
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 30 јануари 1980 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

4. 

Врз основа на точката 48 и точката 50, пот-
точка 3, став 5 од Наредбата за сметките за уплата 
на приходите на општествено-политичките заедници 
и нивните фондови, на самоуправните интересни 
заедници и другите самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на известување на корисниците на 
тие приходи („Службен лист на СФРЈ", број 61/77, 
9/78, 41/78, 69/78, 5/79 и 66/79), републичкиот сек-
ретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕ-
ОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА 
УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧ-

НИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И ОД 
ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки 
на уплатните сметки како и за утврдување на 
преодни сметки и на збирни стапки за уплатување 
на придонесите од личниот доход од работен однос 
и од доходот („Службен весник на СРМ", број 
1/79, 12/79, 27/79 и 30/79), во Прегледот бр. 2 точка 
1) потточка а), алинеја 1, бруто стапката „9,70" се 
заменува со „9,20", а нето стапката „14,15" се бри-
ше, и. на крајот од потточката збирната стапка 
„13,65" се заменува со „13,15". 

Во истата точка потточка б), алинеја 1 стап-
ката „9,70" се заменува со „9,20", алинеите 4 и 5 
се бришат и на крајот од потточката збирната 
стапка „13,95" се заменува со „13,20". 

Во истиот Преглед, точката 2 алинеите 1, 2 и 
4 се бришат, а во алинеја 3 која станува алинеја 
1, стапката „0,18" се заменува со стапката „0,10". 

2. Во Прегледот бр. 3 под а) од стопанството, 
на реден број 27 — Тетово, стапката за основно 
образование „4,20" се заменува со „4,60'', а збир-
ната стапка „12,95" се заменува со „13,35". 

Во истиот Преглед под б) од нестопанството, 
на реден број 27 — Тетово, стапката за основно 
образование „4,20" .се заменува со „4,60", а збир-
ната стапка „13,65" се заменува со „14,05". 

3. Во Прегледот број 4 под а) Стопанство, на 
реден број 27 — Тетово, стапката за основно об-
разование „4,20" се заменува со „4,60", а збирната 
стапка „4,70" се заменува со „5,10". 

Во истиот Преглед под б) од нестопанството, 
на реден број 27 — Тетово, стапката за основно 
образование „4,20" се заменува со „4,60", а збир-
ната стапка „5,40" се заменува со „5,80". 

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

Бр. 11-43/1-79 
16 јануари 1980 година 

Скопје 

5. 
Врз основа на член 18 од Законот за данокот 

на доход на организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ", број 47/73, 11/74, 15/76, 
25/76, 33/76 и 44/77), републичкиот секретар за фи-
нансии донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

1. Во Упатството за начинот на пресметување 
и плаќање на данокот на доход на организациите 
на здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 
21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79 
и 20/79), се врши следново дополнување: 

Во образецот „ПДЗ" пресметката на придоне-
сите од доходот на организациите на здружен труд 
за самоуправните интересни заедници, за пресме-
тување на придонесот за заштита од градобијност 
и општонародна одбрана, на реден број 8, каде 
што се искажуваат податоци од редниот број 64 
од образецот Биланс на успехот, се внесуваат и 
податоци од редниот број 56, 58, 66-в и 66-г од 
образецот. 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува и на завршната сметка за 1979 година. 

Број 12-114/1 
15 јануари 1980 година 

Скопје 
Републички секретар . 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

6. 

Врз основа на член 14 од Законот за задол-
жителен заем за обезбедување на постојани сред-
ства на Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини за перио-
дот 1976—1980 година („Службен весник на СРМ", 
број 44/76, 6/79 и 42/79), републичкиот секретар за 
финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА 
ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА 

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето 
на основицата за пресметување на задолжителниот 
заем и за утврдување на месечната аконтација 

Републички секретар 
за финансии, 

Ристо Филиповски, е. р. 
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(„Службен весник на СРИ", број 9/78 и 6/79), во 
точката 2 зборовите: „и ВЗЗ" се бришат. 

2. Точката „3-а" се брише. 
3. Во Образецот „33" по редниот број 2 се до-

дава нов реден број кој гласи: „2-а Фондот за уна-
предување на материјалната основа на трудот 
(сметка 970)". 

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

Број 12-115/1 
15 јануари 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

И С П Р А В К А 
Во Одлуката за помилување на осудени лица, об-
јавена во „Службен весник на СРМ" бр. 32/79, под 

римско VI треба да стои: 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 1 го-

дина се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Зоран Душко Боризовски, од Скопје. 

Бр. 13-37 
11 јануари 1980 година 

Скопје 
Секретар на Претседателството 

на СРМ, 
Каменчо Ѓоргов, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА — БИТОЛА 

20. 
Врз основа на член 67 од Законот за општес-

твена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), Собранието на ОСИЗ за општес-
твена заштита на децата — Битола, врз основа на 
член 31 од Статутот на ОСИЗ за општествена за-
штита на децата — Битола, на седницата на Со-
бранието, одржана на 25 XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОСИЗ ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 
БИТОЛА 

Член 1 

Со оваа одлука се изменува Одлуката за из-
мена на Одлуката за утврдување на придонесите 
на ОСИЗ за општествена заштита на децата — 
Битола („Службен гласник на општината Битола", 
бр. 15/79), донесена од Собранието на Заедницата 
на 27. VI. 1979 година. 

Член 2 

Се утврдува стапката од 0,30°/о на 0,50% од 
придонесот од личен доход од стопанството и не-
стопанството на ОСИЗ за општествена заштита на 
децата — Битола за 1980 година. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен гласник на општината 
Битола" и „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 I. 1980 година. 

Бр. 03-7 
15 јануари 1980 година 

Битола 
Претседател, 

Василка Паскова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

21. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 26 точка 7 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на- Општинската заед-

ница на здравството и здравственото осигурување 
— Битола и основни заедници во Битола, Демир 
Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Битола, по прибавено мислење од основните за-
едници во Битола, Демир Хисар и Ресен, со рамно-
правно учество на Соборот на делегатите корис-
ници на услугите — работници и Соборот на деле-
гатите — даватели на услугите, на седницата одр-
жана на 24 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пре-
сметување и плаќање на придонеси за здравствено 
осигурување на Лица вработени ка ј приватни ра-
ботодавци и права од здравственото осигурување 
за кои со закон не се утврдени основици на при-
донес. 

Член 2 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донес за здравствено осигурување и за утврдува-
ње на права од ова осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватни работодавци, претставува до-
говорениот чист личен доход меѓу приватниот ра-
ботодавец и работникот којшто^не може да биде 
помал од: 

— за неквалификуваните работници и домаш-
ните помошнички, во висина на гарантираниот ли-
чен доход од општината во .која ја врши својата 
дејност, утврден со посебни прописи; 

— за полуквалификувани работ-
ници, 2.600,00 дин; 

— за квалификувани работ-
ници, 3.100,00 „ ; 

— за висококвалификувани ра-
ботници, - 3.900,00 „ . 

Член 3 
За учениците од училиштата за средно обра-

зование кои покрај училишната изведуваат и прак-
тична настава во организација на здружен труд 
или кај приватен работодавец, основица за оства-
рување на права од здравственото осигурување 
претставува наградата што ја прима. Оваа осно-
вица не може да биде помала рд: 

— за ученици од прва. година, 480,00 дин; 
<— за ученици од втора година, 720,00 „ ; 
— за ученици од трета година, 960,00 „ ; 
— за ученици од четврта година, 1.200,00 „ . 
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Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 
бр. 47/52 од 28 ХИ. 1978 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

02 бр. 1/40 
24 декември 1979 година 

Битола 

Собор на делегатите — корисници на услуги 
Претседател, 

Атанас Арсевски, е. р. 

Собор на делегатите — даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Димитар дангелов, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

22. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
број 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 
2 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Битола и основни заедници во 
Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Битола, со рамноправно учество 
на Соборот на корисниците на услуги — работни-
ци и Соборот на давателите на услуги од здрав-
ството, на седницата одржана на 24. XII. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ П Л А К А Т ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1980 година се пла-
ќаат за: 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не иримаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време, во износ од 138,00 динари; 

2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања за кои покрај училишната се изведува 
и практична настава во организацијата на здру-
жен труд, училиштето или ка ј приватен работо-
давец во износ од 72,00 динари; 

3. лицата на школување, стручното усовршу-
вање или постдипломски студии кои поради тоа 
прекинале со школување, ако за тоа време при-
маат стипендија, во износ од 288,00 динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти, ги упати како свои стипендисти на практич-
на работа во друга организација заради стручно 
оспособување, ако за тоа време примаат стипен-
дија, во износ од 288,00 динари; 

5. лицата кои учествуваат во младински работ-
ни акции, а кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени во сите случаи на инва-
лидност, во износ од 60.00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ од 60,00 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка (логорување), во износ од 60,00 динари; 

8. за лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
време на изведување на задачите на територијал-
ната одбрана, во износ од 60,00 динари; 

9. уживателите на поетот ана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 120,00 динари; 

10. за членовите ^на потесното семејство на ју-
гословенските работници на работа во странство 
кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои 
не им е обезбедено здравствена заштита кај стран-
скиот носител на здравственото осигурување се 
плаќа придонес за здравствено осигурување во по-
стојан износ од 108,00 динари; 

11. на уживателите на инвалиднини по пропи-
сите на инвалидското осигурување и тоа само за 
случај на потреба од лекување во врска со повре-
да или заболување што предизвикало телесно ош-
тетување им припаѓа право на инвалиднина во 
износ од 72,00 динари; 

12. иселениците — повратници додека се при-
јавуваат редовно ка ј СИЗ за вработување, во из-
нос од 144,00 динари; 

13. брачните другари, односно родители, осигу-
рени според член 21 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението, по 180,00 ди-
нари; 

14. членовите на семејство на осигуреникот кој 
се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, 
ако пред тоа го исполнил условот на претходното 
осигурување, во износ од 180,00 динари по член; 

15. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на извршување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанува работниот однос во 
работната организација з& време на издржувањето 
на казната, во износ од 180,00 динари по член. 

Член 2 

Во постојани месечни износи се плаќаат при-
донесите за здравствено осигурување за случај 
несреќа на работа и заболување од професионални 
заболувања во износ сид по 24,00 динари за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во младинските ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, како и лицата кои учествуваат во орга-
низирани работни акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука; 

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на 
задачите на територијалната одбрана и на цивил-
ната заштита; 

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или на преквалификација, а се упатени од 
Самоуправната интересна заедница за вработу-
вање; 

6. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време; 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 3 

Платените придонеси од член 1, точка 1 до 8 
од оваа одлука по видови на здравствена заштита 
ќе се распределуваат во следната структура: 

— за задолжителните видови 50,00; 
— за останатите права над задолж. 

видови, 45,00; 
— за несреќа на работа и профе-

сионално заболување 5,00; 
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а придонесите од точка 9—15 се распределуваат 
за: 

— за задолжителните видови, 53,00; 
— за останатите права над задол-

жителните видови, 47,00. 
Вкупно платените придонеси според член 1 и 

2 по заедници ќе се распоредуваат за: 
— Општинска заедница, 18,00, 
— Основна заедница, 82,00. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 

2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат ме-
сечно наназад по исклучок на придонесите од член 
1 точка 10.» 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од 1 месец за секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

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

лука престанува да важи Одлуката на оваа заед-
ница, 02 бр. 45/52 од 28 XII. 1978 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

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

02 бр. 1/38 
24 декември 1979 година 

Битола 

Собор на делегатите — корисници 
на услуги — работници 

Претседател, 
Атанас Арсевски, е. р. 

Собор на делегатите — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ 
БИТОЛА И ДЕМИР ХИСАР 

23. 
Врз основа на член 58 од Законот за врабо-

тување и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 13 
став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за вработу-
вање на општините Битола и Демир Хисар, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 
26 декември 1979. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

ЗА 1980 ГОДИНА 
Член 1 

Придонесот за вработување се пресметува и 
се плаќа од личниот доход на вработените во кој 
се содржани и придонесите што се плаќаат од 
личниот доход (бруто личен доход) по стапка од 
0,75°/о од општините Битола и Демир Хисар. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила откако ќе се објави 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. I. 1980 година. 

Бр. 0201-748/1 
26 декември 1979 година 

Битола 
Претседател, 

инж. Јанко Ќука, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
— ГОСТИВАР 

24. 

Врз основа член 25 и 71 од Статутот на СИЗ 
на културата на општината Гостивар, во врска со 
член 7, 14, 20 и 25 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на културата („Службен вес-
ник на СРМ", 5/74) и член 2 од Законот за измени 
на Законот за самоуправните интересни заедници 
на културата („Службен весник на СРМ", бр. 43/78), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на културата на општината Гостивар, на седницата 
одржана на 26 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИ-
НАТА ГОСТИВАР И СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ СО КОИ СЕ ФОРМИРААТ СРЕДСТВА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИ-

ЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход заради обезбедување средства на СИЗ 
на културата на општината Гостивар (Заедница) и 
за здружување на ниво на Републичката заедница 
на културата за развој на творештвото и кул-
турните дејности од општ интерес за Републи-
ката. 

Член 2 
Приходи на Заедницата и на Републичката за-

едница по член 1 на оваа одлука обезбедуваат 
основните организации на здружен труд и работ-
ните луѓе на следниот начин: 

1. за развој на културно-уметничкото творешт-
во и дејности на подрачјето на општината Гости-
вар, од следните извори и стапки на придонеси: 

— придонес од доходот на ООЗТ од стопански 
дејности и работните заедници во ОЗТ, 
0,275%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од ООЗТ на нестопански дејности, 0,25°/о; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, 1,65°/о; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност и самостојно врше-
ње нестопанска дејност, 2,0%; 

2. за развој на културно-уметничкото творешт-
во и дејности од општ интерес на Републиката што 
се здружуваат на ниво на Републичката заедница 
на културата, од следните извори и стапки на 
придонеси: 

— придонес од доходот на ООЗТ од стопански 
дејности и работните заедници во ОЗТ, 
0,36%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од ООЗТ на нестопански дејности, 0,20%. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила веднаш по об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 0801-281/5 
26 декември 1979 година 

Гостивар 
Потпретседател, 

Мусли Селмани, е. р. 
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25. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", број 21/71) и член 193 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Гостивар, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, иа седницата на Со-
борот на работниците — корисници на услугите, 
одржана на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Надоместокот на трошоците за закоп, во случај 

на смрт на осигурените лица, изнесува: 
— за лица до 1 годишна 'возраст, 

износ од 850 динари; 
— за лица од 1 до 7 годишна 

возраст, износ од 1.280 динари; 
— за лица од 7 до 14 годишна 

(Возраст, износ од 1.760 динари; 
— за лица над 14 годишна воз-

раст, износ од 2.250 динари. 

Член 2 
Во случај на смрт на осигурено лице надвор 

од подрачјето на Заедницата, ќе се надоместат тро-
шоците за превоз на умрениот во висина од 50°/о 
од направените трошоци. Трошоците ќе се приз-
наат врз основа на приложени сметки оо тарифа 
на железница. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 08-850/14 
27 декември 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексоски, е. р. 

26. 
Врз основа на член 50 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", број 21/71), член 193 од Стату-
тот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, Собрание-
то на Општинската заедница, на седницата на Со-
борот на делегатите корисници на услугите — ра-
ботници, одржана на 27 декември 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРА-
НА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ 

И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО 

2 ' 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита на осигурените лица ќе се исплатува во 
висина: 

— 32,00 динари во рамните на општината ако 
патувањето е над 10 километри; 

— 110,00 динари во рамките на Републиката; 
— 60,00 динари паушално без часови во Скопје; 
— 160,00 динари надвор од Републиката и 
— 200,00 динари ако се упатува во другите ре-

публички и покраински центри. 
За деца од 4—15 годишна возраст надоместо-

кот ќе се исплатува во висина од 50% од (изно-
сите определени во став 1 на оваа точка. 

II 
Осигуреното лице остварува право на дневница 

кога патувањето и престојот во друго место трае 
вкупно повеќе од 12 часа, половина дневница од 
8—12 часа, а за времето покусо од 8 часа не сле-
дува дневница. 

III 
Ако осигуреното лице не користи ноќевање за 

време на патувањето, износот на надоместокот од 
точка 1 на оваа одлука се намалува за 30%. 

IV 
Надоместокот за 'превоз заради остварување на 

здравствена заштита следува за патнички воз вто-
ра класа, автобус и брод туристичка класа, а ис-
платата се врши врз основа на цената на превозот 
на најкусата релација. 

V 
Повисока класа на воз или друг вид на пре-

возно средство може да се употреби само на пред-
лог на лекар — поединец и мислење на лекарска 
комисија, и тоа поради итноста и специфичноста 
на случајот. 

VI 
Оваа одлука влегува во оила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 08-850/12 
27 декември 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕМИР ХИСАР 

27. 
Врз основа на член 14 од Законот за само-

управните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 18 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница на културата — Демир Хисар, Собрание-
то на Заедницата, на седницата одржана на 25 де-
кември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-

РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — 
ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
(Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот ОД ОЗТ од стопанство, личниот 
доход од работен однос од нестопанска дејност, ли-
чен доход од земјоделска дејност, личен доход од 
самостојно вршење на стопанска дејност и личен 
доход од самостојно вршење на нестопанска деј-
ност заради обезбедување средства на ОСИЗ на 
културата — Демир Хисар и здружување на сред-
ства за развој на творештвото и културните деј-
ности од општ интерес за Републиката. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
1. [придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 

0,76%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,6010/о; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,50%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност, по стапка од 1% и 
5. придонес од личен доход од самостојно врше* 

ње на нестопанска дејност, по стапка од 1%. 
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Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, (пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот на 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 СРМ", бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од За-
конот на 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 — Демир Хисар 
за развој на творештвото и културните дејности од 
општ интерес за Републиката здружува средства 
во РСИЗ на културата со издвојување на: 

— 0,36% од доходот на ОЗТ и 
— 0,20% од личниот доход од работен однос од 

нестопанството. 
Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 

културата ги здружува во РСИЗ на културата и 
месечниот износ на средствата ќе се утврдат со по-
себен договор. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на здружени-

те средства ќе ги врши Службата на општествено-
т о (КНИГОВОДСТВО. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 115 
25 декември 1979 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Александар Трајковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ДЕМИР ХИСАР 

28. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 20 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Де-
мир Хисар, Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 26 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

— ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ од стопанство, личен 
доход од работен однос од нестопанска дејност, ли-
чен доход од земјоделска дејност, личен доход од 
самостојно вршење на стопанска дејност и личен 
доход од самостојно вршење на нестопанска деј-
ност заради обезбедување на средства на ОСИЗ за 
социјална заштита — Демир Хисар. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 

0,48%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,70%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 1% и 
5. /придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од; 1%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за соци-
јална заштита ќе се применуваат одредбите од 
член 1 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на ОРМ", бр. 43/78), член 87, 88 и 89 од Зако-
нот за (социјална заштита („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78). 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 97 
26 декември 1979 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Љубе Димчевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ДЕМИР ХИСАР 

29. 
Врз основа на член 27 од Законот за физичка-

та култура и самоуправните (интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74) и член 19 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница на физичката кул-
тура — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 24 (декември 1979 година, 
донесе 

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

— ДЕМИР ХИСАР 
/ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ од стопанство, личен 
доход од работен однос од нестопанска дејност, ли-
чен доход од земјоделска дејност, личен доход од 
самостојно вршење на стопанска дејност и личен 
доход од самостојно вршење на нестопанска деј-
ност заради обезбедување (средства на Општинска-
та самоуправна интересна заедница на физичката 
култура — Демир Хисар и за здружување средст-
ва во Републичката СИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
1. придонес од доходот на ОЗТ, по станка од 

0,34%; 
2. [придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,10%; 
4. !придонее од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 0,50% и 
5. (Придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност, по стапка од 0,50%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за физич-
ка култура ќе се применуваат одредбите од член 1 
од Законот за изменување на Законот за физичка 
култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ", бр. 
43/78) и член 37, 38 и 39 од Законот за физичка 
култура и СИЗ на физичката култура („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74). 

Член 4 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

општинската СИЗ на физичката култура — Демир 
Хисар здружува средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура со издвојување на; 

—- 0,04% од доходот на ОЗТ и 
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— 0,05% од личниот доход од работен однос од 
нестопанството. 

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 
физичката култура — Демир Хисар ги здружува во 
РСИЗ на физичката култура и месечниот износ иа 
средствата ќе се утврдат со посебен договор. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на здружените 

средства ќе го врши Службата на општественото 
книговодство. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 92 
24 декември 1979 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Драган Михајловом, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРУШЕВО 

30. 

Врз основа на член 21 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на кул-
турата — Крушево, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 17. XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ПО КОИ ЗАЕДНИЦАТА ЌЕ ГИ ОСТВАРУВА 

СВОИТЕ ПРИХОДИ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од личниот доход на работниците и дру-
гите работни луѓе и доходот на ОЗТ, по основ на 
кои се обезбедуваат средствата на Општинската 
самоуправна интересна заедница на^културата — 
Крушево. 

Член 2 

Стапките на придонесите од член 1 на оваа 
одлука изнесуваат: 

— придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 
0,69%; 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,58%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 0,14%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 
0Д4%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 
0,14%. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-
нува од 1. I. 1980 година, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на општината Крушево". 

Член 4 
По еден примерок од оваа одлука да се до-

стави до членовите на Заедницата, СОК и Општин-
ската управа за приходи на општината Крушево, 

Бр. 02-46/1 
17 декември 1979 година 

Крушево 
Претседател, 

Димитар Михајлоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
— КРУШЕВО 

31. 
Врз основа на член 17 и чл. бб од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура — Крушево, Собранието на За-
едницата, на седницата одржана на 28. XII. 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ПО КОИ ЗАЕДНИЦАТА ГИ ОСТВАРУВА 

СВОИТЕ ПРИХОДИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од ОЗТ од доходот, личен доход од 
работен однос на работниците и другите работни 
луѓе, по основ на кои се обезбедуваат средствата 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
иа физичката култура — Крушево. 

Член 2 
Стапките на придонесите од член 1 на оваа 

одлука изнесуваат: 
— придонес од доходот од ОЗТ, по стапка од 

0,54%; 
— придонес од личен доход од работен однос, 

по стапка од 0,55%; 
— придонес од личен доход од земјоделска 

дејност, по стапка од 0,03%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 
0,03%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 
0,03%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-

нува од 1. I. 1980 година и ќе се објави во „Служ-
бен гласник на општината Крушево". 

Член 4 
По еден примерок од оваа одлука се доста-

вува на членовите на Заедницата, СОК и Оп-
штинската управа за приходи — Крушево. 

Бр. 02-46/1 
28 декември 1979 година 

Крушево 
Претседател, 

Стерјо Николоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
— КРУШЕВО 

32. 

Врз основа на член 30 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Крушево, Собранието на Заедница-
та, на седницата одржана на 28. XII. 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ПО КОИ ЗАЕДНИЦАТА ГИ ОСТВАРУВА 

СВОИТЕ ПРИХОДИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите по кои Заедницата ги остварува своите 
приходи по основ на доходот од ОЗТ, личен доход 
на работниците и другите работни луѓе, земјодел-
ска и занаетчиска дејност и самостојно вршење на 
стопанска и нестопанска дејност. 
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Член 2 
Стапките на придонесите по кои Заедницата ги 

остварува своите приходи изнесуваат: 
— придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 

0,38%; 
— придонес од личен доход од работен однос, 

по стапка од 0,38%; 
— придонес од личен доход од земјоделска 

дејност, по стапка од 0,11%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 
0Д1%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 
0,11%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

од 1. I. 1980 година и ќе се објави во „Службен 
гласник на општината Крушево". 

Член 4 
По еден примерок од оваа одлука да се до-

стави до членовите на Заедницата, СОК и Оп-
штинската управа за приходи. 

Бр. 02-91/1 
28 декември 1979 година 

Крушево 
Претседател, 

д-р Ѓорѓи Ѓорѓиоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
— КУМАНОВО 

33. 

Врз основа на член 13 од Законот за само-
управните интересни заедници на воспитанието и 
образованието („Службен весник на СРМ", бр. 
9/78) и член 22 точка 3 од Статутот на ОСИЗ на 
образованието — Куманово, по предлог на Изврш-
ниот одбор, Собранието на ОСИЗ на воспитанието, 
образованието и научните дејности — Куманово, 
на седницата одржана на 17. XII. 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСНОВНО-
ТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ-

ТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА 1980 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите за финансирање на 

дејноста на основното воспитание и образование 
и другите корисници на средства за 1980 година 
се утврдуваат и тоа како што следува: 

1. придонес од личен доход на работниците, по 
стапка од 5%; 

2. придонес од личен доход од вршење земјо-
делска дејност, по стапка од 1,50%; 

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

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 09-614/УШ 
17 декември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Светозар Максимовски, е. р, 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО 

34. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), и член 38 точка 5 
од Статутот на ОСИЗ и одредбите на Самоуправ-
ната спогодба за формирање на СИЗ на култура-
та, Собранието на ОСИЗ на културата, на седни-
цата одржана на 25. ХИ. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-
ЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО И РЕПУ-
БЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — 

СКОПЈЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките што ги 

плаќаат основните организации на здружен труд 
од доходот и работните луѓе од личниот доход за-
ради обезбедување средства на Општинската СИЗ 
на културата — Куманово и Републичката заед-
ница на културата — Скопје. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат збирните стапки 

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

0,71% (во која е содржана стапката за Општинска-
та СИЗ на културата — Куманово — 0,40% и за 
Републичката заедница на културата — Скопје — 
0,31%). 

2. Придонесот од личен доход од работен од-
нос од нестопанска дејност е 0,60% во која е со-
држана стапката за Општинската СИЗ на култу-
рата — Куманово — 0,40% и за Републичката за-
едница на културата — Скопје — 0,20%. 

а) Распределбата ќе се врши според процен-
туално^ учество на утврдените и пропишаните 
стапки и тоа: 

— од придонесот од доходот на ООЗТ на Оп-
штинската СИЗ на културата — 56,34%, а за Ре-
публичката заедница на културата — 43,66%; 

— од придонесот од л. д. од работен однос од 
нестопанска дејност: за Општинската СИЗ на кул-
турата 66,67%. а за Републичката заедница на кул-
турата 33,33%. 

Издвојувањето и пресметувањето ќе го врши 
СОК — Куманово. 

3. Придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 0,60%. 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанската професионална дејност, по 
стапка од 2,00%. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 гбдина. 

Бр. 467 
25 декември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Глигор Зафировски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
КУМАНОВО 

35. 
Врз основа на член 83 став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78) и член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита на општината Куманово, Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна 
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заедница за социјална заштита — Куманово, на 
седницата одржана на 26 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-

ТА НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 
ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите што 

ги плаќаат основните организации на здружен 
труд од доходот и работните луѓе од личниот до-
ход, заради обезбедување средства на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита на општината Куманово. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси: 
1. 0,33% од доходот на основните организации 

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

нестопанска дејност; 
3. 0;30% од личен доход од земјоделска деј-

ност; 
4. 1% од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и професионална дејност. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

0801/бр. НО 
26 декември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

д-р Божидар Миновски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КУМАНОВО 

36. 
Врз основа на член 60, точка 4 и член 67 од 

Законот за самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 32, 
точка 3 од Статутот на Општинската СИЗ за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата 
одржана на 15, XI. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-

ШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Стапките на придонеси за финансирање на 
општествената заштита на децата за 1980 година 
изнесуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,55%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 0,30%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, 
по стапка од 1°/'о. 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Број 08-2663 
22 ноември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Гордана Јанчевска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — КУМАНОВО 

37. 
Врз основа на член 14 точка 4 од Статутот на 

Заедницата за вработување — Куманово, Собра-
нието на Општинската заедница за вработување1 — 
Куманово, на седницата одржана на 27. XII. 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
За 1980 година се одредува стапка на придо-

несот за вработување од 0,65% на бруто личните 
доходи. 

Член 2 
Придонес за вработување според стапката од 

член 1 на оваа одлука, должни се да плаќаат сите 
работни и други организации на подрачјето на 
општината Куманово. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 го-
дина. 

Бр. 02-1147 
27 декември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Бранко Пешевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
КАВАДАРЦИ 

38. 
Врз (основа на член 14 од Статутот на Општин-

ската самоупраена интересна заедница за социјал-
на заштита — Кавадарци, Собранието на Заедни-
цата за социјална заштита — Кавадарци, на седни-
цата одржана на 26 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ ВО ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВА-

ДАРЦИ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Сите организации на здружен труд кои според 

номенклатурата се распоредени во областите 1 до 
8 ќе плаќаат придонес на доход за финансирање 
на Самоуправната интересна заедница за 'социјал-
на заштита — Кавадарци, по стапка од 0,51%. 

Во стапката од претходниот став влегува и 
трансформираната односно пренесената стапка на 
доход од Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита, на општинските са-
моуправни интересни заедници за социјална заш-
тита, во анална од 0,08%. 

Основица за (пресметување на (придонесот ќе 
претставува доходот намален со законските и дого-
ворните обврски. 

Член 2 
Сите организации на здружен труд кои според 

номенклатурата се распоредени во областите 0 и 9 
ќе плаќаат придонес на бруто личниот доход по 
стапка од 0,55%, за финансирање на Самоуправ-
ната интересна заедница за социјална заштита — 
Кавадарци. 

Член 3 
Стапката на придонесот од земјоделска дејност 

ќе изнесува 0,25%, за финансирање на Самоуправ-
ната интересна заедница за социјална заштита — 
Кавадарци. 



Стр. 26 — Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 30 јануари 1980 

Член 4 
Одлуката влегува во оила од 1 јануари 1980 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 03-224 

26 декември 1979 година 
Кавадарци 

Претседател, 
Киро Гечев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТГ ВО 

39. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Зако-

нот за здравственото осигурување и за задолжи-
телните видови на здравствената заштита на на-
селението („Службен весник на СРМ", број 2/71), 
член 9 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње („Службен весник на СРМ", број 5/74) и член 
25 став 2 точка 4, во врска со член 26 став 2 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, Собранието на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на Соборот на корисниците на 
услугите — работници и Соборот на давателите на 
услуги, одржана на 22 декември 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за утвр-

дување стапката на придонесот за здравственото 
осигурување на работниците за 1978 година, број 
01-4571/1 од 26. 12. 1977 година, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ", број 24/78), и во 1980 година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-4059/1 
22 декември 1979 година 

Кратово ' 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

40. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ*', број 5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кратово, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кратово, на заедничката седница на Собо-
рот на делегатите работници — корисници на ус-
лугите и Соборот на делегатите работници — дава-
тели на услугите, одржана на 22 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат постојаните из-

носи на придонесите за здравственото осигурување 
на одделни категории лица кои се во 'работен од-
нос, односно вон работен однос, а се осигурени по 
прописите за здравственото осигурување. 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојаните месечни износи за одделни категории 
на осигуреници Л и се вон (работен однос се пла-
ќаат и тоа: 

1. за лица на доброволна и задолжителна 
практична обука (волонтери и др.) што не примаат 
личен доход ако работат со полно работно време, 
во износ од 150 динари; 

2. за учениците во училиштата за занимања во 
кои покрај училишната се изведува и практична 
настава, во износ од 60 динари; 

3. за уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна наѓ бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет, во износ од 150 динари;, 

4. за иселениците — повратници додека се ре-
довно пријавени к а ј надлежната заедница за вра-
ботување, во износ од 150 динари; 

5. за носителите на Илинденска споменица кои 
не уживаат Илинденска пензија, во износ од 100 
динари; 

6. за лица што се привремено невработени, а 
редовно се пријавуваат кај надлежната заедница 
за вработување и имаат право на здравствена заш-
тита, без оглед на тоа дали примаат материјално 
обезбедување или не, во износ од 100 динари; 

7. за странски државјани во служба на меѓу-
народни организации и установи, странски дипло-
матски и конзуларни претставништва или во лич-
на служба на странски државјани кои уживаат 
дипломатски имунитет, доколку се здравствено оси-
гурени според меѓународен договор, со колективен 
договор, или доброволно здравствено осигурени, во 
износ од 600 динари; 

8. за југословенски државјани кои согласно со 
постојните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање практика, во износ 
од 150 динари; 

9. за лица — странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување или на постдип-
ломски студии во Југославија кои поради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија, во износ од 150 динари; 

10. за лицата кои организацијата пред засно-
вувањето на работен однос ги упати како свои сти-
пендисти на практична работа во други организа-
ции, заради стручно оспособување и усовршување, 
во износ од 150 динари; 

11. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението, во износ од 240 динари. 

Член 3 
Придонесите на лицата опфатени во члено-

вите 6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и пла-
ќаат месечно наназад. 

Доколку придонесот се утврдува за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-4060/1 
22 декември 1979 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 
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41. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ", број 
5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на Соборот на делегатите ра-
ботници — корисници на услугите и Соборот на де-
легатите на работниците — даватели на услугите, 
одржана на 22 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на лица вработени кај приват-
ни работодавци, за кои со Законот за здравствено 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението не е утврдена ос-
новица за придонес. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работо-

давци, основица е личниот доход договорен меѓу 
работодавецот и работникот, но не помалку од 
следните износи: 

— за неквалификувани работници, 2500 динари; 
— за полуквалификувани работници, 2800 ди-

нари; 
— за квалификувани работници, 3600 динари; 
— за висококвалификуваии работници, 4000 ди-

нари; 
— за домашни помошнички, 2500 динари; 

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

вувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-4061/1 
22 декември 1979 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

42. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", број 5/74) и член 25 став 1 
точка 4 во врска со член 26 став 2 од самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Кратово, Собранието на Заедницата на седницата 
на Соборот на делегатите корисници на услугите 
— земјоделци и Соборот на делегатите даватели на 
услугите, одржана на 22 декември 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНО-
СИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 
ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ви-

сината на стапките и износите на придонесите за 
здравственото осигурување на земјоделците за 1978 
година, број 01-4572/1 од 26. 12. 1977 година, обја-

вена во „Службен весник на СРМ" број 2 4 / 7 8 , 
и во 1980 година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Б р . 0 1 - 4 0 6 2 / 1 
22 декември 1979 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

43. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
ОРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 6 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кичево („Службен 
весник на СРМ", бр. 4 2 / 7 8 ) , Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на 
делегатите корисници на услугите — работници и 
Соборот на делегатите — даватели на услугите, 
одржана на 24 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот за здравствено оси-
гурување на работниците се утврдува во висина 
од 7,2% од бруто личниот доход Јна работниците, 
во која се содржи: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
3,4% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 3 ,8° /о . 

Член 2 
За обврзниците на придонесот за здравствено 

осигурување од член 24 точка 5 и 6 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување, за кои според член 
25 став 1 алинеја 4 и 6 од истиот закон основицата 
е определена во нето лични примања, стапката на 
придонесот за здравствено осигурување се утвр-
дува во висина од 1 1 , 4 ° / о од нето основицата. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување во случај на несреќа при работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува во 
висина од 0,3% од определената основица. 

Основица за пресметување, на придонесот од 
претходниот став на овој член претставува: 

1. за обврзниците на придонесот кои според 
Одлуката за единствената класификација на деј-
ностите се распоредени во областите од 01 до 11, 
остварениот доход; 

2. за обврзниците на придонесот кои според 
Одлуката за единствената класификација на деј-
ностите се распоредени во областите од 12 до 14, 
бруто личниот доход. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Б р . 0 8 - 5 3 9 1 
24 декември 1979 година 

Кичево 
Претседател, 

Горе Димоски, е. р. 
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44. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/74 и 9/78) .и член 200 став 1 точка 5 
од Статутот на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Кичево 
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/78), Собранието 
]ла општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување Кичево, на седницата на Собо-
рот на делегатите корисници на услугите — зем-
јоделци и Соборот на делегатите — даватели на ус-
лугите, одржана на 24 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА И ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ви-

сината на придонесите за здравствено осигурување 
на земјоделците за 1978 година, број 01-5582/1 од 
27 декември 1977 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/78) и во 1980 година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 08-5392 
24 декември 1979 година 

Кичево 
Претседател, 

Горе Димоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
— ПРИЛЕП 

45. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и об-
разование („Службен весник на СРМ", број 9/78) и 
член 23 алинеја 10 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за воспитание и об-
разование Прилеп, Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница за воспитание и об-
разование, на седницата одржана на 26 декември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПРЕДУЧИЛИШ-
НОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРА-

ЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личните доходи 

за финансирање на дејностите на предучилишно-
то и основното воспитание и образование на оп-
штина Прилеп за 1980 година изнесуваат: 

— 6% од бруто личниот доход од работен од-
нос од стопанство и нестопанстЕо; 

— 3,25% од личниот доход од самостојно врше-
ње земјоделска дејност; 

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

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 08-323 
26 декември 1979 година 

Прилеп 
Претседател, 

Петар Бачанов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — СТРУМИЦА 

46. 
Врз основа на член 10 став 1 точка 5, во врска 

со член 5 точка 8 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на станувањето („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 49/74 и 9/78) и член 15 точка 6, 
во врска со член 7 точка 2 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на ста-
нувањето — Струмица, Собранието на Општинска-
та СИЗ на станувањето, на седницата одржана на 
24 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА И РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Важноста на Одлуката за утврдување стапка-

та и распределба на средствата од придонесот за 
станбена изградба за 1979 година, бр. 02-50/1 од 9. 
01. 1979 година, се продолжува и во 1980 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и во „Службен гласник на општина Стру-
мица". 

Бр. 02-1761/1 
25 декември 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

Васе Печков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — ТЕТОВО 

47. 
Согласно член 22 став 1 точка 3 од Статутот 

на Општинската заедница за образование — Тето-
во, Собранието на Општинската заедница за обра-
зование, на својата XI редовна седница, одржана 
на 26 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

I 

Стапката на придонесот од бруто личниот до-
ход од работен однос за основно образование од 
4,20 се зголемува на 4,60 од бруто личниот доход 
од стопанска и нестопанска дејност. 

II 

Зголемувањето на стапката на придонесот од 
бруто личниот доход^ од работен однос за основно 
образование од 0,40 ќе се применува од 1 јануари 
1980 година и истата ќе изнесува 4,60. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

Бр, 0901-1135 
26 декември 1979 година 

Тетово 
Претседател, 

Идриз Шаќири, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ТЕТОВО 

48. 
Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ, 

Заедницата за социјална заштита — Тетово, на 
седницата одржана на 28 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

Член 1 
Стапките на придонесот на ОСИЗ за социјална 

заштита на општината Тетово за 1980 година се 
определуваат и тоа: 

1. придонес од доходот од ОЗТ во стопанство-
то, по стапка од 0,38%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанството, по стапка од 0,50%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,60%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 2% 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Бр. 1508-69/2 
28 декември 1979 година 

Тетово 
Претседател, 

д-р Ирфан Каметнику, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исполнување на договор за купопродажба меѓу 
тужителот Салаи Арун и други од село Орашје 
против тужениот Салаи Ќазим од село Орашје, 
сега со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужениот Салаи Казим од е. 
Орашје во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
или да постави свој полномошник кој ќе се јави 
во судот и ќе ги штити неговите интереси. Во спро -
тивно судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе ги штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 968/78. 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води спор 
за стекнување без основ, по тужбата на тужите-
лот З И К „Скопско Поле" — О О З Т Млекарница 
— „Скопје" од Скопје, против тужениот Адем Су-
лејмани од е. Па латица. 

Се повикува тужениот Адем Сулејмани, сега 
на привремена работа во Западна Германија, со 
непозната адреса, да ја соопшти својата адреса, се 
јави пред судот или да одреди полномошник кој 
ќе го застапува во овој предмет во рок од 30 де-
на, сметано од денот на објавувањето на овој ог-
лас. По истекот на овој рок ќе му се постави 
привремен старател преку Центарот за социјални 
работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1235/79. 
(5) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен 
спор за утврдување на извршена купопродажба 
по тужбата на тужителот Хасами Хасанбајри од 
е. Лакавица — Гостиварско, против тужените Са-
дику Авди, Садику Садик, Хајредини Шемије од 
е. Чајле — Гостиварско, Садику Исмаил, Садику 
Шукри од Гостивар, ул. „18 Ноември" бб, Хајре-
дини Сами, Хајредини Шасиме од Гостивар, ул. 
„ЈНА" бб, и Хајредини Џевад, Хамдије, Шпреса и 
Тефик, сите од Гостивар, застапувани од закон-
скиот застапник Хај редини Шасиме. Вредност на 
спорот 500 динари. 

Бидејќи тужениот Садику Авди се наоѓа во 
странство со непозната адреса, се повикува во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави во Општин-
скиот суд во Гостивар или да ја соопшти својата 
точна адреса. Во колку тоа не го стори, ќе му биде 
поставен привремен старател, кој ќе го застапува 
по овој спор, се до окончувањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 824/78 
година. - (2) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е 
спор за утврдување на извршена купопродажба по 
тужбата на тужителот Хамзаи Рахим од е. Лака-
вица — Гостивар, против тужените Садику Абди, 
Садику Садик, Хај редини Шемије, сите од е. Чај-
ле — Гостиварско, Садику Исмаил, Садику Шукри 
од Гостивар, ул. „18 Ноември" бб. Хајредини Сами, 
Хајредини Шасиме од Гостивар, ул. „ЈНА" бб и 
Хај редини Џевад, Хамдије, Шпреса и Тефик, сите 
од Гостивар, застапувани од нивниот законски за-
стапник Хај редини Шасиме од Гостивар, за утврду-
вање на извршена коупопродажба. Вредност на 
спорот 500 динари. 

Бидејќи тужениот Садику Авди се наоѓа во 
странство со непозната адреса, се повикува во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРЖ" да се јави во Општинскиот 
суд во Гостивар или да ја соопшти својата точна 
адреса. Во колку тоа не го стори, ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе го застапува 
во овој спор се до окончувањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 812/78. 
(3) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е 
спор за утврдување на извршена купопродажба по 
тужбата на тужителот Џафери Џемаил од е. Лака-
вица, општина Гостивар, против тужените Садику 
Авди, Садику Садик, Хај редини Шеми је, сите од 
село Чајле — Гостиварско, Садику Исмаил. Сади-
ку Шукри од Гостивар, ул. „18 Ноември" бб, Хај-
редини Сами, Хај редини Шасиме од Гостивар, ул. 
„ЈНА" бб, Хајредини Џеват, Хамдије, Шпреса и 
Тефик од Гостивар, застапувани од законскот за-
стапник Хајредини Шасиме од Гостивар. Вредност 
на спорот 500 динари. 

Бидејќи тужениот Садику Авди се наоѓа во 
странство со непозната адреса, се повикува во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ" да се јави во Општинскиот суд 
во Гостивар или да ја соопшти својата точна адре-
са. Во колку тоа не го стори, ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе го застапува по ОВОЈ 
спор се до окончувањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар. П. бр. 814/78. 
(5) 

Пред овој суд се води (спор за поништување на 
договор за купопродажба по тужбата на тужител-
ката Таса Петковска од село Лешок, против ту-
жената Петра Трпевска од село Старо Село, со не-
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позната адреса и други. Вредност на спорот 500 
динари. 

Бидејќи тужената Петра, жена на Милош Тр-
певски од село Старо Село, а сега живее на непоз-
ната адреса, се повикува во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави преку Општин-
скиот суд во Тетово и да ја достави својата адреса 
или да̂  определи свој полномопѓник. Во спротивно, 
судот ќе и определи привремен старател кој ќе се 
грижи за нејзините права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 738/77 
година. (110) 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 121/79. (416) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шение Фи. бр. 121 од 24. X. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1525-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската заедница на културата, со целос-
на одговорност — Кичево, ул. „Стојан Божиноски" 
бр. 6. 

Општинската заедница е основана со реше-
нието бр. 02-984/1 од 18. И. 1974 година, од 55 ос-
новачи. 

Основни дејности: 140233 — општинска заедни-
ца на културата. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување е Керим Џели-
лоски, претседател., без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 121/1979 година. (345) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 109 од 13. II. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-07 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Работната организација на основното 
образование „11 Октомври'4 — ООЗТ ОУ „Манчу 
Матак", е. Кривогаштани, со следните податоци: 
Име на лицето овластено за застапување: Митрески 
Ангеле Јордан, в.д. директор, со неограничени 
овластувања за застапување. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на ООЗТ ОУ „Манчу Матак", е. Криво^аштани, на 
Вртески Петрев Спасе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 109/79. (414) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 225 од 24. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-06 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на РО на основното образование „11 Ок-
томври" — ООЗТ ОУ „Киро Гаврилоски-Јане" — 
Прилеп, со следните податоци: Име на лицето ов-
ластено за застапување: Александар Стојаноски, 
привремен управник, со неограничени овласту-
вања. 

VI престанува овластувањето на Иванка То-
меска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 225/79. (415) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 121 од 21. II. 1979 година, на реги-
старска влошка, бр. 576-06 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
нување на РО на основното образование „11 Ок-
томври" — ООЗТ ОУ „Киро Гаврилоски—Јане" — 
Прилеп, со следните податоци: Име на лицето ов-
ластено за застапување Томеска Иванка, в.д. ди-
ректор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Велески 
Трајко. 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 250 од 24. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка 5р. 576-12 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
нување на РО на основното образование и воспи-
тание „11 Октомври" — ООЗТ ОУ „Орде Михај-
ловски—Оцка" — Прилеп, со следните податоци: 

Име на лицето овластено за застапување: Цвет-
коски Петар, директор, со неограничени овласту-
вања за застапување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 250/79. (417) 

Окружниот стопански суд во Битола со ре-
шението Фи. бр. 254 од 24. IV. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 576-11 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на РО на основното образование и 
воспитание „11 Октомври" — ООЗТ ОУ „Моша Пи-
јаде" — село Дуње, со следните податоци: Име на 
лицето овластено за застапување. Мојакчевски 
Живко Ристо, директор, со неограничени овласту-
вања за застапување. 

Му престанува овластувањето на Стојановски 
Петко Митре. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 254/1979 година. (418) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 252 од 24. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-10 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на РО на основното образование и воспи-
тание „11 Октомври" — ООЗТ ОУ „Пецо Даскалот", 
село Долнени, со следните податоци: Име на ли-
цето овластено за застапување: Котески Китанов 
Драган, директор, со неограничени овластувања, за 
застапување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 252/1979 година. (418) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 117 од 15. И. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-09 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на РО на основното образование и воспи-
тание „11 Октомври" Прилеп — ООЗТ УО „Горче 
Петров" село Ропотово, со следните податоци: Име 
на лицето овластено за застапување: Талимџиоски 
Добривој, в. д. директор, со неограничени овласту-
вања. 

Му престанува овластувањето на Стојановски 
Борис. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 117/1979 година. (420) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 253 од 24. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-08 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Работната организација на основното 
образование и воспитание „11 Октомври" — При-
леп — ООЗТ ОУ „Круме Волнароски" — село То-
полчани, со следните податоци: Име на лицето 
овластено за застапување: Мицески Трендо Дончо, 
директор, со неограничени овластувања за заста-
пување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 253/79 година. (421) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 268 од 24. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-05 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Работната организација на основното 
образование и воспитание ,Д1 Октомври" — При-
леп — ООЗТ Основно училиште „Гоце Делчев" — 
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Прилеп, со следните податоци: Име на лицето ов-
ластено за застапување: Богданоски Тофе Милија, 
директор, со неограничени овластувања за заста-
пување. 

Му престанува овластувањето на Бошковски 
Сандев Теодосие. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 268/1979 година. (422) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 267 од 24. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-04 ја, запиша во судскиот 

регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Работната организација на основното 
образование и воспитание „11 Октомври" — При-
леп — ООЗТ Основно училиште „Климент Охрид-
ски" — Прилеп, со следните податоци: Име на 
лицето овластено за застапување: Стефановски Ни-
колов Кирил, директор, со неограничени овласту-
вања за застапување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 267/79. (423) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ —л 

СКОПЈЕ 
ООЗТ — ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ 

НА ПОЧВИТЕ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на следното работно место: 
— еден -наставник во сите звања по предметот 

Микробиолог^ а 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, а согласно донесената Одлука за критери-
умите за избор на наставно-научните работници 
во РО — Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за проучување на почвите — Скопје. 

Кон пријавите, кандидатите треба да прило-
жат диплома, куса биографија, список на стручни 
и научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на Конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (92) 

Работничкиот совет на Работната организаци-
ја „Дрводекор" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работите, односно ра-
ботните задачи со посебни овластувања и 
одговорности РАКОВОДИТЕЛ НА СТО-

ПАНСКО-СМЕТКОВОДЕН СЕКТОР 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за здружениот труд, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат завршено виша економска школа 
и работно искуство за самостојно водење на кни-
говодство во стопанството од најмалку 3 години или 

— да имаат завршено средно економско учи-
лиште и работно искуство за самостојно водење 

на книговодство во стопанството од најмалку 6 го-
дини и 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти. 

Кандидатите со молбата да приложат: 
— доказ за стручна подготовка; 
— доказ за работно искуство; 
— уверени^ дека не се под истрага и 
— кратка биографија. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. Изборот ќе се изврши во рок од 10 дена 
по завршувањето на конкурсот. 

Пријавите комплетирани со потребните доку-
менти за исполнување на бараните услови да се 
доставуваат до Работничкиот совет на „Дрводе-
кор" — Скопје, ул. „Ленинградска" бр. 102 д. (93) 

Конкурсната комисија при ЕЛЕКТРОМОНТАЖНО-
ИНСТАЛАТЕРСКАТА ЗАДРУГА ,СЕМАФОР" — 

СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
ДИРЕКТОР НА ЗАДРУГАТА 

Услови: 
Кандидатите, покрај општите услови предви-

дени со Законот, треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— висока стручна подготовка — електроинже-
нер со 5 години работно искуство во стру-
ката. 

Кандидатите, покрај молбата, треба да доста-
ват: 

— доказ за школската подготовка, 
— потврда за работното искуство, 
— потврда — уверение дека не се осудувани 

и дека против нив не се води кривична 
постапка. 

Молбите се потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за меѓусебни односи на За-
другата, на адреса „Иво Лола Рибар" број 38 — 
Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото 
објавување. (91) 

Работничкиот совет на ООЗТ за ПТТ сообра-
ќај „Т. Велес" — Титов Велес. 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на работоводен орган — дирек-
тор на ООЗТ — ПТТ — Титов Велес. 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени според ЗЗТ, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат висока или виша школска подго-
товка од правна, економска или електротехничка 
насока — слаба струја, призната висока или виша 
оспособеност во ПТТ и 6 години работно искуство; 

— да имаат стручни и организаторски способ-
ности потврдени во текот на работењето; 

— да имаат смисла за развој на самоуправ-
ните односи и создавање на добри меѓучовечки од-
носи во ООЗТ; 

— да не се осудувани за кривични дела спо-
ред член 511 од ЗЗТ. 

Пријави со комплет документи за исполнување 
на конкурсните услови се доставуваат до ООЗТ 
— ПТТ — Титов Велес. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (88) 
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