катастарскиот приход кој (Служел како основ за 
утврдување на данокот од личен доход од земјодел-
ска дејност за претходната година, помножен со кое-
фициентот — факторот што го утврдува републич-
киот секретар за финансии во согласност со репуб-
личкиот секретар за земјоделство и шумарство 

Член 14 
Ако членовите на дете со потешки психо физ,ички 

недостатоци остваруваат истовремено приход од ра-
ботен однос и приходи од други основи како: при-
ход од земјоделска дејност, доход остварен од до-
полнително вршење на -самостојна стопанска и про-
фесионална дејност, приход од имот и имотни права 
(приход од згради, станбени и работни простории 
што се издаваат под закуп) подложени на данок, 
месечниот износ на приходите остварени по другите 
основи се утврдува на тој начин што овие приходи 
се сведуваат на месечни приходи од личен доход од 
работен однос. 

Член ,15 
Приходот од земјоделска дејност се сведува на 

личен доход од работен однос кога катастарскиот 
приход (се помножи со факторот кој одговара на од-
носот на катастарскиот приход според народниот до-
ход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што го 
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утврдува републичкиот секретар" за финансии во сог-
ласност (Со републичкиот секретар за земјоделство, и 
подели СО 12. 

Како вкупен годишен приход од дополнително 
вршење на самостојна и професионална дејност се 
зема основицата на данокот (според која се утврду-
ва вистинскиот ДОХОД на даночниот обврзник во те-
ковната година. 

Како приход од привремено вршење на други 
дејности и останатите приходи се зема вкупниот ост-
варен приход утврден со договор, решение или друг 
акт на надлежен орган. 

Член 16 
Во случај кога придонесот се плаќа во годишен 

паушален (износ, вкупниот приход се утврдува на тој 
начин што вишната на паушалниот износ се множи 
со 100 и добиениот износ се дели 100 просечната 
стапка на данокот утврден со одлука на Собранието 
на општините за таа или слична дејност. 

Член 17 
приходите од згради, станбени и работни прос-

тории што се издаваат под закуп, се сметаат како 
годишни приходи од личен доход од работен однос 
и се делат на 12. 

^Член 1-8 
Вкупниот месечен приход остварен по основ од 

работен однос во претходната година се утврдува 
според износите остварени за времето поминато на 
работа во претходната календаркжа година, а потоа 
се дели на бројот на членовите на семејството. 

По исклучок од став 1 на овој член, кога вкуп-
ниот приход се остварува по основ на работен однос 
на работи односно работни задачи кои се извршу-
ваат под посебни услови, во тој случај остварениот 
вкупен приход (личен доход) се дели на онолку ме-
сеци за колку што се признава стаж на осигурување 
со зголемено траење на работите односно работните 
задачи. 

Член 19 
(При утврдување на вкупниот приход во семеј-

ството се зема предвид и делот од личниот доход од 
земјоделска дејност што се остварува од сопственич-
ки дел на земјоделскиот имот односно со наследнич-
ки дел на нерасправена оставина кој според наслед-
ното право му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа 
дали корисникот или членовите на неговото дома-
ќинство живеат на тој Имот и без оглед дали тие го 
користат сопственичкиот дел, односно сонаеледнич-
киот дел од имотот и приходите. 

Член 20 
Кога членовите на потесното семејство живеат на 

земјоделски имот на сродници (браќа, сестри, родите-
ли, посвоители, очув, маќеа, свекор, свекрва, тест и 
тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот 
приход по член на семејството се зема сразмерниот 
дел на катастарскиот приход од тој имот што при-
паѓа на членовите во потесното семејство во кое 
живее детето. 

Член 21 
Како приход од земјоделска дејност се смета ка-

тастарскиот приход што служел како основица за 
утврдување на придонесот од личен доход од земјо-
делска дејност во тековната година за која (се обез-
бедува правото при што не се земаат предвид обра-
ботени куќни дворови со површина до 500 м2. 

Член 22 
Ако корисникот или неговиот брачен другар во 

текот на годината стекне својство на работник во 
здружениот труд или остварува други дополнителни 
приходи, како месечен износ на личен /доход се зема 
аконтацијата на личниот доход од првиот полн месец 
по стекнувањето на тоа својство, односно висината на 
основицата според која е утврдена аконтацијата на 
придонесот на данокот, која се дели со бројот на ме-
сеците во тековната година за која е извршен раз-
резот. 

Член 23 
За пензиите, надоместоците и другите примања 

остварени според посебни законски прописи се зе-
ма месечниот износ на тие приходи што припаѓаат 
во месец декември во претходната година, а ако пра-
вото 'е остварено во тековната (година се зема месеч-
ниот износ на примања според решението ,со кое е 
признато право то. 

Член 24 
Ако член на семејството на корисникот според 

посебни прописи биде ослободен од обврска за пла-
ќање на придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, односно придонес од дополнително вршење 
на стопанска и нестопанска дејност, во тој случај 
овие приходи при утврдување на посебниот додаток 
на деца со потешки психофизички недостатоци се 
пресметуваат во вкупните приходи на семејството. По 
исклучок, доколку поради настанати елементарни не-
погоди или други причини корисникот биде ошобо-
ден од плаќање на придонеси и за тоа донесе доказ 
од надлежниот орган на управата ,тогаш овие прихо-
ди не влегуваат во основицата за утврдување на ма-
теријалната состојба на семејството. 

Член 25 
Ако еден од родителите на детето бара да се 

признае правото на посебен додаток на дете со по-
тешки психофизички недостатоци, а другиот родител 
е на работа во странство кај странски работодавец, 
ќе се смета дека приходот на семејството го надми-
нува износот утврден во член 9 од оваа одлука. 

Член 26 
Семејството ,во кое на детето со потешки психо-

физички (недостатоци се обезбедува посебен додаток 
го сочинуваат, брачните другари, децата родени (во 
брак и вон брак, посвоените деца, децата без родителска 
грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) кога некој 
од брачните другари ги зел на издржување, ако се 
без обата родители, а тие се наполно и трајно неспо-
собни за работа. 

Семејството во кое на детето (со потешки психо-
физички недостатоци се обезбедува посебен додаток 
го 'сочинуваат и родители на брачните другари (тат-
ко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и посвоител) 
доколку овие фактички ги издржуваат. 

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужу-
вање на воениот рок во Југословенската народна ар-
мија (се сметаат за издржувани лица и истите се зе-
маат во поделбата на приходите на семејството на 
корисникот1. 

Ш. Начин на остварување на посебниот додаток 

Член 27 
Барање за остварување на посебен додаток под-

несува родителот или старателот на детето до Са-
моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на Општината Центар на чија тери-
торија семејството во кое живее детето има посто-
јано место на живеење. 

(Со барањето се поднесуваат докази релевантни 
за одлучување за посебниот додаток на деца со по-
тешки психо физички недостатоци. 

Член: 28 
Решение за посебен додаток во прв степен доне-

сува секретарот на Самоуправната интересна заедни-
на за општествена заштита на (децата на општината, 

Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината е должна да 
донесе решение најдоцна во рок од 60 дена, од де-
нот на уредно доставеното барање. 

Член 29 
Посебен додаток за деца со потешки психофи-

зички недостатоци, ако се исполнети сите услови 
може да се оствари најмногу 3 месеци наназад од 
поднесувањето на (барањето, не (сметајќи го месецот 
во кој барањето е поднесено. 
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Член 30 
Против првостепеното решение за правото на по-

себен додаток на деца оо потешки психофизички 
недостатоци може да се изјави молба до Комисијата 
за жалби при Здружената 'самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата на град 
Скопје, во рок од 15 дена, сметано од наредниот 
ден од денот на приемон на првостепеното решение. 

Член 31 
Против второстепеното решение за правото на 

посебен додаток на деца со потешки психофизички 
недостатоци може да се заведе управен спор, пред 
надлежниот суд 

Член 32 
Во постапката за остварување на правото на по-

себен додаток за деца со потешки психофизички 
недостатоци се применуваат одредбите од Законот 
за општата управна постапка 

Член 33 
На остварувањето на правото на посебен додаток 

за деца со потешки психофизички недостатоци нема 
влијание остварувањето на додатокот на деца од 
страна на корисникот 

Член 34 
Родителот или старателот на детето со потешки 

психофизички недостатоци е должен до општинска-
та самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата да ја пријави (секоја промена 
која влијае на користењето на правото на посебен 
додаток на деца со потешки психофизички недоста-
тоци најдоцна во рок од 15 дена, од денот на нас-
танатата промена. 

IV. Висина на посебниот додаток 

Член 35 
Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во три цензуски групи и тоа-

1. прва цензуона група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството не го надминува из-
носот од 5.000,00 динари, 

2. втората цензузна група — ако вкупниот месе-
чен приход по член на семејствово изнесува 5 001,00 
до 7.1500,00 динари, 

3. трета цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува од 7.501,00 
до 10 000,00 динари 

Член 36 
Висината на посебниот додаток на децата оо 

потешки психофизички недостатоци, сообразно воз-
раста и -материјалната положба на семејството изне-
сува : 

I цензусна група 

— до 15 години 
— над 15 до 20 години 
— над 20 до 26 години 

II цензусна група 

— до 15 години 
— над 15 до 20 години 
— над 20 до 26 години 

III цензусна група 

— до 15 години 
— над 15 до 20 (години 
— нед 20 до 26 години 

Член 37' 
Оваа одлука влегува во, сила 'со ,денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. IV. 1985 'година 
и -ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје". 

Член 38 
Со шегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи одлуката1 бр. 08-96 од 13 март 1984 
година. 

Бр. 08-114/10 
4 април 1985 година 

Скопје 
ч Претседател, 

Марија Узунова, с. р. 

169. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интереса заедница за општествена заштита 
на децата на општината Карпош, а во -согласност 
со член 25 од Законот за општествена заштита на 
децата („Службен весник на СРМ" бр. 6/81) и Само-
управната спогодба за поблиско определување на ус-
ловите, начинот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за децата со потешки психофизички 
недостатоци, (Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница за општествена заштита на децата на 
општината Карпош, на седницата одржана на 5 ап-
рил 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДО-
ДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 

НЕДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот 

на остварување и висината на посебниот додаток на 
деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 
година. 

Член 2 
Посебниот додаток е организиран облик на оп-

штествена заштита на децата со потешки психофи-
зички недостатоци кој се остварува како (постојано 
парично примање 

I. Општи услови за остварување на посебниот 
додаток 

Член 3 
Посебен додаток можат да остварат деца со по-

тешки психофизички недостатоци 

Член 4 
Како деца со потешки психофизички недостато-

ци се сметаат децата што се неспособни за школува-
ње и професионална рехабилитација. 

Член 5 
Степенот на психофизичкиот недостаток на де-

цата се утврдува врз основа на наод и мислење на 
надлежна стручна институција и заклучок на Цен-
тарот за социјална работа на град Скопје. 

Член 6 
Посебниот додаток како облик на општествена 

заштита на децата, можат да (го користат децата 
со потешки психофизички недостатоци на семејство-
то оо постојано место на живеење на подрачјето на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Карпош. 

Член 7 
Дете со потешки психофизички недостатоци смес-

тено во соодветна организација на здружениот труд 
на терет на општествената заедница не може да се 
стекне со право на посебен додаток. 

Член 8 
Посебен додаток можат да остваруваат децата 

со потешки недостатоци до навршени 26 години од 
животот. 

3.000,00 динари; 
3.800,00 динари; 
4 500,00 динари. 

2 300,00 динари; 
3.000,00 динари; 
3.800,00 динари. 

1.800,00 динари; 
2 700,00 динари, 

3.600,00 динари. 
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II. Посебни услови за остварување на посебниот 
додаток 

Член 9 
Посебниот додаток за деца со потешки психо-

физички недостатоци се остварува во зависност од: 
— возраста на детето, и 
—- материјалната состојба на семејството. 

А. Возраст на детето ^ 

Член 10 
'Сообразно возраста, децата со потешки психо-

физички недостатоци како корисници на посебниот 
додаток се групираат во три групи: 

I група — до 15 годишна возраст 
II група — над 15 до 20 годишна возраст, 

III група — над 20 до 26 годишна возраст 

Б. Материјална состојба на семејството 

Член 11 
Во зависност од материјалната состојба на се-

мејството посебниот додаток за деца со (потешки 
психофизички недостатоци се остварува 'ако вкупни-
те приходи по член на семејството не го надминуваат 
износот од 10.000,00 динари месечно во претходната 
календарска година. 

Во вкупни приходи во смисла на претходниот став 
од овој член влегуваат 

1. личниот доход остварен од работен однос во 
здружениот труд и со него изедначени приходи, 

2 пензијата и други примања по основ на пен-
- зиско осигурување; 

3. вистинските приходи од земјоделска дејност; 
4. вистинскиот доход остварен од дополнително 

вршење на самостојна стопанска или занаетчиска 
дејност, 

5. 'надоместокот на личен доход за време траење 
на привремена неспособност за работа, по основ на 
работен однос и по основ на здравствено осигуру-
вање ; 

6 паричниот надоместок за време на привремена 
невработеност, 

7. надоместокот на личен доход за време на за-
- должителна практична работа или доостручување; 

8 личниот доход од интелектуална и друга не-
стопанска дејност, и 

9. другите на данок подложни приходи (од ав-
торски права, патенти и други технички унапредува-
ња, приход од издавање под закуп станбени и ра-
ботни простории или земја, приходи од граѓанско -
правен однос, повремени примања на брачниот или 
вонбрачниот другар од работа на „СИЦ" и сл). 

Член 12 
Во вкупниот приход на (семејството не влегуваат: 
1. паричниот надоместок, (инвалиднина) за телес-

но оштетување и додаток за нега и помош што се 
остваруваат по прописите за инвалидско осигурува-
ње; 

2/додаток на деца што им припаѓа на некои од 
членовите на семејството ; 

3 студентскиот кредит, стипендии и ученички 
награди што се (Исплатуваат за редовно школување 
на децата; 

4. надоместоците и помош од средствата за заед-
ничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за 
топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во 
исклучителни случаи и сл); 

5. алиментацијата за издржување на дете — член 
на семејството; 

6. теренскиот додаток и додаток за одвоен жи-
вот; 

7. надоместокот на личен доход остарен по ос-
нов на (иновација, рационализација и друг /вид на 
творештвото во работните организации; 

8. личниот доход кој работникот го остварил во 
работното време подолго од полното работно време, 
кога на таква работа (бил обврзан со закон; 

9. средствата што 1ое плаќаат за местен самопри-
донес, на име солидарност за отклонување на еле-
ментарни непогоди и членарина на општествено-по-
литичките организации, и 

(10. другите примања или надоместоци за кои со 
посебни прописи е предвидено да не се земаат пред-
вид при утврдувањето на имотната состојба на се-
мејството. 

Член 13 
Вистински приход од земјоделска дејност во 

смисла на член 11 точка 3 од оваа одлука, претста-
вува катастарскиот приход кој служел -како основ за 
З-твр дување на данокот од личен доход од земјо-
делска дејност за претходната година, помножен со 
коефициентот — факторот што го утврдува републич-
киот (секретар за финансии во согласност со репуб-
личкиот секретар за земјоделство и^ шумарство 

Член 14 
Ако членовите на дете со потешки психофизички 

недостатоци остваруваат истовремено приход од ра-
ботен однос и приходи од други основи како: при-
ход од земјоделска дејност, доход остварен од допол-
нително вршење на самостојна (стопанска и професи-
онална дејност, приход од имот и имотни права 
(приходи од згради, станбени и работни простории 
што се издаваат под закуп) подложни на данок, 
месечниот износ на приходите остварени по другите 
основи се утврдува на тој начин што овие приходи 
се сведуваат на месечни приходи од личен доход 
од работен однос 

Член 13 
Приходот од земјоделска дејност се сведува на 

личен доход од работен однос кога катастарскиот 
приход ќе се помножи со факторот кој одговара на 
односот на катастарскиот приход според народниот 
доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што 
го утврдува републичкиот секретар за финансии во 
согласност со републичкиот секретар за земјодел-
ство и шумарство ,и подели со 12 

Како вкупен годишен приход од дополнително 
вршење на (самостојна и професионална дејност се 
зема основицата на данокот според која се утврдува 
вистинскиот доход на даночниот обврзник во теков-
ната год I ина. 

Како приход од привремено вршење на други 
дејности и останати приходи се зема вкупниот ос-
тварен приход утврден со договор, решение или друг 
акт на надлежен орган. 

Член 16 
Во случај кога придонесот се плаќа во годишен 

паушален износ, вкупниот приход се утврдува на тој 
начин што висината на паушалниот износ се множи 
со 100 и добиениот износ се дели со просечната 
стапка на данокот утврден со одлука на Собранието 
на општините за таа или слична (дејност. 

. Член 17 
Приходите од згради, станбени и работни прос-

тории што се 'издаваат под закуп, се сметаат како 
годишни приходи од личен доход од работен однос, 
и се делат на 12. 

Член 18 
Вкупниот месечен приход остварен по основ од 

работен однос во претходната "година се утврдува 
според износите остварени за (времето поминато на 
работа во претходната календарска година, а потоа 
се дели на бројот на членовите на семејството. 

По (исклучок од став 1 на овој член, кога вкуп-
ниот приход се остварува по основ на работен од-
нос на работи односно работни задачи кои се извр-
шуваат под посебни услови, во тој случај остварени-
от вкупен приход (личен доход) се дели на онолку 
месеци за колку што се признава стаж на осигуру-
вање со зголемено траење на работите односно ра-
ботните задачи 
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Член 19 
При утврдување на 'вкупниот приход во семеј-

ството ое зема предвид и делот од личниот доход 
(од земјоделска дејност што се остварува од (сопстве-
нички дел на земјоделскиот имот односно сонас-
леднички дел на нерасправена оставина кој според 
наследното право му припаѓа на тоа лице, без ог-
лед на тоа дали корисникот или членовите на него-
вото домаќинство живеат на тој имот и без оглед 
дали тие го користат сопственичкиот дел, односно 
сонаследиичкиот дел од имотот и приходите. 

Член 20 
Кога членовите на потесното семејство живеат на 

земјоделски имот на сродници (браќа, сестри, роди-
тели, посвоители, очув, маќеа, свекор, свекрва, тест 
и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот 
приход по член на семејството се зема сразмерниот 
дел на катастарскиот приход од тој имот што отпаѓа 
на членовите во потесното семејство во кое живее 
детето 

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се ут-
врдува така што целокупниот катастарски приход 
се дели на онолку еднакви делови колку што има 
сродници кои живеат на имотот. 

Член 121 
Како приход од земјоделска дејност се смета ка-

тастарскиот приход што служел како основица за 
утврдување на придонесот од личен доход од земјо-
делска дејност во тековната година за која се обез-
бедува правото, при што. не се земаат предвид обра-
ботени куќни дворови со површина до 500 м2 

Член 22 
АКО ' корисникот или неговиот брачен другар во 

текот на годината стекне својство на работник во 
здружениот труд или остварува други дополнителни 
приходи, како месечен износ на личен доход се зе-
ма аконтацијата на личниот доход од првиот полн 
месец по стекнувањето на тоа 'својство, односно ви-
сината на основицата 'според која е утврдена акон-
тацијата на придонесот на данокот, која се дели 
со бројот на месеците во тековната родина за која 
е извршен разрезот. 

Член 23 
За пензиите, надоместоците и другите примања 

остварени според посебни законски прописи се зема 
месечниот износ на тие приходи што припаѓаат во 
месец декември во претходната година, а (ако пра-
вото е остварено во тековната година се зема месеч-
ниот износ на примања според решението со кое е 
признато правото. 

Член 24 
Ако член на семејството на корисникот според 

посебни прописи биде ослободен од обврска за пла-
ќање на придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, односно придонес од дополнително вршење 
на стопанска и нестопанска дејност, во тој случај 
овие приходи при утврдување на посебниот додаток 
на деца со потешки психофизички недостатоци се 
пресметуваат во вкупните приходи на семејството 
По исклучок, доколку поради настанати елементар-
ни непогоди или други причини корисникот биде 
ослободен од плаќање на придонеси и за тоа донесе 
доказ од надлежниот орган на управата, тогаш овие 
приходи не влегуваат во основицата за утврдување 
на материјалната состојба на семејството. 

Член 25 
Ако еден од родителите на (детето бара да се 

признае правото на посебен додаток на дете со по-
тешки психофизички недостатоци, а другиот родител 
е на работа во странство кај странски работодавец, 
ќе се смета дека приходот на семејството го надми-
нува износот утврден во член 9 од оваа одлука. 

Член 26 
Семејството во Кое на детето со потешки психо- ; 

физички недостатоци се обезбедува посебен додаток -
го сочинуваат брачните другари, децата родени во 

брак и вон брак, посвоените деца, децата без роди-
телска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) 
кога некој од брачните другари ги зел на издржу-
вање, ако се без обата родители, а тие се наполно 
и трајно неспособни за работа 

Семејството ВЈО кое на детето со потешки психо-
физички недостатоци се обезбедува посебен додаток 
го сочинуваат и родителите на брачните другари 
(татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и посвои-
тел) доколку овие ф.актички ги издржуваат. 

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужу-
вање на воениот рок во Југословенската народна ар-
мија се сметаат за издржувани лица и истите се 
земаат во поделбата на приходите на семејството на 
корисникот 

III. Начин на остварување на посебниот додаток 

Член 27 
Барање за остварување на посебен додаток под-

несува родителот или старателот на детето до Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Карпош на чија тери-
торија семејството во кое живее детето има посто-
јано место на живеење 

Со барањето се поднесуваат докази релевантни 
за одлучување за посебниот додаток на деца со по-
тешки психофизички недостатоци. 

Член 28 
Решение за посебен додаток во прв степен доне-

сува секретарот на Самоуправната интересна заед-
ница за општествена заштита на децата на општи-
ната. 

. Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината е должна да до-
несе решение најдоцна во рок од 60 дена, од денот 
на уредно доставеното барање. 

Член 29 
Посебен додаток за деца со потешки психофи-

зички недостатоци, ако се исполнети сите услови 
може да се оствари најмногу 3 месеци наназад од 
поднесувањето на барањето, не сметајќи го месецот 
во кој барањето е поднесено. 

Член; 30 
Против првостепеното решение за правото на по-

себен додаток на деца со потешки психофизички не-
достатоци може да се изјави молба до Комисијата 
за жалби при Здружената самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата на град 
Скопје, во рок од 15 дена, сметано од наредниот 
ден од денот на приемот на првостепеното решение. 

Член 31 
Против второстепеното решение за правото на 

посебен додаток на деца со потешки психофизички 
недостатоци може да се заведе управен спор, пред 
надлежниот суд. 

Член 32 ' 
Во постапката за остварување на правото на по-

себен додаток за деца со потешки психофизички 
недостатоци се применуваат одредбите од Законот 
за општата управна постапка. 

Член 33 
На остварувањето на правото на посебен додаток 

за деца со потешки психофизички недостатоци нема 
влијание остварувањето на додатокот на деца од 
страна на корисникот. 

Член 34 
Родителот или старателот на детето со потешки 

психофизички недостатоци е должен до општинска-
та 'самоуправна интересна заедница за општествена' 

. заштита на децата да ја пријави секоја промена ко-
ја влијае на користењето на правото на посебен до-

даток на деца со потешки психофизички недостато-
ци најдоцна во рок од 15 дена, од денот на настана-
тата промена. 



30 април 1985 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. .14 - Стр. 317 

IV. Висина на посебниот додаток 

Член 35 
Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат 'во три цензусни групи и тоа: 

1. пр,ва цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството не го надминува изно-
сот од 5.000,00 динари, 

2. втора цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува 5 001,00 до 
7 5001,00 динари, 

3. трета цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува од 7 501,00 
до 10 000,00 динари. 

Член 36 
Висината на посебниот додаток на децата со 

потешки психофизички недостатоци, сообразно воз-
раста и материјалната положба на семејството изне-
сува 

I цензусна група 

-до 15 години 
- над 15 до 20 години 
- над 20 до 26 години 

II цензусна група 

- до 15 години 
- над 15 до 20 години 
- над 20 до 26 години 

III цензусна група 

--- до 15 години 
— над -15 до 20 години 
— над 20 до 26години 

з ооо 00 динари, 
3 800,00 динари, 
4 500,00 динари. 

2 300,00 динари; 
3 000,00 динари, 
3 800,00 динари. 

1 800,00 динари; 
2.700,00 динари; 
3 600,00 динари. 

Член 37 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1985 година 
и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје". 

Член 38 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи одлуката бр. 08-82 од 13 март 1983 
година. 

- Бр. 08-103/10 
5 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Ацанка Јаневска, с. р. 

170. 
Врв основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Гази Баба, а во согласност 
со член 25 од Законот за општествена заштита на 
децата („Службен весник на СРМ" бр. 6/81) и Само-
управната спогодба за поблиско определување на ус-
ловите, начинот на, остварување и висината на посеб-
ниот додаток за децата со потешки психофизички 
недостатоци, Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница за општествена заштита на децата на 
општината Гази Баба, на седницата одржана на 8 
април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДО-
ДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 

НЕДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот 

на остварување и висината на посебниот додаток на 
деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 
година. 

Член 2 
Посебниот додаток е организиран: облик на оп-

штествена заштита на децата со потешки психофи-
зички недостатоци кој се остварува како постојано 
парично примање. 

I. Општи услови за остварување на посебниот 
додаток 

Член 3 
Посебен додаток можат да остварат деца со 

потешки психофизички недостатоци. 

Член 4 
Степенот на психофизичкиот недостаток на де-

цата се утврдува врз основа на наод и мислење на 
надлежната стручна институција и заклучок на Цен-
тарот за социјална работа на г р а д Скопје. 

Член 5 
Како деца со потешки: психофизички (недостато-

ци се сметаат децата што се неспособни за школува-
ње и професионалиа рехабилитација 

Член 6 
Посебниот додаток како облик на општествена 

заштита на децата, можат да го користат децата 
со потешки психофизички недостатоци на семејство 
со постојано место на живеење на подрачјето на Са-
моуправната интересна заедница за општествена за-
штита на децата на општината Гази Баба. 

Член 7 , 
Дете со потешки психофизички недостатоци смес-

тено во соодветна организација на здружениот труд 
на терет на општествената заедница не може да се 
стекне оо право на посебен додаток. 

Член 8 
Посебен додаток можат да остваруваат децата 

со потешки недостатоци до навршени 26 години од 
животот. 

И. Посебни услови за остварување на посебниот 
додаток 

Член 9 
Посебниот додаток за деца со потешки психо-

физички недостатоци се остварува во зависност од: 
— возраста на детето, и 
- материјалната состојба на семејството. 

А. Возраст на детето 

Член 10 
Сообразно возраста, децата со потешки психо-

физички недостатоци како корисници на посебниот 
додаток се групираат во три групи -

I група — до 15 годишна возраст, 
И група — над 15 до 20 годишна возраст, 

III група — над 20 др 26 годишна возраст. 

Б. Материјална состојба на семејството 

Во зависност од материјалната состојба на семеј-
ството, посебниот додаток за деца со потешки психо-
физички недостатоци се остварува 'ако вкупните при-
ходи по член на семејството не го надминуваат из-
носот од 10.000,00 динари месечно во претходната 
календарска година. 

Во вкупни приходи во смисла на претходниот став 
од овој член влегуваат" 

1. личниот доход остварен од работен однос во 
здружениот труд и оо него изедначени приходи; 

2. пензијата и други примања по основ на пен-
зиско осигурување, 

3 вистинските приходи од земјоделска дејност; 
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4. вистинскиот доход остварен од дополнително 
вршење на самостојна стопанска или занаетчиска 
дејност, 

5 надоместокот на личен доход за време трае-
ње-на привремена неспособност за работа, по основ 
на работен однос и по основ на здравствено осигу-
рување , 

6 паричниот надоместок за време на привремена 
невработеност, 

7. надоместокот на личен доход за време на за-
должителна практична работа или доостручување, 

8. личниот доход од интелектуална и друга не-
стопанска дејност; и 

9. другите на данок подложни приходи (од автор-
ски права патенти и други технички унапредувања, 
приход од издавање под закуп станбени и работни 
простории или земја, приходи од граѓанско-правен 
однос, повремени примања на брачниот. или вон-
брачниот другар од работа на „СИЦ" и сл) 

Член 12 
Во вкупни приходи на семејството не влегуваат' 
1 паричниот надоместок (инвалиднина) за телес-

но оштетување и додаток за нега и помош што се 
остварува по прописите за инвалидско осигурување; 

2. додатокот на деца што им припаѓа на некои 
од членовите на семејството; 

3. студентскиот кредит, стипендии и ученички 
награди што се исплатуваат за редовно школување 
на децата, 

4. надоместоците и помош од средствата за заед-
ничка потрошувачка ((регрес за годишен одмор, за 
топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во 
исклучителни случаи и сл); 

5. алиментацијата за издржување на дете — член 
на семејството, 

6 теренскиот додаток и додаток за одвоен живот, 
7. надоместокот на личен доход остварен по ос-

нов на иновација, рационализација и друг вид на 
творештвото во работните организации; 

8 личен доход кој работникот го остварил во 
работно време подолго од полното работно време, 
кога на таква работа бил обврзан со закон; 

9 средствата што се исплаќаат за местен само-
придонес, на име солидарност за отклонување на 
елементарни непогоди и членарина на општествено -
политичките организации, и 

10. другите примања или надоместоци за кои со 
посебни прописи е предвидено да не се земаат пред-
вид при утврдувањето на имотната состојба на се-
мејството 

Член 13 
Вистински приход од земјоделска дејност во 

смисла на член 11 точка 3 од оваа одлука, претста-
вува катастарскиот приход кој служел како основ за 
утврдување на данокот од личен доход од земјодел-
ска дејност за претходната година, помножен со 
коефициентот — факторот што го утврдува републич-
киот секретар за финансии во согласност со репуб-
личкиот секретар за земјоделство и шумарство. 

Член 14 
Ако членовите на дете со потешки психофизич-

ки недостатоци остваруваат истовремено приход од 
работен однос и приходи од други основи -како: при-
ход од земјоделска дејност, доход остварен од допол-
нително вршење на самостојна стопанска и профе-
сионална дејност, приход од имот и имотни права 
(приход од згради, станбени и работни простории 
што се издаваат под закуп) подложни на данок, 
месечниот износ на приходите остварени по другите 
основи се утврдува на тој начин (што овие приходи 
се сведуваат на месечни приходи од личен доход од 
работен однос. 

Член 15 
Приходот од земјоделска дејност се сведува на 

личен доход од работен однос кога катастарскиот 
приход ќе се помножи со факторот кој одговара на 
односот на катастарскиот приход според народниот 
доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што 
го утврдува републичкиот секретар за финансии во 

согласност со републичкиот секретар за земјоделство 
'И шумарство, и подели со 12. 

Како вкупен годишен' приход од дополнително 
-вршење на самостојна и професионална дејност се 
зема основицата на данокот според која се утврдува 
вистинскиот доход на даночниот обврзник во теков-
ната година. 

Како приход - од привремено вршење на други 
дејности и останатите приходи се зема вкупниот ос-
тварен приход утврден со договор, решение" или друг 
акт на надлежен орган 

Член 16 
Во, случај кога придонесот се плаќа во годишен 

паушален износ, вкупниот приход се утврдува на 
тој начин ШТО вишната на паушалниот износ се 
множи со 100 и добиениот износ се дели со просеч-
ната стапка на данокот утврден со одлука на Собра-
нието на општините за таа или е лична дејност. 

Член 17 
Приходите од згради, станбени и работни прос-

тории што се издаваат под. закуп, се сметаат како 
годишни приходи од личен доход од (работен однос 
и се делат на 12 

Член 18 
Вкупниот месечен приход остварен по основ од' 

работен однос во претходната година се утврдува 
според износите остварени за времето поминато на 
работа во претходната календарска година, а потоа 
се дели на бројот (на членовите на семејството 

По исклучок од став 1 на овој член, кога вкуп-
ниот приход се остварува по основ на работен однос 
на работи односно работни задачи кои се извршу-
ваат под посебни услови, во тој "случај остварениот 
вкупен приход (личен доход) се дели на онолку ме-
сеци за колку што се признава стаж на осигурува-
ње со зголемено траење на работите односно работ-
ните задачи. 

Член 19 
При утврдување на вкупниот приход во семеј-

ството се зема предвид и делот од личниот доход 
од земјоделска дејност што се остварува од сопстве-
нички дел на земјоделскиот имот, односно сонаслед-
нички дел на нарасправената оставина кој според 
наследното право му припаѓа на тоа лице, без 
оглед на тоа дали корисникот или членовите на не-
говото домаќинство живеат на тој имот и без оглед 
дали тие го користат сопственичкиот дел односно 
сонаследничкиот дел од имотот и приходите. 

Член 20 
Кога членовите на потесното семејство живеат на 

земјоделски имот на (сродници (браќа, сестри, роди-
тели, посвоители, очув, маќеа, свекор, свекрва, тест 
и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот 
приход по член на семејството се зема сразмерниот 
дел на катастарскиот приход од тој имот што отпа-
ѓа на членовите во потесното семејство во кое живее 
детето 

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се ут-
врдува така што целокупниот катастарски приход се 
дели на онолку еднакви делови колку што има срод-
ници кои живеат на имотот 

Член 21 
Како приход од земјоделска дејност се смета ка-

тастарскиот приход што служел како основица за 
утврдување на придонесот од личен доход од земјо-
делска дејност чво тековната година за која се обез-
бедува правото; при што не се земаат предвид обра-
ботени куќни дворови со површина до 500 м2. 

Член 22 
Ако корисникот или неговиот брачен другар во 

текот на годината стекне својство на работник во 
здружениот труд или остварува други дополнителни 
приходи, како месечен износ на личен доход се зема 
аконтацијата на личниот доход од првиот полн месец 
по стекнувањето на тоа својство, односно висината 
на основицата според која е утврдена аконтацијата 
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на придонесот на данокот, која се дели со бројот 
на месеците во тековната година за која е извршен 
разрезот 

Член 23 
За пензиите, надоместоците и другите примања 

остварени според посебни законски прописи се зема 
месечниот износ на тие приходи што припаѓаат во 
месец декември во претходната година, а ако пра-
вото е остварено во тековната година се зема месеч-
ниот износ на примања според решението со кое е 
признато правото 

Член 24 . 
Ако член на семејството на корисникот според 

посебни прописи биде ослободен од обврска за пла-
ќање на придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, односно придонес од дополнително вршење 
на стопанска и нестопанска дејност, во тој случај 
овие приходи при утврдување на посебниот додаток 
на деца со потешки психофизички недостатоци се 
пресметуваат во вкупните приходи на семејството. 
По исклучок, доколку поради настанати елементар-
ни непогоди или други причини корисникот биде 
слободен од плаќање на придонеси и за тоа донесе 
доказ од надлежниот орган на управата, тогаш овие 
приходи не влегуваат во основицата' за утврдување 
на материјалната состојба на семејството 

Член 25 
Ако еден од родителите на детето бара да се 

признае правото на посебен (додаток на дете со по-
тешки психофизички недостатоци, а другиот родител 
е на работа во странство кај странски работодавец, 
ќе се смета дека приходот на семејството го надми-
нува износот утврден во член 9 од оваа одлука 

Член 26 
Семејството во кое на детето со (потешки психо-

физички недостатоци се обезбедува посебен додаток 
го сочинуваат: брачните другари, децата родени во 
брак и вон брак, посвоените деца, децата без роди-
телска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) 
кога некој од брачните другари ги зел на издржу-
вање, ако се без обата родители, а тие се наполно, 
и трајно неспособни за работа. 

Семејството во кое на детето со потешки психо-
физички недостатоци се обезбедува посебен додаток 
го сочинуваат и родителите на брачните другари 
'татко, мајка, тест и Тешта, очув и маќеа и посвои-
тел) доколку овие фактички ли издржуваат. 

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужу-
вање на воениот рок во Југословенската народна ар-
мија се сметаат за издржувани лица и истите се зе-
маат во поделбата на приходите на семејството на ко-
рисникот. 

III. Начин на остварување на посебниот додаток 

Член 27 
Барање за остварување на посебен додаток под-

несува родителот или старателот на детето до Само-
управната интересна заедница за општествена зашти-
та на децата на општината Гази Баба на чија тери-
торија семејството во кое живее детето има посто-
јано место на живеење. 

Со барањето се поднесуваат докази релевантни 
за одлучување за посебниот додаток на деца со по-
тешки психофизички недостатоци. 

Член 28 
Решение за посебен додаток во прв степен доне-

сува секретарот на Самоуправната интересна заед-
ница за општествена заштита на децата на општи-
ната 

Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината е должна да 
донесе решение најдоцна во рок од 60 дена, од де-
нот на уредно доставеното барање. 

Член 29 
Посебниот додаток за деца со потешки психофизич-

ки недостатоци ако се исполнети сите услови може 

да се оствари најмногу 3 -месеци наназад од подне-
сувањето на барањето, не сметајќи го месецот во 
кој барањето е поднесено. 

Член 30 
Против првостепеното решение за правото на 

посебен додаток на деца со потешки психофизички 
недостатоци може да се изјави молба до Комисија-
та за жалби при Здружената самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата на град 
Скопје, во рок од 15 дена, сметано од н а р е д н и о т 
ден од денот на приемот на првостепеното решение. 

Член 31 
Против второстепеното решение за правото на по-

себниот додаток на деца со потешки психо физички 
недостатоци може да се заведе управен спор, пред 
надлежниот суд 

Член 32 
Во постапката за остварување на правото на по-

себниот /додаток за деца со потешки психофизички 
'недостатоци се применуваат одредбите од Законот 
-за општа управна постапка 

Член 33 
На остварувањето на правото на посебен додаток 

за деца со потешки психофизички недостатоци нема 
влијание остварувањето на додатокот на деца од 
страна на корисникот. 
( 

Член 34 
Родителот или старателот на детето со потешки 

психофизички недостатоци е должен до општин-
ската самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита -на децата да ја пријави секоја промена 
која влијае на користењето на правото на посебен 
додаток на деца со потешки психофизички недоста-
тоци најдоцна во рок од 15 дена, од денот на наста-
натата промена. 

/ 

IV. Висина на посебниот додаток 

Член 35 
Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во три цензусни групи и тоа: 

1. прва цензусна група — (ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството не го надминува 
износот од 5 000,00 динари, 

2 втора цензусна група — ако вкупниот месе-
чен приход по член на семејството изнесува 5.001,00 
до 7 500,00 динари, 

3. трета ценетана група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува од 7.501,00 
до 10 000,00 динари. 

Член 36 
Висината на посебниот додаток на децата со по-

тешки психофизички недостатоци, сообразно возрас-
та и материјалната положба на семејството изнесува: 

I цензуена група 

до 15 години 
над 15 до 20 години 
над 20 !до 26 години 

II цензусна група 

'ДО 15 години 
' нед 15 до 20 години 
' над 20 до 25 години 

III цензусна група 

— до 15 години 
— над 15 до 20 години 
— над 20 до 26 години 

3.000,00 динари; 
3.800,00 динари; 
4.500,00 динари. 

2.300,00 динари; 
3.000,00 динари; 
3 800,00 динари. 

1 800,00 динари ; 
2.700,00 динари; 
3.600,00 динари. 
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Член 37 
Оваа одлука влегува (во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1985 година 
и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје". 

Член; 3-8 
Со влегувањето во сила на оваа одлука цреста-

нува да важи одлуката бр. 08-96 од 12 март 1984 
година. 

Бр. 08-96/10 
8 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Мирко Колевски, с. р. 

171. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Чаир, а во согласност со 
член 25 од Законот за општествена заштита на деца-
та („Службен весник на СРМ" бр. 6/81) и Самоуп-
равната спогодба за поблиско определување на усло-
вите, начинот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за децата со потешки психофизички 
недостатоци, Собранието на Самоуправната интерес-

н а заедница за општествена заштита на децата на 
општината Чаир, на седницата одржана на 8 април 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДА-
ТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕ-

ДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот 
на остварување и висината на посебниот додаток на 
деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 
година. 

Член 2 
Посебниот додаток е организиран облик на оп-

штествена заштита на децата со потешки психофизич-
ки недостатоци кој се остварува како постојано па-
рично примање. 

I. Општи услови за остварување на посебниот 
додаток 

Член % 
Посебен додаток можат да остварат деца со по-

тешки психо физички недостатоци. 
Член 4 

Како деца со потешки психофизички недостатоци 
се сметаат децата пето се неспособни за школување 
и професионална рехабилитација. 

Член 5 
Степенот на психофизичкиот недостаток на де- -

цата се утврдува врз основа на наод и мислење на 
надлежна стручна институција и заклучок на Цента-
рот за социјална работа на град Скопје. 

Член 6 
Посебниот додаток како облик на општествената 

заштита на децата, можат да го користат децата (со 
потешки психофизички недостатоци на семејство со 
постојано место на живеење на подрачјето на Само-
управната интересна заедница за општествена зашти-
та на децата на општината Чаир. 

Член 7 
Дете со потешки психофизички недостатоци смес-

тено во соодветна организација на здружениот труд 
на терет на општествената заедница не може да се 
стекне со право на посебен додаток. 

Член 8 
Пособен додаток можат да остваруваат децата 

со потешки недостатоци до навршени 26 години од 
ЖИВОТОТ. 

II. Посебни услови за остварување 
на посебниот додаток 

Член 9 
Посебниот додаток за деца со потешки психо-

физички недостатоци се остварува во зависност од: 
— возраста на детето, и 
— материјалната состојба на семејството. 

\ 

А. Возраст на детето 

Член 10 
Сообразно со возраста, децата со потешки психо-

физички недостатоци -како корисници на посебниот 
додаток се групираат во три групи: 

I група — до 15 годишна возраст, 
II (група — над 15 до 20 годишна возраст, 

III група —' над 20 до 26 (годишна возраст. 

Б. Материјална состојба на семејството 

Член 11 
Во зависност од материјалната состојба на семеј-

ството, посебниот додаток за 'деца со потешки пси-
хофизички недостатоци (се остварува ако (вкупните 
приходи по член на семејството не го надминуваат 
износот од 10.000,00 динари месечно во претходната 
календарска година. 

Во вкупни приходи во смисла на претходниот 
став од овој член влегуваат: 

1. личниот доход остварен од работен однос во 
здружениот труд и со него (изедначени приходи; 

2. пензијата и други примања по основ на пен-
зиско осигурување, 

3 вистинските приходи од земјоделска дејност; 
4 вистинскиот доход остварен од дополнително 

вршење на самостојна (стопанска или занаетчиска деј-
ност , 

5. надоместокот на личен доход за времетраење 
на привремена неспособност за работа, по основ на 
работен однос и по основ на здравствено осигуру-
Еање; 

6. 'паричниот надоместок за време на привреме-
на невработеност; 

7. надоместокот на личен доход за време на за-
должителна практична работа или доостручување; 

'8. ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД интелектуална и друга нес-
топанска дејност; и 

9. другите на данок подложни приходи (од ав-
торски праша, патенти и други технички унапреду-
вања, приходи од издавање под закуп станбени и 
работни простории (или земја, приходи од граѓанско -
правен однос, повремени примања на брачниот или 
вонбрачниот другар од работа на „СИЦ" и сл.). 

Член 12 
Во вкупни приходи на семејството не влегуваат: 
1. паричниот надоместок (инвалиднина) за телес-

но оштетување и додаток за нега и помош што се 
остварува по прописите за инвалидско осигурување; 

2. додатокот на деца што им припаѓа на некои 
од членовите на (семејството; 

3. студентскиот кредит, стипендии и ученички на-
гради што се исплатуваат за редовно школување на 
децата ; 

4. надоме!отоците и помош од (средствата за заед-
ничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за 
топол оброк, за рекреација и опоравок, (Помош во 
исклучителни (случаи и сл.); 

6. алиментацијата за издржување на дете-член на 
семејството; 

6. теренскиот додаток и додаток за одвоен живот; 
7. надоместокот на личен доход остварен по ос-

нов на иновација, рационализација и друг вид на 
творештвото во работните организации; 

8. личниот доход\ кој работникот го остварил во 
работно време подолго од полното работно време, 
копа на таква работа бил обврзан оо закон; 
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9. средствата што се плаќаат за местен самопри-
донес, на име солидарност за отклонување на елемен-
тарни непогоди и членарина на општествено-иолитии-
ките организации, и 

10. другите примања или надоместоци за кои со 
посебни прописи е предвидено да не се земаат 
предвид при утврдувањето на имотната состојба на 
семејството. 

Член 13 
Вистински приход од земјоделска дејност во 

смисла на член 11 точка 3 од о(ваа одлука, преставу-
ва катастарскиот приход кој служел како основи за 
утврдување на данокот од личен доход, од земјодел-
ска дејност за претходната година, помножен со кое-
фициентот — факторот што го утврдува републичкиот 
секретар за финансии во -согласност 'со републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство 

Член 14 
Ако членовите на дете со потешки психофизич-

ки недостатоци остваруваат „ истовремено приход од 
раЅботен однос и приходи од други основи како при-
ход од земјоделска дејност, доход остварен од до-
полнително вршење на самостојна стопанска и про-
фесионална дејност, приход од имот и (имотни пра-
ва (приходи од згради, станбени и работни просто-
рии што се издаваат под закуп) подложни на данок, 
месечниот износ на приходите остварени по другите 

основи се утврдува на тој начин што овие приходи 
се сведуваат на месечни приходи од личен: доход од 
работен; однос 

Член 15 
Приходот од земјоделска дејност се сведува на 

личен доход од работен однос кота катастарскиот 
приход ќе се помножи со факторот кој одговара на 
односот на катастарскиот приход според народниот 
доход на (индивидуалното земјоделство на СРМ, што 
го утврдува републичкиот секретар за финансии во 
согласност со републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство, и подели со 12. 

Како вкупен годишен приход од дополнително 
вршење на самостојна и професионална дејност се 
зема основицата на данокот според која се утврдува 
вистинскиот доход на даночниот обврзник во теков-
ната година. 

Како приход од привремено вршење на други 
дејности и останатите приходи се зема вкупниот ост-
варен приход утврден со договор, решение (или друг 
акт на надлежен орган. 

Член 16 
Во случај кога придонесот се плаќа во годишен 

паушален износ, вкупниот приход се утврдува на тој 
начин што висината на паушалниот износ 'се множи 
со 100 и добиениот износ се дели со просечната стап-
ка на данокот утврден оо одлука на Собранието на 
општините за таа или слична дејност 

Член 17 
Приходите од згради, станбени и работни прос-

тории што се издаваат под закуп, се (сметаат како го-
дишни приходи од личен доход од работен однос и 
се делат на 12. 

Член 18 
Вкупниот месечен приход остварен -по основ од -

работен однос во претходната година се утврдува 
според износите остварени за (времето поминато на 
работа во претходната календарска година, а потоа 
се дели на бројот на членовите на семејството. 

По исклучок од став ;1 на овој член, кога 'вкуп-
ниот приход (се остварува по ошев на работен од-
нос на работи односно' работни задачи кои се извр-
шуваат под посебни услови, во тој случај остварениот 
вкупен приход (личен доход) се дели на онолку месе-
ци за колку што се признава стаж на осигурување со 
зголемено траење на работите односно работните 
задачи. 

Член 119 
При утврдување на (вкупниот приход во семеј-

ството се (зема предвид и делот од личниот доход од 
земјоделска дејност што се остварува од сопственич-

ки дел на земјоделскиот имот односно сонаследнич-
ки дел на нерасправена оставина кој според наслед-
ното право му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа 
дали корисникот или членовите на неговото дома-
ќинство живеат на тој имот и без оглед дали тие го 
користат сопственичкиот дел односно сонаследнич-
киот дел од имотот и приходите. 

Член, 20 
Кога членовите на потесното семејство живеат 

на земјоделски имот на (сродници (браќа, сестри, ро-
дители, посвоители, очув, маќеа, свекор, свекрва, тест 
и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот 
приход по член на семејството се зема сразмерниот 
дел на катастарскиот приход од тој имот што "отпаѓа 
на членовите во потесното семејство во кое живее де-
тето. 

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се ут-
врдува така што целокупниот катастарски приход се 
дели на онолку еднакви делови колку (што има срод-
ници кои живеат на имотот. 

Член 211 
Како приход од земјоделска дејност се смета ка-

тастарскиот приход што служел како основица за ут-
врдување на придонесот од личен доход од земјо-
делска дејност во тековната година за која се обез-
бедува правото, ири што не се земаат предвид обра-
ботени. куќни дворови со површина до 500 м2. 

Член 22 
Ако корисникот или неговиот брачен другар во 

текот на годината стекне СВОЈСТВО на работник во 
здружениот труд или остварува други дополнителни 
приходи, како месечен износ на личен доход се зе-
ма аконтацијата на личниот доход од првиот полн 
месец по стекнувањето на тоа својство, односно ви-
сината на основицата според која е утврдена аконта-
цијата на придонесот на данокот, која 'се дели со 
бројот на месеците во тековната година за која е 
извршен разрезот. 

Член 23 
За пензиите, надоместоците и другите примања 

остварени според посебни законски прописи се зема 
месечниот износ на тие приходи што припаѓаат во 
месец декември (во претходната година, а ако право-
то е остварено во тековната година се зема месеч-
ниот износ на примања според решението со кое е 
признато правото!. 

Член 24 
Ако член на семејството на корисникот според 

посебни прописи биде ослободен од обврска за пла-
ќање на придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, односно придонес (од дополнително вршење на 
стопанска и нестопанска дејност, (во тој случај овие 
приходи при утврдување на посебниот додаток на 
деца со'потешки психофизички недостатоци се прес-
метуваат во вкупните приходи на (семејството. По ис-
клучок, доколку поради настанати елементарни непо-
годи или други причини корисникот биде ослободен 
од плаќање на придонеси и за тоа донесе доказ од 
надлежниот орган на управата, тогаш овие приходи 
не влегуваат (во основицата за утврдување на мате-
ријалната (состојба на семејството. 

Член ;25 
Ако еден од родителите на детето бара да (се приз-

нае правото на посебен додаток на дете со потешки 
психофизички недостатоци а другиот родител е на 
работа во (странство кој странски работодавец, ќе се 
смета дека приходот на семејството го надминува из-
носот утврден во член 9 од оваа одлука. 

Член 26 ^ 
(Семејството во кое на детето (со потешки психо--

фивички недостатоци се обезбедува посебен додаток 
го сочинуваат: брачните другари, децата родени во 
брак и вон брак, посвоените деца, децата без роди-
телска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) 
кога некој -од брачните другари ги зел на издржува' 
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ње, ако се без обата родители, а тие се наполно и 
трајно неспособни за работа. 

Семејството во кое на детето со потешки (психо-
физички недостатоци се обезбедува посебен додаток 
го сочинуваат и родителите на брачните другари 

татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и посвои-
тел) доколку овие фактички ги издржуваат. 

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужу-
вање на воениот рок во Југословенската народна ар-
мија се сметаат за издржувани лица и истите се зе-
маат во поделбата на приходите на семејството на 
корисникот. 

III. Начин на остварување на посебниот додаток 

Член 27 
Барање за остварување на посебен додаток под-

несува родителот или старателот на детето до С а -
моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Чаир на чија терито-
рија семејството во кое живее детето има постојано 
место на живеење. 

Со барањето се поднесуваат докази релевантни 
за одлучување за посебниот додаток на деца со по-
тешки психофизички недостатоци. 

Член 28 
Решение за посебен додаток во прв степен доне-

сува секретарот на Самоуправната интересна заед-
ница за општествена заштита на децата на општи-
ната 

(Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината е должна да до-
несе решение најдоцна во рок од 60 дена, од денот 
на уредно доставеното барање. 

Член 29 
Посебен додаток за деца со потешки психофизич-

ки недостатоци, ако се исполнети сите услови може 
да се оствари најмногу з месеци наназад од подне-
сувањето на барањето, не сметајќи го месецот во кој 
барањето е поднесено 

Член 30 
(Против првостепеното решение за правото на по-

себен додаток на деца со потешки психофизички не-
достатоци може да се изјави молба до Комисијата за 
жалби при Здружената самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата на град 
Скопје, во рок од 15 дена, сметано од наредниот ден 
од денот на приемот на првостепеното решение. 

Член 31 
Против второстепеното решение за правото на 

посебен додаток на деца со потешки психофизички 
недостатоци може да се заведе управен (спор, пред 
надлежниот суд ' 

Член 32 
Во постапката за остварување на правото на по-

себен додаток за деца со потешки психофизички не-
достатоци (се применуваат одредбите од Законот за 
општата управна постапка 

Член 33 
На остварувањето на правото на посебен додаток 

за деца со потешки психофизички недостатоци нема 
влијание остварувањето на додатокот на деца од стра-
на на корисникот. 

Член 34 
Родителот или старателот на детето со потешки 

психофизички недостатоци е должен до (општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата да ја пријави секоја промена која 
влијае (на користењето на правото на посебен дода-
ток на деца со потешки психофизички недостатоци 
најдоцна во рок од 15 дена, од денот на настанатата 
промена. 

IV. Висина на посебниот додаток 

Член 35 
Во зависност од остварените вкупни приходи на 

семејството, корисниците на посебниот додаток се 
распоредуваат во три цеизусни групи и тоа-

1. прва цензуона група — ако /вкупниот месечен 
приход по член на семејството не го надминува из-
носот од 5.000,00 динари, 

2. втора цензусна (група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува 5 001.00 до 
7 500,00 динари, 

3. трета цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува од 7 501 00 
до 10 000,00 динари 

Член 36 
Висината на посебниот додаток на децата со по-

тешки психофизички недостатоци, сообразно возрас-
та и материјалната положба на семејството изнесува -

I цензусна група 

— до -15 години 
— над 15 до 20 години 
— над 20 до 26 години 

II цензусна група 

— до 15 години 
— над '15 до 20 години 
— над 20 до 26 години 

III цензусна група 

— до 15 години 
— над 15 до 20 години 
— над 20 до 26 години 

Член 37 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1. IV. 1985 година и ќе 
се објави во „Службен гласник на град Скопје" 

Член 38 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи одлуката бр 08-68 од 14 март 1984 
година 

Бр 08-82/10 
8 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Вангелица Стшхцарова, е р 

172. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Кисела Вода, 'Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Кисела Вола, на 
седницата одржана на 5 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РО „КОМУНАЛЕЦ" ЗА 1984 

ГОДИНА 

Член 1 
Заради несметано остварување на основните пра-

ва на работниците и редовно извршување на дејнос-
та, Работната организација за комунално производни 
услужни работи „Комуналец" — Скопје се ослобо-
дува од обврските за плаќање на придонес од лич-
ниот доход за 1984 година во износ од 69.678,00 ди-
нари што треба да ги плати по завршната сметка на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Кисела Вода, 

3 000,00 динари; 
3 800,00 динари; 
4 500,00 динари 

2 300,00 динари; 
3 000,00 динари, 
3 8о9,00 чинари 

1 800,00 динари; 
2 700 00 динари; 
3 600,00 динари 

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

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-99/11 
5 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојанка Јовчевски, с. р. 

173. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Центар, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Центар, на седницата 
одржана на 4 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 

ЛИЧНИ ДОХОД НА РО „КОМУНАЛЕЦ" ЗА 1984 
ГОДИНА 

Член 1 
Заради несметано остварување на основните пра-

ва на работниците и редовно извршување на дејнос-
та, Работната организација за комунално производни 
услужни работи „Комуналец" — Скопје се ослобо-
дува од обврските за плаќање на придонес од лич-
ниот доход за 1984 година во износ од 69 678,00 ди-
нари што треба да ги плати по завршната сметка 
на Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината Центар 

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

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-114/11 
4 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Узунова, с р. 

174. 
Врз ошова на член: 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Карпош, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за -општествена заш-
тита на децата на општината Карпош, на седницата 
одржана на 5 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РО „КОМУНАЛЕЦ" ЗА 1984 

ГОДИНА 

Член 1 
Заради несметано остварување на основните пра-

ва на 'работниците и редовно извршување на дејнос-
та, Работната организација за комунално производни 
услужни работи „Комуналец" — Скопје се ослободу-
ва од обврските за плаќање на придонес од личниот 
доход за 1984 година во износ од 69 678 00 динари 
што треба да ги плати по завршната сметка на Са-
моуправната интересна заеднина за општествена заш-
тита на децата на општината Карпош. 

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

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

бр. 08-103/11 
5 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Ацанка Јаневска, с. р. 

175. 
Врз о опова на 'член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Гази Баба, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Гази Баба, на сед-
ницата одржана на 8 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РО „КОМУНАЛЕЦ" ЗА 1984 

ГОДИНА 

Член 1 
Заради несметано остварување на основните пра-

ва на работниците и редовно извршување на дејнос-
та, Работната организација за комунално производни 
услужни работи „Комуналец" — Скопје се ослобо-
дува1 од обврските за плаќање на придонес од лични-
от доход за 1984 година во износ од 69.678,00 динари 
што треба да ги плати по завршната сметка на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Гази Баба. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила ш денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-96/11 
8 април 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Мирко Колевски, с р. 

176. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Чаир, Собранието на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Чаир. на седницата 
одржана на 8 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧНИ ДОХОДИ НА „РО „КОМУНАЛЕЦ" ЗА 1984 

ГОДИНА 

Член 1 
Загади несметано остварување на основните Пра-

ва на работниците и редовно извршување на дејнос-
та, Работната организација за комунално производни 
услужни работи „Комуналец" — Скопје се ослободува 
од обврските за плаќање на придонес од личниот до-
ход за 1984 година во износ од 69 678,00 динари што 
треба да ги плати по завршната сметка на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Чаир. 

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

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" 

Бр. 08-82/11 
8 април 198)5 година 

Скопје 
Претседател, 

Ванилица Стипцарова, с р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - КАВАДАРЦИ 

177. 
Врз основа на член 102 од Статутот на СИЗ за 

општествена заштита на децата — Кавадарци, Собра-
нието на (седницата одржана на 27 февруари 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
За финансирање на СИЗ за општествена зашти-

та на децата Кавадарци во 1985 година се утврду-
ваат следните стапки. 

— сите ОЗТ од областа на стопанството ќе пла-
ќаат придонес за општествена заштита на децата, по 
стапка од 3,1'0/о од бруто личен доход, 

— сите ОЗТ од областа на нестопанството како 
и сите останати корисници на општествени средства 
ќе плаќаат придонес за општествена заштита на де-
цата, по стапка од 40/о од бруто личен доход; 

— сите ОЗТ од областа на образованието (ќе пла-
ќаат по стапка намалена за 50%, односно ќе пла-
ќаат 2'0/о од бруто личен доход. 

Член 2 
Се ослободуваат од плаќање на придонес за оп-

штествена заштита на децата' 
— ООЗТ „Доне Попов" Конопиште и 
— ООЗТ „'Сопотско Поле" Сопот 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објаву-

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

Бр. 03-55 
4 март 1985 година 

Кавадарци 
Претседател, 

д-р Ќиро Коцев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
РАДОВИШ 

178. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр 9/78) и член 
14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — 
Радовиш, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАП-
КИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-
ТА НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Членот 2 од Одлуката за утврдување стапките на 

придонесите за социјална заштита на општината Ра-
довиш за 1985 година се менува и истиот ќе гласи: 

„Член 2 
Во 1-985 година се утврдуваат следните стапки 

на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита и 
тоа. 

— придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд, по стапка од 0,38,%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од неетопанетво, по стапка од 0,32%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1'%; 

— придонес од личен доход о,д самостојно врше-
ње на стопанска дејност, по стапка од 1%". 

Член 3 
Оваа одлука лвегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 02-10 
6 април 1985 година 

Радовиш 
Претседател, 

Добрила Андреева, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Одлуката за утврдување на стап-
ките на придонесот за заштита од градобијност за 
1985 година, бр. 34/4 од 8 март 1985 година, објаве-
на' во „Службен весник на СРМ" бр. 9/85, се- пот-
паднале грешки, поради што се дава 

ИСПРАВКА 

на Одлуката за утврдување на стапките на при-
донесот за заштита од градобијноет за 1985 година 

Во член 1 точка 1 во третиот ред наместо збо-
ровите: „основицата на данокот на доход остварен од 
земјоделска дејност, предвидена со Законот за дано-
кот на доходот на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" бр.- 42/80, 38/181 и 38/83)" 
треба да стои: „доходот остварен од земјоделска деј-
ност" . 

Членот 2 се бришие. 
Членот 3 станува член 2. 
Членот 4 станува член 3. 

Од Собранието на РСИЗ за заштита 
од градобијност 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп покрената е 
постапка за утврдување на изгубено свидетелство од 
предлагачот Думбалоска-Конеска Милка од Прилеп, 
против противникот поранешното Средно-трговско 
училиште Од Прилеп, сега РО Економско-трговски 
центар „К. Јосифовски-Питу", — Прилеп за завршена 
I и II по дика од учебната 1949/50 и 1950/51 година. 

Се повикуваат држателите на свидетелствата, ка-
ко и секое друго лице, да се јават кај овој суд за 
да дадат поподробни податоци за изгубените свиде-
телства!, или да го известат судот за лицето кое ги 
држи свидетелстваа, или, пак, да стават приговор 
против водењето на оваа постапка во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ". Во спротивно, изгубените (свидетелства од 
учебните 1949/1950 и 1950/51 за завршено средно-тр -
говско училиште — Прилеп за предлагачката ќе би-
дат прогласени за уништени — загубени. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р бр. 225/85. 
(45) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје, 100 реше-
нието ФЛ бр 1/85 о л 18 III. 1985 година, спрове-
дува редовна ликвидација над Земјоделската задруга 
„Макреш" од с. Макреш, Кумановско. 

За Ликвидационен управител именуван е Бошко 
Зисовски од Куманово, ул. „Бајрам Шабани" бр. 13. 

Се повикуваат должниците да ги изминат своите 
долгови веднаш, а доверителите да ги пријават свои-
те побарувања до Ликвидациониот совет на овој суд, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
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Службен лист на СФРЈ", со пријава во 2 примеро-
ци и 'соодветни докази. Рочиштето за испитување на 
пријавените побарувања од доверителите ќе се одр-
жи на 26. IV. 1985 година со почеток во 8,00 часот, 

. судница бр. 60. 
Од окружниот стопански суд во Скопје. (99) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1254 од 15. XI. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1654-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Земјоделската задруга „Земпроизвод", РО — Скоп-
је, ул. „Томе Пуре" бр. 11, со (следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Миомир Сте р јосип — 
в. д. директор, без ограничување, а се запишува ка-
ко нов застапник Живко Блажевски — в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
12(54/84. (413) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1231 од 14. XI. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1196-5 0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето (овластено за застапу-
вање на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ 
Скопје, ООЗТ Институт за економика и организација 
на земјоделството — Скопје, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник проф. д-р Владо 
Крстевски — директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник проф. д-р Методи Миланов, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1231/84. (414) 

Окружниот стопански суд /во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 770 од 17. X. 1984 година на регистарска 
-влошка бр. 2-1082-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Градежната задруга „Архитект", Ц. О. и ограниче-
но емство — Скопје, со следните податоци: Давчев-
ски Раде, — досегашен в. д. директор, се запишува 
како директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
770/84. (418) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1172 од 29. X. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1384-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Монтажно -инсталатарската задруга „Градомонта-
жа", РО — Скопје, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Шкриељ Назим — в. д. ди-
ректор, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник Цамониќ Заим, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1172/84. (419) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1214 од 12. XI. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-54-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата на Работната органи-
зација за згрижување и воспитание „Снежана", Ц. О. 
— Скопје, ул. „Никола Грчето" бр. 3, Топаанско По-
ле, со следните податоци: Досегашната фирма на Ра-
ботната организација за згрижување и воспитание 
„Снежана", Ц. О. - Скопје се менува, така што во 
иднина ќе гласи: Работна организација за згрижу-
вање, воспитание и образование „'Снежана", Ц. О. — 
Скопје, ул. „Никола Грчето" бр. 3, Топаанско Поле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1214/84. ^ (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1161 од 29 X. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-259-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Основното училиште „Браќа Рибар", Ц О. — 
Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 99, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Бојановска 
Душанка — директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник Тозија Ружа — директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански оуд во Скопје, Фи. бр. 
1161/84 (420) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот штембил под назив: „Стакларезачка 
работилница за изработка на рамови за слики „Огле-
дало" Тони Головски, Скопје" се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Аматер-
ско културно уметничко друштво „Батинци", с. Ба-
тинци — Скопје" се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Цен-
трално основно училиште „Гоце Делчев", с Босило-
во — Струмица" се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Зеле-' 
нило — Београд" — Београд ООУР „Парк" - Ско-
пје" се огласува за неважен. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1227 од 8. XI. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1581-0-0-0 ,ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на „(Пламен" — Монтажно"инсталатерска задруга, Р. 
О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досе-
1 ашниот застапник Стефановски Љупчо — директор, 
без ограничување, а се запишува како нов застапник 
Ристо Ристовски — в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1227/84. (416) 

КОНКУРСИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр 1152 од 23. X. 1984 -година, на регистарска 
влошка бр. 1-1590-22-0-0, ја заниша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Медицинскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ 
— Скопје, при Универзитетскиот центар за медицин-
ски науки, ООЗТ Клиника за очни болести — Скопје, 
со следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник проф. д-р Савица Јанева — директор, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник доц. д-р 
Јован Иванов — директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1152/84. (417) 

Врз основа на член 41 и 43 од Статутот на Цен-
тарот за стручно оспособување и преквалификација 
— Струга, Собирот1 на работните луѓе на Центарот 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на индивидуален работоводен орган 
(директор) на Центарот за (стручно оспособување и 

преквалификација 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги (наполнува и следните посеб-
ни услови: 

— да има виша стручна подготовка од просветна 
струка (со најмалку 6 години работно искуство, од 
кои 5 години на (раководно место на стручно оспо-
собување на (возрасни; 

— да има организаторски и (други работни спо-
собности ; 

— да поседува морално - политички квалитети; 
— да не е осудуван за кривично дело и сто-

пански криминал. 

30 април 19 85 Bp. 14 - Стр. 325 
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Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето 
Пријавите СО потребните документи како доказ 

дека се исполнети конкурсните услови да се доста-
вуваат до Центарот за стручно оспособување и оре-
квалификаци ј а — Струга. 

Неблаговремените и некомплетираните документи 
нема да се земаат во разгледување. (191) 

Врз осно ва на член 61 и 62 од Статутот, Бравар-
ско-лимарската задруга ,,.25 Мај" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на работоводен орган — директор 

Услови : 
Кандидиатот да е ВКВ или КВ бравар со нај-

малку 6 години работно искуство, од кои 6 (шест) 
години на раководно работно место. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Браварско-лимар-
ената задруга „25 Мај" — Скопје, ул. ,„Петар Ман-

, џуков" бр. 15, Бутел I Скопје. 
Некомплетираните документи нема да бидат раз-

гледувани. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 1 (192) 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти („(Службен весник 
на СРМ" .бр. 15/(83), Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на станувањето — Неготино 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувач и собирање на (понуди 
за отстапување на изградба и реконструкција на 
(станбени згради на 'подрачјето на општината Не-
готино 
1. Обемот и карактерот на работите детално се 

содржани и опишани со Инвестиционата програма за 
изградба и реконструкција на станбените згради на 
подрачјето на општината Неготино за периодот 1985 
—1987 година, предмерите за инвестиционите објек-
ти и др., инвестиционо-техничката документација на 
инвеститорот; 

2. Ориентационата вредност на работите на објек-
тите изнесува 410.000.000,00 динари; 

3. Изградбата и реконструкцијата на станбените 
објекти ,ќе се врши во: 

— населбата „Саат кула" во Неготино — изград-
ба на 96 'станови во 8 станбени згради тип П + 2 и 
П-Ј-2 + П кои се повторуваат по неколку пати; 

— реконструкција на една станбена зграда тип 
П + 3 на ул. „Маршал Тито" во Неготино; 

— (изградба на станбена зграда тип П + 3 со 9 ста-
на и локал во Демир Капија; 

— изградба на станбена зграда тип П+ 2со 4 ста-
на и локал во с. Долни Дисан; 

4. За утврдување на избор на најповолен изведу-
вач инвеститорот ли утврдува следните критериуми 
кои понудувачот е должен да ги наведе во својата 
понуда -

— цените на изградба на објектите се единечни 
и фиксни; 

— рокот за изведување е фиксен и не може да 
биде подолг од 31 декември 1986 година; 

— доказ за обезбеденост на градежните матери-
јали ((склучени самоупраавни спогодби, договори и сл.), 
со производителите на материјалите; 

— препис од регистрацијата; 
— податоци за расположливиот стручен кадар 

и механизација; 
— план за динамика на изведување на работите 

во физички и финансиски обем; 

— коефициент на дополнителни и непредвидени 
работи; 

— гарантниот рок за квалитетот на извршените 
работи и начин на гарантирање. 

5. Кон понудите понудувачите се должни да дос-
тават И: 

— калкулации за формирањето на цената на бе-
тонските работи, арматурата и ѕидарските работи; 

— изјава дека за гарантниот рок ќе му издаде 
на инвеститорот гаранција од соодветна банка или 
бланко-деница од понудувачот. 

6. Финансирањето на изградбата и реконструк-
цијата на објектите ќе се врши од тековниот прилив 
на средствата кај инвеститорот, со тоа што динами-
ката на плаќањето ќе се врши (согласно утврдената 
динамика со Инвестиционата програма. 

На заинтересираниот понудувач ОСИЗ на стану-
вањето — Неготино, преку Собранието на општината 
Неготино, може да му отстапи на овие локалитети 
проекти и локација за изградба на станбени згради 
што изведувачот ќе ги гради за пазар, под услови 
утврдени со Инвестиционата програма; 

7. Доказите за подобност и понудите, согласно 
условите од овој конкурс, да се4 достават во рок од 
15 дена сметано од денот на објавувањето на кон-
курсот од ОСИЗ на станување — Неготино, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 152 (во Неготино; 

8. Заинтересираните организации на здружен труд 
во предвидениот рок за поднесување на понудите 
можат да се запознат (со инвестиционата програма, 
со инвестиционо-техничката документација и да при-
бават предмери за објектите, секој работен ден од 
7 до 15 часот во просториите на Стручната служба 
на (инвеститорот; 

9. Пријавите кои не ќе ги содржат податоците 
од овој конкурс и кои нема да бидат благовремено 
доставени — нема да се земаат предвид при раз-
гледувањето ; 

10. Инвеститорот, во рок од 15 дена по истекот 
на рокот од конкурсот, кој ќе биде објавен во „Служ-
бен весник на СРМ", ќе ги извести учесниците за 
изборот на најповолниот понудувач и која понуда е 
прифатена. (189) 

Задружниот совет на Земјоделската задруга „1-ви 
Мај" — с. Драмче, врз основа на член 81 од Стату-
тот на Земјоделската задруга и одлуката на Задруж-
ниот совет од 28 февруари 1985 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган — директор на ЗЗ „1-ви Мај" — с. Драмче 

Покрај општите услови пропишани со Законот 
за работните односи, кандидатите треба да ги (испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено висока стручна подготовка 
(земјоделски или економии факултет), 

— да имаат работно искуство најмалку 5 го-
дини ; 

— да поседуваат организаторски способности и 
својство на соработка; 

— во досегашното работење да покажале ре-
зултати во работата и развивањето на добрите меѓу-
човечки односи; 

— да не постојат пречки по член 511 од Законот 
за здружениот труд. 

Молбите со потребните документи, и тоа: 
— диплома за завршено соодветно образование; 
— потврда за работното искуство'; 
— уверение дека не постојат пречки по член 511 

од Законот за здружениот труд. 
Комплетираните документи да се достават до 

Комисијата за спроведување на конкурсот во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот 
во „Службен весник на СРМ". 

Неблаговремено доставената и Некомплетната до-
кументација нема да биде разгледана. (184) 
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Работничкиот совет на РО „Карпош" за сервиси-
рање и промет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на шеф 'н.а комерцијална служба 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатов треба да ли ,пополнува -и следните посебни 
услови 

'1. да. има завршено средна стручна подготовка 
— електро техничар, 

2. да има 5 години работно искуство во електро" 
механиката и 'сервисирањето, 

3. да има орган донаторска способност; 
4. да не е под истрага, да не е осудуван за кри-

вични дела по член 511 од ЗЗТ; 
5. да има добро познавање на работите од про-

ценка на осигурувањето. 
Со пријавата кандидатот треба да ли достави пред-

ните документи. 
1. диплома — уверение за завршено образование, 
2 потврда за работно искуство, 
3. потврда дека не е осудуван. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „'Службен весник на СРМ". 
Пријавите со потребната документација да се 

достават до конкурсната комисија при РО „Карпош" 
за сервисирање и промет — Скопје, ул. „Наум На-
умовски" бр. 44. 

Некомплетните и неблаговремено доставените 
документи нема да бидат разгледувани. (185) 

Врз основа на Законот за изградба на инвести-
циони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 15/83), 
Работната организација за промет на стоки на големо 
и мало „Интерпромет" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувач заради отстапување 
работи за изградба' на инвестиционен објект 

I 
1. Предмет на конкурсот е утврдување на подоб-

ност на изведувачки организации на здружен труд 
за отстапување на изградба на Стоковна 'Куќа во 
Тетово. 

2. Место на изведување на објектот е Тетово, на 
аголот на ул. „Илинденска" и „Маршал Тито". 

3. Предмет на отстапување се (следните работи -
— градежни и градежно-занаетчиски работи, 
— инсталатерски работи. 
4. Почеток на изведба на објектот е месец јули 

1985 година. 
5 Ориентациона површина на објектот е оса 

6300 м2 

6 Ориентациона вредност на работите е сса 
270.000.000 динари. 

7. Рок за изведување на работите е 8 (осум) ка-
лендарски месеци од денот на воведувањето на изве-
дувачот во работа. 

8 Рок за поднесување на понуди за подобност е 
30 (триесет) дена од денот на објавувањето на кон-
курсот во „Службен весник на СРМ". 

I I 
1. Заинтересираните работни организации кои 

сметаат дека успешно ќе ли изведат споменатите ра-
боти треба да поднесат писмена пријава за учество 
на конкурсот. 

2. Пријавата на конкурсот треба да содржи 
"— полн назив на работната организација, точна 

адреса и основна дејност, 
— препис од регистрацијата во Стопанскиот суд, 
— спремност на изведувачот за кредитирање 

(висина и услови), 
— доказ за финансиската состојба оверена од 

СОК, 
— образец- биланс на успехот за 1984 година, 
— гарантен рок и начин на 'гарантирање, 

— изјава дека (благовремено ќе ги превземе сите 
потребни мерки за набавка на материјалите и дека 
недостигот на материјали мема да биде причина за 
продолжување (на рокот, 

— изјава дека за гарантниот рок ќе му издаде 
на Инвеститорот бланко меница за отстранување на 
недостатоците на објектот во гарантниот рок. 

I I I 

Пријавите кои мема да аги содржат 'податоците 
барани со Конкурсот и кои благовремено нема да 
бидат поднесени нема да се земат во разгледување. 

I V 

По разгледување на податоците од поднесените 
пријави, Инвеститорот ќе достави дефинитивна листа 
на понудувачи кои ќе ги оцени за подобни и ќе ги 
извести понудувачите за изборот во рок од 15 (пет-
наесет) дена. 

V 
Понудите да се достават на адреса 'РО „ИНТЕР-

ПРОМЕТ" - Скопје, Битпазарска број 60. (1,90) 

СООПШТЕНИЕ 

Собранијата на општините Гази Баба, Карпош, 
Кисела Вода, Центар и Чаир, врз основа на член; 24, 
44 и 49 од Законот за судовите за прекршоци („Служ-
бен весник на СРМ" број 6/85), ќе извршат избор на 
претседател на Општинскиот суд за прекршоци на 
општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар 
и Чаир. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите 
услови за стекнување својство на работник на др-
жавната управа -

1. да е државјанин на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

2. да е здравствено способен за вршење на зада-
чите и работите, 

3. против него да не се води кривична постапка; 
4. ца. е дипломиран: правник со положен право-

суден испит 
Кандидатите да поднесат пријави до Собранието 

на Општината Центар — Скопје, Комисија за пра-
шањата на изборите и именувањата, во рок од 30 
дена сметано од денот на објавувањето. 

Кандидатите се должни кон пријавата да ги под-
несат потребните документи и биографски податоци. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Собра-
нието на општината Кочани и Виница 

ОБЈАВУВА 

дека ќе врши избор на еден судија во Општин-
скиот суд — Кочани со судско одделение во Виница, 
за Општинскиот суд — Кочани. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите по член 
91 од Законот за редовните судови треба да подне-
сат пријави до Собранието на општината Кочани — 
Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето во весникот „Нова Маке-
донија". 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
'Судови ,(„Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 

ОБЈАВУВА 

дека ќе врши избор на еден судија на Окруж-
ниот стопански -суд во Скопје 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 
91 од Законот за редовните судови, пријавите да ги 
поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за 
прашања на изборите и (именувањата, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
располага со следните изданија 

(збирки); 

- ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДОТ (ново) / 

Овој закон се применува од 1 јануари 1985 година/ 
Цена 185 динари/ 

- ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД со Законот за 
дополнение на Законот за здружениот труд 

Цена 240 динари 

- ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика 
— Второ дополнето издание — 

Цена 400 динари 

- ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА (сојузен и републички) 

Цена 220 динари 

- ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 
Цена 180 динари 

- КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
— со објаснувања — 
Второ дополнето и изменето издание 

Цена 380 динари 

- ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

Цена 230 динари 

- ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 
— со предговор и со предметен регистар — 

Цена 300 динари 

- ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА - книга П 

Цена 250 динари 

- УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Цена 245 динари 

- ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И 
КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Цена 200 динари 

- ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
— со објаснувања — 

^ Цена 160 динари 

- ЗБИРКА НА СОЈУЗНИОТ И НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Цена 155 динари 
- ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 

Цена 45 динари 
Порачки прима Службата за претплата на Служ-

бен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

' Правилник за образецот па легитимаци-
ите на инспекторите за вршење на инспек-
циски надзор IBO областа^ на општонарод-
ната одбрана — — — — — — — 305 
Одлука 1н.а Уставниот суд на Македонија, 

ѕУ. бр. 89/84 од 30 јануари 1985 година 306 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

\У. (бр. 111/84 од 20 февруари 1985 година 306 
'Одлука на Уставниот суд на Маке домија, 
У. 1бр. 187/84 од 28 февруари 1985 година 307 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за валоризационите коефициенти 
за пресметување на личните доходи од по-
ранешните години на ниво на личните до-
дови од 1984 година заради утврдување 

\на пензиската основа — — — — — 308 
'Одлука за измена и дополнувања на Одлу-
ката за утврдување на работните места на 
кои стажот на осигурувањето се смета со 
зголемено траење, степенот на зголемува-
њено иа тие работни места и ^постапката 
за утврдување на фактичката положба — 308 

'Одлука за утврдување на условите, начи-
нот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за деца (со (потешки психо-
физички недостатоци за 1985 година — — 309 

'Одлука за утврдување на условите, начи-
нот на остварување и висината н а ' (посеб-
ниот додаток за деца со потешки психо-
физички недостатоци за 1985 година — 311 
Одлука за утврдување на условите, начи-
нот на остварување и вишната на посеб-
ниот додаток за деца со потешки психо-
физички недостатоци за 1986 година — ЗИ4 
Одлука за утврдување на условите, начи-
нот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за деца со потешки психо-
физички недостатоци за 1985 година — 317 
Одлука за утврдување на условите, начи-
нот на остварување и висината на посеб-
ниот додаток за деца со потешки психо-
физички недостатоци за 1985 година — 320 
'Одлука за ошободување од плаќање при-
донес од лични доходи на РО „Комуналец" 
зд 1984 година — — — — - — — 32'2 

'Одлука за ослободување од плаќање при-
донес од личен доход на РО „Комуналец" 
за 1984 година — — — — — — — 323 
'Одлука за ослободување од плаќање при-
донес од личен доход на РО „Комуналец" 
за 1984 година — — — — — — — 323 
'Одлука за ослободување од плаќање при-
донес од лични доходи на РО „Комуналец" 
з а 1984 година — — — — - — — 323 

Одлука за ослободување од плаќање при-
донес од лични доходи на PO „Комуналец" 
за 1984 година — — — — — — — 323 

КАВАДАРЦИ 
Одлука за утврдување на стапката на при-
донесот за финансирање на СИЗ за оп-
штествена заштита на децата за 1985 го-
дина — — — — — — — — — 324 

РАДОВИШ 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување стапките на придонесите за соци-
јална заштита на општината Радовиш за 

1985 година — — — — — — — — 324 
Испраовка на Одлуката за утврдување на 
(стапките на придонесот за заштита од 
градобијност за 1985 година — — — — 324 

СОДРЖИНА 
л - Страна 
) Одлука за избор на претседател на Прет-
ци седателството на СРМ — — — — — 305 
/ Наредба за утврдување на основата за оп-

ределување на боречкиот додаток на учес-
ниците 'во Народноослободителното дви-
жење од Егејскиот дел на Македонија во 
1986 година — — — — — — — — 305 


