
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник ва СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 
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Број 5 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 20 
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36. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНА-
ТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ПОКАЖУ 

ВААТ ЗАГУБА 

Се прогласува Законот за висината на аконта-
циите на личните доходи на работниците во ос-
новните организации на здружениот труд што по-
кажуваат загуба, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 февруари 1982 
грдина. 

Бр. 08-366 
10 февруари 1982 година 

Скопј е 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВИСИНАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ШТО ПОКАЖУВААТ ЗАГУБА 
Член 1 

Со овој закон се утврдува висината на аконта-
циите на личните доходи на работниците во основ-
ните организации на здружениот труд, работните 
заедници, договорните организации на здружениот 
труд, земјоделските и други задруги и .другите 
форми на здружување на трудот - и средствата (во 
натамошниот текст: организации) кои покажуваат 
загуба со периодичната пресметка за шест, односно 
девет, месеци и со завршната сметка. 

Член 2 
Организацијата што со периодичната пресмета 

ка покажала загуба во своето работење, од денот 
на истекот на рокот пропишан за поднесување на 
периодичната пресметка, до денот додека не почне 
да работи без загуба, јќе исплатува аконтации на 
личните доходи во висина: 

/ 1. утврдена со самоуправниот општ акт за рас-
пределба на средствата за лични доходи, ако за -
губата е помала од износот на резервниот фонд во 
последниот ден на пресметковниот период и 

2. утврдена со самоуправната спогодба за здру-
жување во работна, односно сложена организација 
на здружениот труд, ако со таа самоуправна спо-
годба е утврдена обврска за меѓусебно покривање 
на загубите, под услов организациите што ја пре-
зеле таа обврска да не работат со загуба и ако 
разликата меѓу износот на средствата потребни за 
исплата на аконтациите на личните доходи и изно-

сот на средствата што за таа цел го обезбедила 
организацијата што работела со загуба се пренесе 
на жиро сметката на таа организација согласно со 

- самоуправната спогодба. 
Организацијата што не може да обезбеди сред-

ства за исплата на аконтациите на личните доходи 
па начинот од став 1 на овој член може да ис-
платува аконтации на личните доходи до износот 
ма просечната аконтација на личниот доход ис-
платена по работник во пресметковниот период, 
кој и претходи на периодичната пресметка во која 
е искажана загубата. 

Член 3 
Организацијата што со завршната сметка по-

кажала непокриена загуба во своево работење, ќе 
исплатува аконтации на личните доходи до виси-
ната на просечниот личен доход по вработен во 
организацијата исплатен според периодичната пре-
сметка за периодот јануари—септември во годината 
за која е искажана загубата, а најмногу до виси-
ната на просечниот личен доход по работник ис-
платен во гранката на која организацијата и при-
паѓа според прописите за единствената класифи-
кација на дејностите што го утврдува Службата 
на општественото книговодство врз основа на по-
датоците од периодичната пресметка за периодот 
јануари—септември во годината за која е искажа-
на загубата. 

Член 4 
По исклучок од член 3 на овој закон, по бара-

ње на организациите од областа на железничкиот 
и ПТТ сообраќај, електростопанството, црната и 
обоената металургија, како и организациите што 
вршат дејност од општ интерес основани од Ре -
публиката, Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија може да даде 
согласност за исплата на аконтациите на личните 
доходи во поголем износ. 

Согласност за исплата на аконтациите на лич-
ните доходи на работниците во поголем износ од 
предвидениот во член 3 од овој закон, за другите 
организации според нивното седиште, можат да 
дадат извршните совети на собранијата на општи-
ните ако се утврди дека организацијата работи со 
загуба од објективни причини, односно ако се ут-
врди дека постојат можности во идната периодич-
на пресметка да се отстрани загубата, односно да 
се изврши трајна санација. 

Член 5 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација ако изврши 
исплата на личните доходи спротивно од одред-
бите на овој закон. 

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член и 
одговорното лице во организацијата. 

Член 6 
Одредбите од член 3 на овој закон ќе се при-

менуваат и на организациите кои ќе покажат не-
покриена загуба со завршните сметки за 1981 го-
дина. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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37. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 1 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ .ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО 

НА ИМОТОТ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за пријавување и испиту-
вање потеклото на имотот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здруженидт труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 
февруари 1982 година. 

Бр. 08-372 
10 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството ца СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на ОР1М, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
I 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ 

ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ 
! • 

Член 1 
Во Законот за пријавување и испитување по-

теклото на имотот („Службен весник на СР.М" бр. 
20/74 и 42/76) член 7 се менува и гласи: 

„Испитувањето на потеклото на имотот го в р - , 
ши општинскиот орган на управата надлежен за 
општествените приходи (надлежен орган)". 

Член 2 
Член 14 се менува и гласи: 
„Постапка за испитување на потеклото на имо-

тот по службена должност покренува надлежниот 
орган. 

Јавниот обвинител, јавниот правобранител, оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето, 
органите на управата, Службата на општественото 
книговодство и органите на работничката контро-
ла поднесуваат предлог за поведување постапка за 
испитување на потеклото на имотот до надлежниот 
орган, ако во вршењето на работите од нивната 
надлежност дознаат за факти што укажуваат дека 
граѓанин стекнал имот на незаконит начин. 

Кон предлогот се поднесуваат податоци и из-
вестувања со кои се потврдуваат наводите од пред-
логот. 

Иницијатива за поведување постапка можат 
да дадат организациите на здружениот труд, мес-
ните заедници, општествено-политичките и општес-
твените организации и други општествени правни 
лица ако дознаат за ф а к т и што укажуваат дека 
граѓанин стекнал имот на незаконит начин. 

Иницијатива за поведување постапка до над-
лежниот орган можат да дадат и граѓаните и 
нивните здруженија . 

Кон поднесокот, со кој се покренува иниција-
тивата се прилагаат податоци. 

Надлежниот орган е должен да го разгледа 
предлогот односно иницијативата од ставовите 2, 
4 и 5 од овој член и по нив да се произнесе н а ј -
доцна во рок од 30 дена по приемот". 

Член 3 
Во член 16 во ставовите 3 и 5 зборовите: „Ко-

мисијата е должна" се заменуваат со зборовите: 
„Надлежниот орган е должен". 

Член 4 
Член 25 се менува и гласи: 
„Ако во текот на постапката за испитување 

на потеклото на имотот надлежниот орган утврди 
дека граѓанинот го стекнал имотот на законит на-
чин, со заклучок ќе ја запре постапката и ќе на-
реди симнување на забраната за отуѓување и оп-
товарување на имотот. 

Заклучокот од став 1 на овој член ќе се об-
јави на соодветен начин во целост или во изводи, 
доколку тоа го бара граѓанинот во рок од 30 дена 
од доставувањето." 

Член 5 
Во член 26 став 4 по зборот „жалба" се 

става точка, а другите зборови до крајот на ре-
ченицата се бришат. 

Член 6 
Член 30 се менува и гласи: 
„Правосилното решение за одземање на под-

вижниот имот, се извршува според постапката за 
присилна наплата на даноците на граѓаните." 

Член 7 
Член 8, член (9 став 3 алинеја 4, членовите 10, 

11, 12, 13, 21, член 2:4 став 4, член ,26 став 3 и 
член 27 се бришат. 

Член 8 
Во член 9 ставовите 1 и 3, член 15 став 1, 

член 16 ставовите 1 и 2, членовите 17, 18, 20, 2,1-а, 
23-6, член 24 став 1, член 28 став 2 и член 34-а 
зборовите: „општинската комисија", односно „над-
лежната комисија", односно „комисијата", односно 
„комисија" се заменуваат со зборовите: „надлеж-
ниот орган" односно „надлежен орган". 

Ч л е ќ 9 
Во член 9-а зборовите: „Општинската" од-

носно „Републичката комисија" се заменуваат со 
зборовите: „Општинскиот орган на управата над-
лежен за општествените приходи" односно „ре-
публичкиот орган на управата надлежен за ф и -
нансиите." 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој за -

кон престануваат со работа комисиите за испиту-
вање на потеклото на имотот. 

Одредбите на овој закон ќе се применуваат 
на сите случаи, кои правосилно не се завршени 
до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 11 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието ^ на <ОРМ да утврди пречистен 
текст на Законот за пријавување и испитување 
потеклото на имотот. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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38. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за езерската пловидба, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 февруари 1982 
година. 

Бр. 08-365 
10 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството ра СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Законот за езерската пловидба („Службен 

весник на СРМ" број 8/80 и 126/80), во член 16 став 
1 зборовите: „републичкиот орган на управата над-4 

лежен за работите на сообраќајот" се заменуваат 
со зборовите:, „Капетанијата на пристаништата". 

Член 2 
Во член 17 став 2 зборовите: „општински орган 

на управата надлежен за работите на езерската 
пловидба" се заменуваат со зборовите: „Капетани-
јата- на пристаништата*'. 

Член 3 
По член 17 се додаваат два нови члена 17-а 

и 17-6, кои гласат: 

„Член 17-а 
Капетанијата на пристаништата е орган на уп-

рава во состав на републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот. 

Подрачјето на Капетанијата на пристаништата 
ги опфаќа сите природни и вештачки езера во 
Републиката. 

/Седиштето на Капетанијата на пристаништата 
е во Охрид. 

Член 17-6 
Со работата на Капетанијата на пристаниш-

тата раководи капетан. Капетанот го именува и 
разрешува Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Капетанот ги има сите права, должности и, ов-
ластувања кои врз основа на о?ој закон и други 
прописи ги има инспекторот за безбедност на езер-
ската пловидба". 

Член 4 
Во член 31 став 4 се менува и гласи: „Пре-

гледот од став 3 на овој член го врши Капетани-
јата на пристаништата". 

Во став 5 зборовите: „Општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на езерската пло-
видба или организацијата на здружениот труд што 
тој ќе ја овласти" се заменуваат со зборовите: 
„Капетанијата на пристаништата". 

Член 5 
Во член 32 став 2 се менува и гласи: „Виси-

ната на надоместокот од став 1 на овој член ја 
утврдува Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија" . 

Член 6 
Во член 34 став 1 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите на езер-
ската пловидба, односно организацијата не здру-
жениот труд што тој ќ е ја овласти", се заменуваат 
со зборовите: „Капетанијата на пристаништата". 

Член 7 
Вр член 37 став 2 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите на езер-
ската пловидба или организацијата на здружениот 
труд што тој ќе ја овласти" се заменуваат со 
зборовите: „Капетанијата на пристаништата". 

Член 8 
Во член 40 ставовите ,1 и 4 зборовите: „општин-

скиот орган на управата надлежен за работите 
на езерската пловидба" се заменуваат со зборо-
вите: „Капетанијата на пристаништата". 

Член 9 
Во член 58 став 2 во точка 2 зборот „од" се 

заменува со зборот „до". 

Член 10 
Член 65 се менува и гласи: 
„Надзор над спроведувањето на овој закон и 

прописите донесени врз основа на него врши К а -
петанијата на пристаништата. 

Капетанијата на пристаништата непосредно ги 
врши инспекциските, управните и другите стручни 
и технички работи на безбедноста на езерската 
пловидба, како и управните и другите работи од 
областа на езерската пловидба од надлежност на 
Републиката. 

Капетанијата на пристаништата врши и работи 
на безбедноста на езерската пловидба и други ра-
боти од езерската пловидба што со сојузен закон 
и со прописи донесени врз основа на него се ста-
вени во надлежност на Републиката, ако со закон 
не е определено поинаку". 

Член 11 
Членовите бб, 67 и 68 се бришат. 

Член 12 
, Овој закон влегува во сила осмиот ден од, 

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

39. 
Врз основа на член 106 точка 2, а во врска со 

член >90 став 2 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" број 17/79), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за -
едничка седница на сите собори, одржана на 10 
февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста судија на Врхов-
ниот суд на Македонија д-р Кирил Чавдар, заради 
именување на друга должност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-334 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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40. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 10 февруари ,1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО СКОПЈЕ 

З а судии на Окружниот суд во Скопје се из -
бираат: Светислав Тасевски, судија на Општински-
от суд II — Скопје, Александар Бошњаковски и 
Агим Мифтари, судии на Општинскиот суд I — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА " 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-335 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

41. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство • („Службен весник на СРМ" број 
10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 10 февруари 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ 

З а заменик на Окружниот јавен обвинител во 
Скопје се именува Костадин Попов, заменик на 
Општинскиот јавен обвинител во Скопје. 
I 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-336 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е: р. 

42. 
Врз основа на член 26 став 1 од Законот за 

јавното правобранителство ^„Службен весник на 
ОРМ" број 9/77 и 6/81), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка сед-
ница на сите собори одржана на 10 февруари 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

З а заменици на Јавниот правобранител на Ма-
кедонија се именуваат: д-р К и р и л Чавдар, судија 
на Врховниот суд на Македонија и Петар Стоилов, 
самостоен советник во Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-333 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
[Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

43. 
Врз основа на член 106 точка 1, а во врска со 

член 90 став 2 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник н а . С Р М " број 17/79), Собранието 
на Социјалистичка Vрепублика Македонија, на за -
едничка седница на сите собори, одржана на 10 
февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат од должноста судии на Ок-
ружниот суд во Скопје, поради нивно барање: 
Слободан Ж е р а и ќ и Евгениј Поп Ацев. 

Разрешувањата се вршат со важност од 15 
февруари 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-337 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

44. 
Врз основа на член 44 од Законот за избор на 

членови" на делегациите во собранијата на опште-
ствено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници („Службен весник на СРМ" 
број 41/81), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на заедничката седница на сите 
собори, одржана на 10 февруари 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-

МЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА 

I 
Се разрешуваат претседателот, секретарот, чле-

новите и нивните заменици на Републичката из-
борна комисија поради истек на времето за кое се 
именувани: 

— претседателот 
Стојче Поповски, 
— заменикот 
Димитар Солев, 
— секретарот 
Данчо Стојчески, 
— заменикот 
Илија Таневски, 
— членовите: 
Никола Коневски, 
Ж и в к о Атанасовски и 
м-р Славко Телевски, 
— замениците: 
Милоје Димовски, 
Георги Стојков и 
Мирјана Тошева. 

II 
За претседател, секретар, членови и нивни за-

меници на Републичката изборна комисија се име-
нуваат : 

за претседател 
Димитар Солев, судија на Врховниот суд на 

Македонија, 
за негов заменик 
Тихомир Белковски, судија на Врховниот суд 

на Македонија, 
за секретар 
Данчо Стој чески, самостоен советник во Соб-

ранието на (Социјалистичка Република Македонија, 
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за негов заменик 
Илија Таневски, самостоен советник во Прет-

седателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, 44 • 

за членови: 
Новак Марковски, потсекретар во Републич-

киот секретаријат за законодавство и организација, 
за негов заменик 
Саид Саид, помошник на републичкиот секре-

тар за законодавство и организација 
Томе Несторовски, судија на Судот на здруже-

ниот труд на Македонија, 
за негов заменик 
Георги Стојков, секретар на Комисијата за раз -

вој на изборниот систем и избори во Р К на ССРНМ, 
Васко Костојчиповски, член на Претседател-

ството на Сојузот на синдикатите на Македонија, и 
за негов заменик 
Бранко Мушкарски, советник во Кабинетот на 

претседателот на Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-332 
10 февруари 1^82 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

45. 
Врз основа на член 9 од Законот за награ-

дата, АВНОЈ („Службен лист на СФРЈ" број 49/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРА-

ДАТА НА АВНОЈ 

Се разрешуваат членовите и замениците на 
членовите на Одборот за наградата АВНОЈ, пора-
ди истек на времето за кое се избрани: 

Членовите: 
Хисен Рамадани, 
Матеја Матевски и 
д-р Борис Каранфилски. 
Заменици на членовите: 
Иќмет Кривца, 
Борис ВИШИНСКИ И 
Емин Илхами. 

II 
За членови и нивни заменици на Одборот за 

наградата АВНОЈ се избираат: 
за член 
Веселинка Малинска, член на Претседател-

ството на СР Македонија, . 
за заменик член 
д-р Славчо Бахчеванџиев, редовен професор на 

Факултетот за физика во Скопје, 
за член 
д-р Александар Донев, член на- Претседател-

х ството на Р К на ОСРНМ, 
за заменик член 
Икмет Кривца, член на Извршниот одбор на 

Собранието на Стопанската комора на Македонија, 
за член 
Томе Момировски, член на Претседателството 

на Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, 

за заменик член 
Петар К а р а ј анов, член на Ц К ОКМ, директор 

на „Комунист" — Скопје. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-ЗЗв 

10 февруари 1982 година 
Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

46. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот .труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗ-
БОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТИ ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

. З а претставници на општествената заедница на 
Конкурсната комисија за изготвување предлог за 
избор на директор на ООЗТ Институти при Меди-
цинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

Љупчо Ссѓмоников, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на С Ф Р Ј и 

Милутин Николовски, извршен секретар на 
Комитетот на Општинската конференција на СКМ 
„Центар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-344 
10 'февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, С; р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

47. 
Врз основа на член 57 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
ж а н и на 10 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕ-

ТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Конкурсната комисија за изготвување предлог за 
именување индивидуален работоводен орган на 
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Заводот за рехабилитација на деца и младинци со 
оштетен вид во Скопје се именуваат: 

Миле Јакоски, член на ИС и секретар за оп-
штествени дејности на Собранието на општина 
„Кисела Вода" — Скопје и 

Милан Миланов, управник на Здравствениот 
дом „Пролет" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-345 
ГО февруари ,1982 година 

Скопје* 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

48. 
Врз основа на член 1*53 став 2 од Законот за 

водите („Службен весник на СВМ" број 6/81), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 10 фебруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО 
НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕ-
РАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „ВОДОСТО-

ПАНСТВО" НА СР МАКЕДОНИЈА 
Се дава согласност на Одлуката на Работнич-

киот совет на „Водостопанство" на СР Македонија, 
донесена на 9. XII. 1(981 година, со која за генера-
лен директор на СОЗТ „Водостопанство" на СР 
Македонија е именуван 

Благоја Левковски, дипл. град. инж., досегашен 
вршител на должноста генерален директор на 
СОЗТ „Водостопанство" на ОР Македонија — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-346 . 
10 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРИ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

— инж. Насте Арнаудов, вработен во ООЗТ 
Технолошки факултет во Скопје. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје 
се именува 

Слободанка Ханџиска, технолог во РО „Стак-
лара" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-339 
10 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

49. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СВМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Маќедонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политИчкиот со-
бор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 
Се разрешува претставникот на општествената 

заедница во Советот на ООЗТ Технолошки ф а к у л -
тет во Скопје, поради стекнување својство на вра-
ботен во ООЗТ Технолошки факултет, 

50. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование {„Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 10 февруари 19812 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО конкурента^ КО-

МИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
ИЗБОР НА РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ 

З а претставници на општествената заедница во 
Конкурсната комисија за изготвување предлог за 
избор на колегијален работоводен орган на Уни-
верзитетскиот центар за биолошки и биотехнички 
науки „Скопје" во Скопје се именуваат: 

Трајче Поповски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Злате Поповски, член на ИС и секретар за оп-
штествени дејности на Собранието на општина 
„Гази Баба" — Скопје. у 

За претставници на општествената заедница во 
Конкурсната комисија за изготвување предлог за 
избор на директор на ООЗТ Клиника за максило-
фацијална хирургија во Скопје се именуваат: 

Славе Петровски, судија на Врховниот суд на 
Македонија и 

Наум Спировски, претседател на Претседател-
ството на Советот на Сојузот на синдикатите на 
општина „Центар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-342 
10 февруари 1982 грдина 

Скопје 

) Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на * 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

1 Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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51. 
Врз основа на член 35 од Законот) за високото 

образование („Службен весник на СИМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на ГО февруари 198-2 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 3»ЕМ-

ЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на РО Земјоделски факултет 
во Скопје, поради истек на времето за кое е име-
нуван, 

— инж. агр. Стојан Митровски. 
За претставник Да општествената заедница во 

Советот на РО Земјоделски факултет во Скопје се 
именува 

Рафаило Филиповски, извршен секретар на 
Комитетот на ОК на СКМ „Гази Баба" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-34)1 
10 февруари 198)2 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

52. 
Врз основа на член 57 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СВМ" број 9/7в), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ 31А ПРО-
ФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛА-

ДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ — СКОПЈЕ 
За претставници на општествената заедница во 

Конкурсната комисија за изготвување предлог за 
именување директор на Центарот за професионал-
на рехабилитација на младинци со оштетен слух 
— Скопје се именуваат: 

Светлана Антоновска, извршен секретар на Оп-
штинскиот комитет на СЕМ „Карпош" — Скопје и 

Олга Наумова, судија на Врховниот суд на Ма-
кедонија. . 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-343 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СВМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

53. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ООЗТ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Архитектонски ф а -
култет во Скопје, поради презафатеност, 

дипл. инж. арх. Мирјана Стоименова, врабо-
тена во ПРО „Гранит" — Скопје. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ. Архитектонски факултет во 
Скопје се именува: 

Исо Мартиновски, градежен инжинер, технич-
ки директор на ГРО „Техника" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-340 
10 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

54. 
Врз основа на член 2 од Одлуката за утврду-

вање на вкупниот износ на девизите за потребите 
на Републиката и општините за 119812 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 38/81), Извршниот 
совет на Собранието на С Р Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕ-
НИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА 

ОПШТИНИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Девизите за потребите на Републиката и на . 

општините, утврдени во динарска противвредност 
од 3150.000.000 динари, можат да се користат за 
стоковни и нестоковни плаќања на републичките 
органи и организации, општествено-политичките 
организации, општествените организации, општин-
ските органи, градот Скопје и Заедницата на оп-
штините и градовите на Македонија и тоа: 

1) за стоковни плаќања — до 
износ од 234.600.000 динари 

2) за нестоковни плаќања — до 
износ од 24.300.000 динари 

3) за отплата па ануитети — 
до износ од , 27.100.000 динари 

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 
овој член се издвојува износот 64.000.000 динари за 
намирување на непредвидени и на недоволно пред-
видени .расходи (средства на резервата). 

Средствата за резервата од став 2 на овој 
член ќе се користат по одделни решенија на Из-
вршниот совет. Се овластува републичкиот сек-

Претседател 
на Собранието на 

. СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

*СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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ретар за финансии да може да одобрува користе- _ 
ње на средства од резервата, кои во секој поеди- ' 
нечен случај не го надминуваат износот од 
100.000 динари. 

Член 2 
Со распоредот на девизите за 1982 година, кој 

е составен дел на оваа одлука, се утврдуваат н а ј -
високите износи на девизите за одделни корис-
ници. 

Член 3 
Девизните средства распоредени со оваа одлу-

ка ќе можат да се користат во конвертибилни и 
останати девизи. 

Член 4 
Се, овластува републичкиот секретар за ф и -

нансии, според потребите, да донесува решенија за 
користење на девизите за потребите на органите 
на општините, Градот Скопје и Заедницата на 
општините и градовите на Македонија. 

Член б 
Во средствата утврдени во распоредот на де-

визите за 1982 година за одделни корисници се 
вклучуваат и искористените средства според член 
3 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ 

на девизите за потребите на Републиката и на оп-
штините за 1982 година. 

Член 6 
Корисниците на девизите (ќе му поднесат на 

Републичкиот секретаријат за финансии извештај 
за користење на девизите според оваа одлука, три-
месечно, ќумулативно, во рок од 5 дена по истекот 
на тримесечјето, а годишен извештај до 15 јануари 
1983 година. 

Член 7 
-ЧАНГ 

Републичкиот секретаријат за финансии ќе се 
грижи за спроведувањето на оваа одлука. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-234/1 
5 февруари 1982 бодина 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 

1982 ГОДИНА 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

55. 
Врз основа на член 37 од Законот за фондови-

те за заеднички резерви („Службен весник на 
СРМ", бр. 41/78) и член 36 од Статутот на Репуб-
личкиот фонд за заеднички резерви, Собранието 
на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на 
седницата одржана на 16 февруари 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Стапката за здружување на средствата на ре-

зервите на основните организации на здружен 
труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви 
изнесува 2:0% од основицата утврдена со членот 6 

<и о. 
Рч го 

~ К О Р И С Н И К Стоковни 
плаќања 

Нестоковни 
плаќања 

Отплата 
на ануи-

тета 
Вкупно 
динари 

1. Собрание на СР Македонија 300.000 300.000 600.000 
2. Извршен совет на Собранието на СР Маке- * 

донија 6.500.000 3.000.000 — 9,500.000 
3. Републички секретаријат за внатрешни ра-

боти 36.200.000 1.000.000 9.200.000 46.400.000 
4. Републички секретаријат за финансии — — 15.000.000 15.000.000 
5. Републички секретаријат за здравство и соци-

јална политика 8.000.000 — V 8.000.000 
6. Републички штаб за територијална одбрана 27.300.000 — 27.300.000 
7. Републички завод за статистика 700.000 - — 700.000 
8. Архив на Македонија 880.000 — , — 880.000 
9. Републички хидрометеоролошки завод 5.000.000 — 5.000.000 

10. Централен комитет на Сојузот на комунистите 
на Македонија 300.000 — 300.000 

11. Републичка конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија 120.000 — 120.000 

12. Завод за геодетски и фотограметриски работи 600.000 — 2.900.000 3.500.000 
13, Собранија на општините 3.000.000 '5.000.000 — 8.000.000 
14. Републички секретаријат за сообраќај и5 врски 9.700.00 — — 9.700.000 
15. Служба на општественото книговодство ' 5.000.000 — — 5.ООО.ООО 
16. Новинско издавачко претпријатие „Нова Ма-

кедонија" 30.000.000 5.000.000 — 35.000.000 
17. Радиотелевизи ја — Скопје 60.000.000 5.000.000 — 65.000.000 
18. Завод за осигурување ца имоти и лица „Ма-

кедонија" — 5.000.000 — 5.000.000 
19. ПТТ — сообраќај — Скопје 41.000.000 — _ — 41.000.000 
20, Девизна резерва — I— — 64.000.000 

ВКУПНО: 234.600.000 24.300.000 27.100.000 350.000.000 
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од Законот за фондовите за заеднички резерви 
(„Службен весник на СРМ", бр. 41/78). 

\ 

Член 2 
Обврската на основните организации на здру- . 

жен труд за здружување на дел од средствата на 
резервите, според одредбите од претходниот член 
од оваа одлука, се однесува на завршната сметка 
на основните организации на здружен труд за 1981 
година. 

Член 3 
Средствата од членот 1 на оваа одлука ќе се 

уплатуваат на жиро-см,етката 40100-651-16 Репуб-
лички фонд за заеднички резерви — Скопје. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката х број 4234/6, објавена во 
„Службен весник на СРИ", бр. 3/81. 

Бр. 5/2 
16 февруари 1982 година Претседател, 

Скопје Мустафа Амитов, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена 
на намената на средствата за посебни намени ут-
врдени со Републичкиот буџет за 1981 година во 
пресметката на Извршниот совет на Собранието на 
СВ Македонија, објавена во „Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81 година, се поткраднала грешка по-
ради што се дава 

, И С П Р А В К А 

на Одлуката за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со Републич-
киот буџет за (1981 година во пресметката на Из -
вршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Во точка 3 наместо бројката „19.700.000" треба 
да стои бројката „19.200.000 динари". 

Бр. 23-2430/1 
24 декември 1981 година 

Скопје 

ОД И З В Р Ш Н И О Т СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

07. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници <|„ Службен 
весник на СРМ" бр. 41/811) и член 180 став 1 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), 
претседателот на Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МА-
КЕДОНИЈА И ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА 
КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се распишуваат избори за избор на делегати 

во Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (натаму: Собрание на Заедницата) и 
за избор на членови на Одборот за самоуправна 
контрола на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија (натаму: Одбор за самоуправна контрола на 
Заедницата). 

Член 2 
Изборите за делегати во Собранието на Заед-

ницата и Одборот за самоуправна контрола на З а -
едницата ќе се одржат до 14 април 1982 година. 

Член 3 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр.. 01-410/1 
14 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

Р Е П У Б Л И Ч К А ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

68. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни Заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 411/81) и член 114 од Статутарната 
одлука на Републичката самоуправна интересна 
заедница за старосно осигурување на земјоделци-
те („Службен весник на ОРМ" бр. 45/78) претседа-
телот на Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за старосно осигурување на 
земјоделците донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
ЦИТЕ И КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА 
КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-

НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Се распишуваат избори за избор на делегати 

во Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за старосно осигурување на земјо-
делците (во натамошниот текст: Собрание на Р е -
публичката заедница) и за избор на делегати во 
Комисијата за самоуправна контрола на Репуб-
личката заедница. 

Член 2 
Изборите за делегати во Собранието на Ре -

публичката заедница и Комисијата за самоуправ-
на контрола на Републичката заедница ќе се одр-
жат најдоцна до 14 април 1982 година. 

' Член 3 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 01-306 
14 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Лазе Добрушевски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ, — СТРУМИЦА 

69. 
Врз основа на член 25 став 5 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
јСРЈМ". бр. 5/74), а во врска со член 28 став 1 точка 
5 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното, осигурување — Струмица, на седницата на 
Соборот на делегатите работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на работници од 
здружениот труд во здравството — даватели на ус-
лугите, одржана на 25 декември 1981 година, до-
несе^ 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА. ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 

ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ 
РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здрав-
ствено осигурување и правата од здравственото 
осигурување за лица вработени к а ј приватните 
работодавци на подрачјето на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струмица, а за кои со Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдува-
ње на правата од ова осигурување на лицата вра -
ботени к а ј приватните работодавци, претставува 
договорениот личен доход меѓу приватниот рабо-
тодавец и работникот, кој што не може да биде 
помал од: 
— за неквалификувани работници — 3.810,00 д. 
— за полуквалификувани работници — 4.378,00 д. 
— за квалификувани работници — 5.040,00 д. 
— за висококвалификувани работници — 5.916,00 д. 
— за домашни помошнички — 3.810,00 д. 

Член 3 
За учениците во училиштата за средно обра-

зование за одделни занимања кои покрај училиш-
ната изведуваат и практична настава во организа-
цијата на здружен труд или к а ј приватниот рабо-
тодавец, Основица за остварување правото од здрав-
ственото (осигурување и за плаќање на придонес 
за здравственото осигурувале претставува награ-
дата што ја прима, а која не може да биде по-
иомала од: 
— за ученици од I година — 648,00 динари 
— за ученици од I I година — 1.008,00 динари 
— за ученици од III година 1.368,00 динари 
— за ученици од IV година — 1.728,00 динари 

Придонесите што ќе се пресметуваат и плаќаат 
но основиците утврдени во, член 2 и 3 од оваа 
одлука, ќе се пресметуваат месечно наназад, сме-
та јќи од денот на осигурувањето по 1/30. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да в а ж и Одлуката за утврдување 
на основиците за пресметување и плаќање на при-
донес за здравственото оригурување на лицата вра-
ботени кјај приватните работодавци, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 14/81. 

Чден 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 02-1320/1 
25 декември 1981 година Претседател, 

Струмица Илија Петров, е. р. 

70. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуп-
равната спогодба за основање на .Општинска за -
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската за -
едница На здравството и здравственото осигурува-
ње — Струмица, на заедничка седница на Соборот 
на делегатите-корисници на услугите и на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружен труд во здравството — даватели на услуги-
те, одржана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ-
ТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ се пресметуваат и одреду-
ваат и тоа: 

1. за лицата на доброволна практика (волонте-
ри) што немаат личен доход ако работат со полно 
работно време — 220,00 динари; 

2. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука ((логорување) — 100,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност — 100,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
на јмалку 6 часа дневно — 100,00 динари; 

5. за уживателите на постојана државна по-
мош, дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 220,00 динари; 

6. посебниот придонес за членовите на потес-
ното семејство кои живеат на подрачјето на СР 
Македонија, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита, к а ј странскиот носител на здрав-
ственото осигурување, се утврдува во постојан ме-
сечен износ од 156,00 динари по член на семејство; 

7. за лицата кои организацијата пред заснову-
вање на работниот однос со нив ги упати како 
свои стипендисти на, практична работа во друга 
организација заради стручно оспособување, ако за 
тоа време примаат стипендија — во износ од 360,00 
динари; 

8. за лицата на школување, стручно усовршу-
вање или постдипломски студии, кои поради тоа 
го раскинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија — 360,00 динари; 

9. за југословенските држав јани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање со практика, ако за 
тоа време примаат стипендија — 2174,00 динари; 

10. за лицата — странски држав јани за време 
на школување, стручно усовршување или на пост-
дипломски студии во Југославија, кои поради тоа 
го прекинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија — во износ од 274,00 динари; 

11. за членовите на семејството на осигурени-
кот кој се наоѓа на издржување к а ш а ^г.твор, ако 
на осигуреникот не му престанал, .работниот од-
ност во работната организација за време на издр-
жувањето на казната — во износ од 360,00 динари; 

|1:2. за членовите на семејството на осигурени-
кот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок 
во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходното осигурување — во износ од 360,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донесите за здравствено осигурување за случај не-
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среќа на работа и заболување од професионални 
болести во износ од по 72,00 динари и тоа: 

1. за учениците во средните училишта и Сту-
дентите во вишите и високите школи, факултети-
те, уметничките академии, за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата; 

2. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивилна-
та заштита; 

3. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита; 

4. за лицата кои се наоѓаат на предвојничкк 
обука; 

5. за лицата кои работат помалку од полови-
ната од полното -работно време; 

6. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или 'преквалификација, што ги организира 
или ги упати Заедницата за вработување на работ-
ниците. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесите се утврдуваат за време 

покусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од опреде-
лениот месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да ђажи Одлуката за постојаните 
износи на придонесите за здравствено осигурува-
ње на одделните категории лица надвор од рабо-
тен однос осигурени по Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 14/81. 

Член 5 
Оваа одлука влегува ве! сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на ОРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1-982 година. 

Бр. 02-1321/0. 
25 декември ,1901 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, е. р. 

71. 
Врз основа на член 36 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на (ОРИ", бр. 21/70) и член НО од Статутот 
на Општинската заедница нач здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на заедничка сед-
ница на сите три собори, одржана на 215 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИ-
ОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПЃИ КОРИСТЕЊЕ НА 

ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ 

Член 1 
Висината на учеството во трошоците при ко-

ристењето на издадените лекови, освен лековите 
за чија примен^ е потребна интервенција на стру-
чен здравствен работник, изнесува 11,50 динари по 
издаден лек препишан на рецепт и набавен во 
аптека или друга здравствена работна организа-
ција на подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, без оглед на цената (вредноста) на издаде-
ниот лек. 

По исклучок од ова, ако препишаниот лек е 
под вредноста на 11,50 динари, лекот на осигуре-
никот му се издава со наплата на неговата вред-
ност. 

* Чћен 2 
Учество во трошоците од претходниот член на 

оваа одлука не плаќаат осигурените ли^а на кои 
лековите им се препишани и ги користат по основ 
на задолжителните видови на здравствена зашти-
та и во случај На несреќа на работа к заболување 
од професионални болести (член 30 и 32 од За-
конот). 

Член 3 
Со денот на влегувањето, во сила на . оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
висината на постојаниот износ на учествово на оси-
гурените лица во трошоците при користењето на 
издадените лекови, објавена во „Службен весник 
на СРМ", бр. 14/81. 

Член 4 , 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 02-1322/1 
25 декември 1981 година 

Струмица 
Претседател * 

Илија Петров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО 

72. 
Врз основа на член 14 од Законот за с^мруп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 став 5 и 
член 69 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница на културата — Кратово, Соб-
ранието на Заедницата, на седницата одржана на 
30 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУЦРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот во стопанството, од личниот 
доход од нестопанските дејности, од личниот доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност и ли-
чен доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност заради обезбедување на средства на ООДЗ 
на културата — Кратово и здружување на средства, 
за развој на творештвото и ^културните дејности 
од општ интерес за Републиката. 

Член 2 
Во 1982 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси: 
1. придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 

0,90%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанство, по стапка од 1°/о; 
3. придонес од личен доход од земјоделска 

дејност, по стапка од 0,20%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за кул-
тура ќе се применуваат одредбите од член 1 од 
Законот за изменување на Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата {„Службен 
весник на СЈРМ", бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од 
Законот за СИЗ на културата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74). 

Член 4 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на културата — Кратово, за 
творештвото и културните дејности од општ инте-
рес за Републиката здружува средства во РС1ИЗ 
на културата со издвојување на: 

— 0,36% од доходот во ОЗТ и 
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— 0,20% од личниот доход од нестопанството. 
Вкупниот износ на стапките на Општинската 5 

СИЗ на културјата во Кратово ќе изнесува и тоа: 
— од личен доход од нестопанството — 1,20%; 
— од доходот, во стопанството —1,26%; 
— од личен доход од земјоделството — 0,20% и ќе 

се утврдат со посебен договор. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на здружени-

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

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

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

Бр. 01-169 
31 декември 1981 година 

Кратово 
Претседател, 

Љубиша Јордановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
РЕСЕН . 

73. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРИ", бр. 9/78) и 
член 14 став 1 алинеја б од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Ресен, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Ресен, на седницата одржана на 28 де-
кември 1081 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

— РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ќе ги плаќаат основните организа-
ции на здружен труд од доходот и работните луѓе 
од личниот доход заради обезбедување средства за 
финансирање на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат: 
— од доходот на основните организации на 

здружен труд, ћо стапка од 0,38'%; 
— од личниот доход од работен однос од не-

стопанските дејности, по стапка од 0,75%; 
— од личен доход од земјоделска дејност, по 

стапка од 0,02%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност, по стапка од 0,15%; 
'— од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност, по стапка од 0,15%. 

Член 3 , -
Организацијата на здружен труд З И К „Прес-

панско јаболко" — ООЗТ Земјоделие — Ресен се 
ослободува од плаќање на придонесот 100% утвр-
ден во член 2 став 1 алинеја 1 од оваа одлука. 

Организациите на здружен труд: „Македонија-
турист" — Скопје — ООЗТ Туристичка населба 
„Отешево" — Отешево; Угостителско-туристичката 
работна организација „Преспатурист" — Ресен; Ав-
тотранспортното претпријатие „Преспатранс" — Ре-
сен; Работната организација за производство, пре-
работка и промет со риба „Рибопреспа" — Ресен 
ќе плаќаат 50% од утврдените стапки на придоне-
сот од доходот утврден во член 2 став 1 алинеја 1 
од оваа одлука. 

Член 4 
: Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРM". 
; Бр. 01-112/1 
28 декември 1981 година 

Ресен 
Претседател, 

Миле Коневски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

74. 
Врз основа на член 55 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 6/81), член 21 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата, член 102 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница за општествена з аш-
тита на децата — Титов Велес, член 14 од Самоуп-
равната спогодба за финансирање на основите на 
планот за развој на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на де-
цата за периодот 1981—11985 година, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Титов Велес, 
на седницата одржана на 29 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 
ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување сред-

ства во Општинската самоуправна интересна за -
едница за општествена заштита на децата — Ти-
тов Велбс за 1982 година се утврдува на бруто ли-
чен доход од работен однос во: 

1. стопанството — 2,03°/о, 
2. нестопанството — 2,08%, 
3. земјоделската дејност — 1,63%, 
4. самостојното вршење на стопан-

ска дејност ;— 2,03%, 
5. самостојното вршење на несто-

панска дејност — 2,03%. 
Бр. 02-196/4 

29 декември ИШ година 
Титов Велес 

Претседател, 
проф. Љубомир Трајковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

75. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Титов Велес, Соборот на де-
легатите корисници на услугите — работници и 
Соборот на делегатите даватели на услугите, на 
седницата на Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Титов Велес, одржана на 28 декември 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗЛ УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување на работниците се утврдува во висина од 
7,70% од бруто личниот доход во кој се содр-
жани : 
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— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствената заштита од 
3,30% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 4,40%. 

II 
За обврзниците на придонесот за здравството 

и здравственото осигурување од член 24 точка 
3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање за кои е определена во нето лични примања, 
стапката за придонесот за здравството и здрав-
ственото осигурување се утврдува во висина од 
12,8"/» од нето основицата во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
5,8% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигуру-
вање што самостојно ги утврдува Заедницата од 
7,0%. 

III 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување во случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести се утврдува 'во ви-
сина од 0,30% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружен труд од об-
ласта на стопанството, како и основните органи-
зации на здружен труд регистрирани како уста-
нови, кои во Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации и државните ор-
гани по дејности се распоредени во областите од 
1 до 8 — остварениот доход намален за пресме-
таните и договорни обврски, освен данокот на до-
ход; 

2. за другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, општествено-политички 
организации и здруженија и други работни заед-
ници што не се организирани како организации на 
здружен труд кои во своето .работење не оствару-
ваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 
и 0 од Номенклатурата за распоредување на сто-
панските и другите организации и државните ор-
гани по дејности, бруто личниот доход на врабо-
тените. 

IV 
(Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 0211-757 
28 декември 198.1 година 

Титов Велес 
Потпретседател, 

Драгољуб Бацковић, е. р. 

76. 
Врз основа на член 172 и Џ04 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, Соборот на 
делегати корисници на услуги — земјоделци и Со-
борот „на делегати даватели на услуги, на седни-
цата на Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Титов 
Велес, одржана на 28 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

• I 
Придонесот за здравственото осигурување на 

земјоделските осигуреници за 1982 година ќе се 
пресметува и наплатува: 

A) За осигурениците на Основната заедница — 
Титов Велес: 

1. На осигурениците — земјоделци кои имаат 
'сопствена земја (катастарски приход): . 

а) по стапка од 7% на катастарскиот приход, 
од кои: 

— за задолжителни' видови на здравствена 
заштита — 4,0% — за здравствена заштита која 
самостојно ја утврдува Заедницата — 3,0%. 

2. На осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност: 
% а) по 200,00 динари од домаќинство од кои: 

— за задолжителни видови на здравствена 
заштита — 120,00 динари, 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 80,00 динари. 

B) За осигурениците на Основната заедница — 
Неготино: 

1. На осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствена земја .(катастарски приход): 

а) по стапка од 6% од катастарскиот приход 
од кои: 

— за задолжителни видови на здравствена 
заштита — 3,5%, 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 2,5%. 

2. На осигурениците земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност: 

а) по 200,00 динари од домаќинство од кои: 
— за задолжителни видови на^ здравствена 

заштита — 120,00 динари, 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата — 80,00 динари. 
И 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1982 година. 

28 декември 1981 година 
Титов Велес 

Потпретседател, 
Драгољуб Бацковић е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ 
ДЕЈНОСТИ — ШТИП 

77. 
/ Врз основа на одредбите од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за образование и на-
учни дејности („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 22 став 3 од Статутот на ОСИЗ за обра-
зование и научни дејности, Собранието на ОСИЗ за 
образование и научни дејности — Штип, на сед-
ницата одржана на 25 декември 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И УСТА-

НОВИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД ЗА 
1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките од 

придонесите на: 
— личен доход од работен однос, 
— личен доход од самостојно вршење на сто-

> панска дејност, 
— личен доход од самостојно вршење на нес-

топанска дејност. 
Член 2 

Стапките на придонесите на ОСИз за образо-
вание и научни дејности — Штип ќе изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
по стапка од 4,,10% од стопанството; 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 2,40% од нестопанството; 
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— придонес од личен .доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 2%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1982 

година^ • 

Бр. 03011-86 
7 јануари 1982 година 

Штип 
Претседател, 

Ангелина Дејанова, е. р. 

Пред Општинскиот суд во Тетово, по предлог 
на предлагачот Сафер Н. Муареми од е. Шипко-
вица, се води вонпроцесна постапка за прогласу-
вање за умрено лицето Асани М. Нуриман од село 
Шипковица, кое исчезнало во јуни месец 1945 го-
дина. 

Се повикува лицето Асани М. Нуриман од село 
Шипковица, Тетовско, во колку е живо, да се 
Јави во Општинскиот суд — Тетово во рок од 3 
месеци од денот на објавувањето на огласот. Исто 
така судот ги повикува и сите оние кои нешто 
знаат за него да го известат судот. Во спротивно 
судот по спроведената постапка ќе ја утврди не-
говата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 996/81. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје И — Скопје во 
тек е постапката за развод на брак по тужбата на 
тужителот Грчиќ Јован од Скопје, со стан на ул/ 
„Лазар Поп Трајков "бр. 20-6, против тужената 
Ана Грчиќ, родена Галиќ, со непозната адреса в а 
странство. 

Се повикува тужената Ана Грчиќ, родена Га-
лиќ, во рок од еден месец по објавувањето на 
овој оглас, да се јави пред овој суд во постапката 
што се води под III П. бр. 3/82 или пак да го из-
вести судот за својата адреса. Во спротивно ќе и 
биде поставен привремен застапник. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 3/82, . . .. - (7) -

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Општинскиот суд во Прилеп го повикува ли-
цето Трајковски Неделков Степан, од село Пол-; 
чиште каде живеел до 1945 година, а потоа зами-
нал со припадниците на НОВ на Југославија во , 
борба против окупаторите и од тогаш па се до 
денес не се вратил во селото,.а се слушнало дека 
загинал во борбите, во рок од три месеци од 067* 
јавувањето на овој оглас во »Службен весник на 
СРМ" да се јави во овој суд доколку е жив. 

Воедно судот ги повикува сите оние кои не- • 
што знаат за животот на именуваниот или пак за 
начинот на неговото исчезнување да го известат 
судот. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот 
ќе утврди дека именуваниот е умрен. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 492/79. 
<3) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово, по предлог 
на предлагачката Саније Зекири од село Новаќе, 
Тетовско се .води вонпроцесна постапка за дока-
жување смртта на лицето Зеќири Зеќир од село 
Новаќе, Тетовско. 

Се поканува лицето Земири Зеќир од село 
Новаќе, Тетовско, во колку е жив, да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Исто така 
судот ги повикува и сите оние кои нешто знаат 
за него да го известат судот. Во спротивно судот 
по спроведената постапка ќе ја утврди неговата 
смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 877/81. 
(1) 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води спор 
за развод на брак1 по тужбата на тужител ката Сел-
мани Мерсије од е. Пирок, против тужениот Сел-
мани Идриз од е. Пирок, а сега со непознато место 
на живеење во Канада. 

Се повикува тужениот Селмани Идриз да се 
јави во судот, достави адреса или одреди полно-
мошник кој ќе го застапува во овој спор во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот. Во Спротивно 
ќе му биде поставен привремен старател преку 
Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе го 
застапува до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1495/61.. 

Пред овој суд се води спор за зголемување на 
законска издршка по тужбата на тужителите Фа-
тиме и Африма Деари од село Селце, застапувани 
од законскиот застапник нивната мајка Адвије 
Баки ја од е. Селце, против тужениот Рамадан Са-
ли Деари од село Шипковица, сега со непозната 
адреса во СР Германија. Вредност на спорот 
2.000,00 динари. 

Се повикува1 тужениот Рамадан Сали Деари од 
село Шипковица во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот да се јави во Општинскиот суд во 
Тетово или да одреди свој полномошник. Во 
спротивно, по истекот на овој рок, ќе му биде пос-
тавен привремен старател кој ќе се грижи за не-
говите правни интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1456/81. 
С5) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за стекнување без основ од страна на ту-
жителот Шабани Неби од село Доброште против 
тужениот Шабани Сали од е. Доброште, а сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Шабани Халила Сали 
од е. Доброште, а сега на привремена работа во 
странство, да се јави во Општинскиот суд во Те-
тово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, 
да достави адреса или да определи свој полно-
мошник. Во спротивно ќе му биде поставен прив-
ремен старател кој ќе ги застапува неговите инте-
рес** во овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 127/81. 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Економски факултет — 

Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. За избор на наставници по предметите: 
— Организација на трудот, 
— Применета економија на СФРЈ, 
— Математика за економисти. 
II. За избор на асистенти по предметите: 
— Економика организација на индустриско-

то производство, 
— Операциони истражувања. 
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III. Избор на помлади асистенти по предметите: 
— Основи на сметководството (два асистента), 
— Политичка економија, 
— (Математика за економисти (два асистента), 
— Стопанска статистика, 
— Политичка економија II. 
Условите за избор се определени со Законот за 

високото образование и Статутот на Факултетот. 
Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот 

на Факултетот во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот во „Службен весник на 
СРМ". 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— диплома за завршено високо образование, 
— куса биографија и 
— список на научни и стручни трудови и по 

еден примерок од истите. (1) 

З р з основа на член 28 и 29 од Правилникот 
за работни односи на Работната организација за 
производство Мермерен комбинат — Прилеп, Ра -
ботничкиот совет на Комбинатот 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на технички раково-
дител 
Покра ј општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да поседуваат висока стручна подготовка 
завршен рударски факултет ; 

— да имаат работно искуство во струката од 
4 години; . - , 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти' и организаторски способности за обавување на 
работите и работните задачи. 

Кон пријавите кандидатите се должни да дос-
тават: 

— диплома за завршен рударски факултет, 
— Доказ за работното искуство. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
^ к о м п л е т и р а н и документи нема да се разгле-

дуваат. 
З а резултатите од конкурсот, кандидатите ќе 

бидат известени во рок од 8 дена од- денот на 
изборот. 

Пријавите со потребната документација да се 
поднесуваат до Конкурсната комисија на Работ-
ната организација за производство Мермерен ком-
бинат — Прилеп. (2:4) 

Собирот на работните луѓе при Центарот за 
социјална работа — Пробиштип врз основа на член 
46 од Законот за избор на органи на управување 
и на други органи на ОЗТ и член 3)1 од Статутот 
на Центарот за социјална работа — Пробиштип 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на Центарот за социјална 
работа — Пробиштип 
Услови: 
Кандидатите, покрај општите услови, треба да 

ги исполнуваат и следните посебни услови: 
— за директор на Центарот може да се имену-

ва лице со завршено више образование — управен 
смер или виша школа за социјални работници со 
над 6 години работно искуство на раководно работ-
но место односно во социјална заштита; 

— да се истакнува со организациони способ-
ности и да има морално и идејно-прлитички подоб-
ности. 

Кандидатите со пријавата за конкурсот да дос-
тават и доказ за стручната подготовка и работ-
ното искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СР)М". 

Пријавите со другите документи да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија при Центарот за 
социјална работа — Пробиштип. (25) 

Врз основа на член бб од Статутот на Р а -
ботната организација за производство *на хартиена 
амбалажа „СИВА ЛЕПЕНКА" — Свети Николе, 
Работничкиот совет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен орган 
— директор 
Услови: 
Покра ј општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд и Законот за работните одно-
си, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

— да има завршено виша стручна подготовка, 
— да има работно искуство 6 години, 
— да поседува морално-политичка подобност и 

способност за развивање на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи, 

— да не е осудуван за кривично дело по член 
511 од Законот за здружениот труд. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СВМ". 

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок 
од 30 дена по истекот на рокот за поднесување, на 
пријави. 

Пријавите се поднесуваат на адреса.' „Работна 
организација „СИВА ЛЕПЕНКА" — Свети Нико-
ле, ул. „Маршал Тито" бр. 71, за Конкурсната ко-
мисија. (31) 

ИСПРАВКА 
Во Конкурсот на О О З Т „Електрократово" — 

Кратово, објавен во „Службен весник на СРМ", 
бр. 2/82, на страна ,31, направена е техничка греш-
ка во посебните услови на конкурсот, така што 
првата точка од условите треба, да гласи: 

— „да имаат завршено електротехнички ф а -
култет до 3 години работно искуство или виша 
електротехничка школа до 6 години работно ис-
куство;". 

Од Конкурсната комисија на ООЗТ „Електро-
кратово" — Кратово. (32) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 
став 1 од Законот за редовните судови -(„Служ-
бен весник на СРМ" број 17/79), собранијата на 
општините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — 
Скопје 

О Б Ј А В У В А А Т 
дека ќе вршат избор на еден судија на 

ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните усло-
ви: да се држав јани на СФРЈ, дипломирани прав-
ници со потребно искуство и стручно знаење, со 
положен правосуден испит и морално-политички 
квалитети за вршење на судиската функција . 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на оп-
штината Чаир — Скопје — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена од 
објавувањето на соопштението. 
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Врз основа на член 95 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" број 17/79) 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
дони ја 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на: 
— двајца судии на Окружниот суд во Скопје. 
Заинтересираните треба да поднесат пријави 

до Собранието на С В М — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето. 

Бр. 08-302 
]5 февруари 1982 година Комисија за прашања на 

Скопје изборите и именувањата 

СОДРЖИНА 
36. Закон за висината на аконтациите на лич-

ните доходи на работниците во основните 
организации на здружениот труд што по-
кажуваат загуба — — — — — — — 

37. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за пријавување и испитување по-
теклото на имотот — — — — — — 

38. Закон за изменување на Законот за езер-
ската пловидба — — — — — — — 

39. Одлука за разрешување судија на Вр-
ховниот суд на Македонија — — — — 

40. Одлука за избор на судии на Окружниот 
суд во Скопје — — — — — — — 

41. Одлука за именување заменик на Окруж-
ниот јавен обвинител во Скопје — — — 

42. Одлука за именување заменици на Ј а в -
ниот правобранител на Македонија — 4— 

43. Одлука за разрешување судии на Окруж-
ниот суд во Скопје — — — — — — 

44. Одлука за разрешување и именување на 
претседател, секретар, членови и нивни 
заменици на Републичката изборна коми-
сија — — — — — — — — — — 

45. Одлука за разрешување и избор на чле-
нови и нивни заменици на Одборот за на-
градата на АВНОЈ — — — — — — 61 

46. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Конкурсната 
комисија за изготвување предлог за из-
бор на директор на ООЗТ институти при 
Медицинскиот факултет во Скопје 

47. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Конкурсната ко-
мисија за именување индивидуален рабо-
товоден орган на Заводот за рехабилита-
ција на деца и младинци со оштетен вид 
во Скопје — — — — — — — — 

48. Одлука за давање согласност на Собра-
нието на СР Македонија за именување 
генерален директор на Сложената орга-
низација на здружениот труд „Водосто-
панство" на С Р Македонија — — — — 

49. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Технолошки факултет 
во Скопје — — — — — — — — 

50. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Конкурсната ко-
мисија за изготвување предлог за избор на 
работоводни органи — — — — — 

51. Одлука за разрешување и Именување 
претставник на општествената заедница во 
Советот на работната организација Зем-
јоделски факултет во Скопје — — — 

52. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Конкурсната 
комисија за изготвување предлог за име-
нување директор на Центарот за профет 
сионална рехабилитација на младинци со 
оштетен слух — Скопје — — — — — 63 

57 

58 

50 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

— 6 1 

62 

62 

62 

63 

5'3. Одлука за разрешување и именување 
претставник нЃ општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Архитектонски ф а к у л -
тет во Скопје — — — — — — — — 63 
Одлука за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на Републиката и 
на општините за 1982 година — — — — 63 

55. Одлука за определување на стапката за 
здружување на средствата за резервите 
на организациите на здружен труд — — 64 
Исправка на Одлуката за измена на на-
мената на средствата за посебни намени 
утврдени со Републичкиот буџет за 1981 
година во пресметката на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија — 65 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
67. Решение за распишување на избори за 

избор на делегати во Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на 
Македонија и Одборот за самоуправна 
контрола на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија — — — .— — 65 

68. Решение за распишување на избори за 
избор на делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заед-
ница за старосно осигурување на земјо-
делците и Комисијата за самоуправна кон-
трола на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за старосно осигурување 
на земјоделците — — — — — — — 65 
СТРУМИЦА 

69. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравственото осигурување на лица вра-
ботени к а ј приватните работодавци — — бб 

70. Одлука за постојаните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на од-
делните категории лица надвор од рабо-
тен однос осигурени по Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на насе--
лението — — — — — — — — — бб 

71. Одлука за утврдување висината на посто-
јаниот износ на учеството на осигурените 
лица во трошоците при користење на из-
дадените лекови — — — — — — — 67 
КРАТОВО 

72. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на културата — Кра-
тово — — — — — — — — — — 67 
РЕСЕН 

73. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ за социјална заштита 
— Ресен — — — — — — — — — 68 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

74. Одлука за утврдување пресметковна стап-
ка за здружување средства во ОСИз за 
општествена заштита на децата — Титов 
Велес за 1982 година — — — — — — 68 

75. Одлука за утврдување висината на- стап-
ката на придонесот за здравственото оси-
гурување на работниците за 1982 година 68 

76. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравственото оси-
гурување на земјоделците за 1982 година 69 
ШТИП 

77. Одлука за усвојување стапките на при-
донесите од личниот доход на работните 
организации на здружен труд и установите 
што остваруваат доход за 1982 година — 69 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
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