
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 21 март 1980 
С к о п ј е 

Број 10 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

58. 
Врз основа на член 376, став 1 алинеја 8 од 

Уставот на СГМ, а во врска со член 12 и 9 од З а -
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 17 март 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 
1. Назим Махмут Маскути, од е. Миладиновци, 
2. Владимир Благоја Аневски, од Куманово. 

II 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Џемаил Азир Шабани, од Бујановац, 
2. Фарудин Зенко Гугачоски, од Кичево, 
3. Нијат Каплан Садикоски, од Охрид, 
4. Кадрија Шабан Реџеп, од Охрид, 
5. Лазо Стојан Николовски, од Скопје, 
6. Јован Павле Ковчегаров, од Битола, 
7. Зе јнел Веап Алиовски, од е. Патишка Река, 
8. Тозо Јован Ристовски, од Скопје. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Сретен Никола Ѓорѓиев, од е. Каменица, 
2. Спасе Лазо Ристевски, од Гевгелија, 
3. Аки Беџет Гоноски, од е. Долна Белица. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ца се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Александар Киро Петровски, од Скопје, 
2. Трајко Васко В е л и ч е в с к и , од е. Псача. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново /кривично дело на: 

1. Сатки Шоип Бакиу, од е. Теново, 
2. Богатин Мирко Ников, од Скопје, 
3. Исеин Мемед Велуровски, од е. Мелница, 
4. Југослав Драган Коцевски, од Скопје, 
5. Ленка Борис Михајл овска, од Скопје, 
6. Љутви Џафер Омерагић од Скопје, 
7. Михајло Иван Глатков, од Скопје, 
8. Иван Трајан Цветковски, од Скопје, 
9. Васил Јован Печанов, од Скопје, 

10. Хабиб Ќазим Вејселовиќ, од Скопје, 
11. Мехмед Асим Мејџедовски, од Скопје, 
12. Слободанка Благој ^ Трајкова, од е. Куклиш, 
13. Фаик Шемо Дедеиќ, од Скопје, 
14. Ваедин Неим Меџити, од е. Неготино. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 

да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Нури Шакир Лимановски, од Дебар, 
2. Горѓи Серафим Серафимовски, од е. Косел, 
3. Џемаил Етем Буцоли, од Скопје, 
4. Кире Ристе Китановски, од е. Чарлија , 
5. Сергеј Цветко Ивановски, од Куманово, 
6. Љупчо Методија Матевски, од Скопје, 
7. Наум Ламбе Николовски, од е. Шурленци. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 5 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да со изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Драган Ристо Равојски, од е. Кучевиште. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 6 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Наип Исак Нуиши, од е. Грчец, 
2. Васил Петар Игњатов, од Скопје, 
3. Димитар Стефан Живановски, од Скопје, 
4. Нуши Камбер Џеваир, од е. Шишево. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 8 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудениот во рок од 2 години 
не стори ново кривично дело на: 

1. Ј ашари Ресија Емин, од е. Вешала. 

X 
Неиздржаниот дел од .изречената казна зат-

вор во траење од 8 месеци се замени со условна 
осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осуде-
ниот во рок од 1 година не стори ново кривично 
дело на: 

1. Хамит Идриз Рамчески, од е. Србица. 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

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

1. Муслиу Расим Атем, од е. Грешница. 

XII 
Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

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

1. Слободан Раде Мојсовски, од Скопје, 
2. Воислав Тодор Ангеловски, од Скопје. 

XII I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што тој дел од 
казната нема да се изврши ако осудениот во рок 
од 1 година не стори ново кривично дело на: 

1. Гадомир Станое Митровиќ, од Скопје. 
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XIV 
Изречената казна затвор во траење од 6 месе-

ци се намали за 3 месеци на: 
1. Назив Меџит Дика, од Струга. 

XV 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 3 месеци на: 
1. Благој Васил Саздов, од Титов Велес, 
2. Никола Стоица Петков, од Делчево. 

XVI 
Изречената казна се намали за 6 месеци на: 
1. Перо Горѓи Чолевски, од Берово. 

XVII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Иса Елмаз Нафис, од Битола, 
2. Ристо Трајан Митев, од Штип, 
3. Нико Александар Несторов, од Битола, 
4. Џемаил Фаик Штрајку, од е. Рашче, 
5. Фетије Шукри Садиќи, од с. Никуштани, 
6. Стојан Горѓи Спасовски, од с. Белимбегово, 
7. Ангеле Максим Момироски, од с. Галичани. 

XVIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 9 месеци на: 
1. Демир Елмаз Елмазовски, од Охрид. 

XIX 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 

1 година на: 

1. Љумани Рамиз Петрид, од Охрид, 
2. Дилавер Халија Алиев, од Скопје, 
3. Славе Митре Јовевски, од Скопје, 
4. Миле Спасе Вл аличевски, од Скопје, 
5. Дане Генадија Дамјановски, од с. Дебреште 
6. Ристо Крсте Митревски, од Охрид, 
7. Душан Данил Лачарски, од Скопје. 

XX 
Неиздржаниот дел од .изречената казна затвор 

се намали за 18 месеци на: 
1. Јусни Шериф Исмаиловски, од Битола, 
2. Петар Проколне Забазновски, од Скопје, 
3. Јован Данчо Мирчев, од Титов Велес. 
4. Симеон Горѓи Мицев, од Скопје. 

XXI 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 2 години на: 
1. Димитрија Стојмир Стојчев, од е. Стамер, 
2. Милан Иван Лединек, од Горна Кунгута, 
3. Томислав Трајко Ла ј макевски, од Скопје, 
4. Миле Никола Попов, од Титов Велес. 

XXII 
Изречената парична казна се намали со ус-

ловна осуда со тоа што таа нема да се изврши 
ако осудениот во рок од 1 година не стори ново 
кривично дело на: 

1. Злате Боге Богоевски, од Скопје. 

XXIII 
Изречената парична казна во износ од 3.000,00 

динари се намали на 1.000,00 динари на: 
1. Љубомир Драган Џеповски, од Скопје. 

XXIV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-203 
17 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

59. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општини-
те како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", број 42/77) и на Резо-
луцијата за политиката на остварувањето на Оп-
штествениот план на СР Македонија за периодот 
1976 до 1980 година, во 1980 година („Службен вес-
ник на ОРМ", број 42/79), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ 
ВО 1980 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПО-
ЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските на-

мени, начинот и условите за користење на слобод-
ните парични средства на Републиката и на оп-
штините во 1980 година што се водат како депозит 
во Народната банка на Македонија. 

Член 2 
Слободните парични средства од член 1 на оваа 

одлука, по одбивањето на 10% од вкупните сред-
ства што ќе служат како резерва на Народната 
банка на Македонија, Народната банка на Маке-
донија ќе и ги одобри на Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје за кредитирање на след-
ниве намени: 

1. за продажба на опрема, 
метални конструкции и 
монтажни работи за до-
машниот пазар, до 

2. за увоз и залихи на течни 
горива, до 

3. за залихи на метали наме-
нети за извоз, до 

4. за залихи на вино, до 
5. за залихи на волна и па-

мук од домашно производ-
ство, до 

6. за залихи на ориз и афион 
од домашно производство, 
до 

7. за залихи на пивски јач-
мен од домашно производ-
ство, до 

8. за залихи на јаболка и 
грозје, до 

9. за создавање на залихи на 
месо во жив добиток, до 

10. за набавка на медицинска 
опрема, до 

11. за експропријација на зем-
јишта за изградба на па-
тишта и други потреби на 
општините, до 

12. остатокот на средствата, ка-
ко и привремено ^ а н г а -
жираните средства за на-
мените од точката 1 до 11 
на овој став — за моиети-
зација, есконт на хартии 
од вредност и тековна ли-
квидност на основните банки. 

150 мил. 

80 мил. 

150 мил. 
60 мил. 

динари 

динари 

динари 
динари 

40 мил. динари 

20 мил. динари 

20 мил. 

20 мил. 

30 мил. 

20 мил. 

динари 

динари 

динари 

динари 

60 мил. динари 

Член 3 
Кредитирањето на намените од член 2 на оваа 

одлука Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје ќе го врши според следниве услови: 

1. За намените од точката 1 на член 2 од оваа 
одлука — по претходната согласност на Управ-
ниот одбор на Фондот за кредитирање на опрема, 
метални конструкции и монтажни работи на орга-
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тгзациите на здружен труд и според условите што 
ќе ги устврди тој Фонд, при што рокот на враќање-
то да биде најповеќе до 36 месеци. 

2. За намените од точката 2, 3, 5, 6 и 8 на член 
2 на оваа одлука со рок на враќање од 6 месеци 
и учество на корисникот на кредитот или на основ-
ната банка во висина од 70°/о од кредитираниот 
изнеле. 

3. За намените од точките 4 и 7 на член 2 од 
оваа одлука — со рок на враќање од 9 месеци и 
учество на корисникот на кредитот или на основ-
ната банка во висина од 70°/о од кредитираниот 
износ; и 

4. За намените од точките 9, 10 и 11 на член 2 
од оваа одлука — со рок на враќање од 3 години. 

Член 4 
На одобрените средства Стопанската банка — 

Здружена банка — Скопје ќе и плаќа на Народ-
ната банка на Македонија камата во висина од 3°/о, 
а крајните корисници на овие средства ќе плаќаат 
камата во висина од 4°/о годишно. 

Пресметувањето и наплатата на каматата ќе се 
врши декурЗЈИВно, по истекот на 3 месеци од денот 
на користењето на средствата. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-426/1 
28 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

.на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

60. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СРМ 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МАКОИМИРАЊЕ НА УЧЕСТВОТО ЗА ПОК-

РИТИЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОМЕТОТ 

1. Учеството за покритие на трошоците на про-
метот на производите од надлежност на Републи-
ката, организациите на здружениот труд, што се 
занимаваат со увоз, промет на големо или промет 
на мало (во натамошниот теист: прометни органи-
зации) можат да сто засметуваат најмногу до апсо-
лутниот износ што постоеше на денот на влегува-
њето во сила на Одлуката за максимирање, однос-
но за задржување на затеченото ниво на цените на 
производите и услугите од надлежност на Републи-
ката („Службен весник на СРМ" бр. 26/79). 

Одредбите на став 1 од оваа точка се однесуваат 
и на другите услови на продажбата при формира-
њето на Цените. 

2. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство и прометните органи-
зации можат со самоуправна спогодба да го утвр-
дуваат учеството за покритие на трошоците на про-
мет на производите и другите услови на продаж-
бата и тоа најмногу до износот од точка 1 на оваа 
одлука. 

3. За (Применување на оваа одлука ќе се грижи 
Републичкиот секретаријат за општостопански ра-
боти и Пазар. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 23-325/2 
28 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

61. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 17 од Законот за извршување на 
Републичкиот буџет за 1980 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 42/79), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИ-
НАМИКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на висината и 
динамиката на користење на средствата за компен-
зација на Железничката транопортна организација 
— Скопје за 1980 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 4/80), по точка 3 се додава нова точка 
која гласи: 

„4. Железничката транспортот организација — 
Скопје може дел од средствата од точка 1 на оваа 
одлука да користи за покривање на трошоците по 
Завршната сметка за 1979 година". 

Досегашните точки 4 и 5 стануваат точки 5 и 6. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-425/1 
28 февруари 1980 (година 

Скопје 
Претседател 

»на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

62. 
Врз основа на член 2 и 5 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), Извршниот »совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ ОДНОСНО ЗАДРЖУВА-
ЊЕ НА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ! НА 
ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ 

НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Одлуката за макоимирање односно задржу-
вање на затеченото ниво на цените на производите 
и услугите од надлежност на Републиката („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 26/79), престанува да важи. 

2. Формирањето на цените на производите и 
услугите од надлежност на Републиката по влегу-
вањето во сила на оваа одлука, ќе се врши по про-
писите кои важеа до 3 август 1979 година и според 
прописите донесени по тој ден, односно донесени 
по влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Бр. 23-325/1 
28 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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63. 
Брз основа на член 3 од Законот за давање 

надоместок на камата за определени кредити во 
периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник 
на СРМ", број 30/77, 29/77 и 22/78), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ 
НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА ЗА ПО-
ЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА ВО ГРА-
НИЧНИОТ ПОЈАС И РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ 
РЕОНИ ЗА КОИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 
ГОДИНА ЌЕ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК НА КАМА-
ТА НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 

Во Одлуката за видот на инвестиционите вло-
жувања за позабрзан развој на подрачјата во гра-
ничниот појас и ридско-планинските^ реони за кои 
во периодот од 1976 до 1980 година ќе се дава на-
доместок на камата на товар на средствата на Со-
цијалистичка Република Македонија за инвестиции 
во стопанството („Службен весник на СРМ", број 
17/78), во обоснованието бројката „1978" се замену-
ва со бројката „1976", и во член 2 зборовите:^,ќе 
бидат" се заменуваат со зборот „се", а бројката 
„1978'' се заменува со бројката „1976". 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
циј а листичка Република Макед 0)ниј а ". 

Бр. 23-316/1 
14 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

64. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/79), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИ-
ЈА НА КРАВЈОТО И ОВЧОТО МЛЕКО ВО 1980 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за премија на кра®јото и овчо-
то млеко во 1980 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/79, 28/79 и 43/79), во точка 2, ред 5 и 
во точка 8, ред 4 бројката „31. III." се заменува со 
бројката „31. XII." 

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

Бр. 23-629/1 
20 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

65. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/79), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕН-

ЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 

1. Во Одлуката за компензација на цената на 
лебот („Службен весник на СРМ", бр. 43/79), во 
точка 1 зборовите: „и имателите на дуќани во соп-
ственост на граѓани" се бришат, а зборовите: „до 
31 март" се заменуваат со зборовите: „до 30 сеп-
тември". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 април 1980 година. 

Бр. 23-623/1 
20 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

66. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за ос-

новање на Заводот за геодетски и фотограметрлски 
работи („Службен весник на СРМ" бр. 9/77), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ОДЛУЧУВА-
ЊЕТО СО РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТ-
ВЕН ИНТЕРЕС ВО ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И 

ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ 

I. Се утврдува, престанување на мандатот на 
претставниците ,на општествената заедница во З а -
водот за геодетски и фотограметриеки работи на: 

1. Роза Русо, и 
2. дипл. инж. арх. Владо Косевски. 
II. За претставници на општествената заедница 

во Заводот за геодетски и фотограметриски работи 
се именуваат: 

1. Роза Русо, потсекретар во Републичкиот се- • 
кр ет ари јат за финансии, и 

2. дипл. инж. арх. Љубе Пота, потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за урбанизам. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-202/1 
24 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

|На Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

67. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за виши советник во Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија Благој Михов, функционер во Советот. 
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2. Ова решение влегува во оила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-368/1 
14 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-
уметничката дејност („Службен весник на СРМ" 
број 41/73), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСТАВНИЦИ И ИМЕНУВАЊЕ НО-
ВИ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА МАКЕ-

ДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претставници на општествената заедница во Со-
ветот на Македонскиот народен театар во Скопје, 
поради истек на мандатот на: 

Станоевски Благоја, 
Ортаков Драгослав, 
Вангелов Атанас. 
И. За нови претставници на општествената за-

едница во Советот на Македонскиот народен театар 
се именуваат: 

1. Славка Георгиева — Андреевиќ, делегат во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СР Македонија, 

2. (Д-р Луан Старова, потпретседател на Репуб-
личката комисија за културни врски со странство и 

3. Трајко Деспотовски, потпретседател на Со-
борот на здружениот труд на Собранието на оп-
штината „Карпош" — Скопје. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-455/1 
28 февруари 1980 година 

Скопј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Член 3 
Надоместокот за уништување и дезактивирање 

на авионски бомби и авионски ракети изнесува за: 
а) Уништување дезактивирани бомби (без за-

палки) : 

• од 1 до 25 кгр. 
• од 25 до 100 кгр. 
•од 100 до 500 кгр. 

од 500 кгр. и повеќе 

150 дин. 
240 „ 
400 „ 
600 „ 

б) Уништување на недезактивирани бомби (со 
запалка): 

• од 1 до 25 кгр. 
• од 25 до 100 кгр. 
• од 100 до 500 кгр. 
• од 500 кгр. и повеќе 

250 дин. 
430 „ 
750 „ 

1.200 „ 

69. 
Врз основа на член 186 став 5 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ", бр. 
11/76), републичкиот секретар за народна одбрана 
во согласност со републичкиот секретар за финан-
сии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ИМ 
ПРИПАЃА НА ЛИЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБО-
ТИТЕ ЗА ЗАШТИТА И УНИШТУВАЊЕ НА НЕ-
ЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА ВО МИР 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината на на-

доместокот што им припаѓа на стручните лица, чле-
новите на комисијата и помошните работници кои 
вршат работи во врска со заштитата и уништува-
њето на неексплодирани убојни средства во мир на 
подрачјето на Социјалистичка Република Македо-
нија. | 

Член 2 
Висината на надоместокот за уништување и де-

зактивирање на убојни средства зависи од видот и 
тежината на истите. 

в) Дез активирање на авионски бомби: 
— за дезактииирани авионски бомби: од 700 до 

1.200 дин. 
— за недезактивирани авионски бомби: од 1300 

до 4.000 дин. 
г) Уништување на авионски ракети: 
— исто како и за уништување на авионски 

бомби од соодветна тежина и случаи. 
д) Дезактивирање на авионски ракети: 
— исто како и за дезактивирање на авионски 

бомби од соодветна тежина и случаи. 

Член 4 
Надоместокот за уништување и дезактивирање 

на артилериско-минофрлачки гранати, изнесува за: 
а) Уништување на артилериско-минофрл ачки 

гранати: 

— од 1 кгр. 50 дин. 
— од 1 до 10 кгр. 100 „ 
— од 10 до 20 кгр. 200 „ 
— од 20 кгр. и повеќе 250—450 „ 
б) За дезактивирање на артилериско-минофр-

лачки гранати надоместокот изнесува двојно од из-
носот предвиден за уништување на артилериско-
минофрлачки гранати. 

Член 5 
Надоместокот за уништување и дез активирање 

на мини изнесува: 
б) За уништување на противтенковски мини 

висината на надоместокот е иста како и за униш-
тување на артилериско-минофрлачки гранати. 

в) Висината на надоместокот за дезактивирање 
на мини изнесува двапати повеќе од износот пред-
виден за нивно уништување. 

Член 6 
Надоместокот за уништување на рачни бомби 

изнесува: 

до 5 парчиња 
од 5 до 10 парчиња 
од 10 до 50 парчиња 
од 50 до 100 парчиња 
над 100 парчиња 

150 дин. 
250 
350 „ 
450 „ 
650 „ 

Член 7 
Надоместокот за уништување на истрелна му-

ниција изнесува: 
— 200 динари за секои 1.000 парчиња, 
— не следува надоместок кога се врши заед-

ничко уништување на истрелна муниција и други 
убој ни средства. 

Член 8 
Надоместокот за групно уништување на убој-

ни средства изнесува: 
а) Ако на едно место се пронајде, па потоа се 

уништи поголемо количество убојни средства (ави-
онски бомби и ракети, артилериско-минофрлачки 
гранати, мини и ел.), висината на надоместокот тре-
ба да се намали според следново; 
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— од 2 до 10 парчиња 10% 
— од 10 до 50 парчиња ч 20% 
— од 50 до 100 парчиња 30% 
— преку 100 парчиња 40% 

б) Ако на едно место се оранај дат преку 1.000 
парчиња убој ни средства и на истото место се 
врши уништување, висината на надоместокот на 
стручното лице се утврдува со договор. 

Член 9 
Надоместокот на членовите на комисијата кои 

присуствуваат на пронаоѓање, уништување и де-
зактивирање на убој ни средства изнесува: 

— најмалку 30% од надоместокот исплатен на 
стручното лице, но не помалку од 50 динари. 

Член 10 
Висината на надоместокот на помошните лица 

кои вршат физички работи при пронаоѓање, дезак-
тивирање и уништување на неексплодирани убод-
ни средства, не може да биде повеќе од 50% од 
висината на надоместокот на стручните лица. 

Член 11 
Овој правилник влегува во -сила осмиот ден по 

Објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија". ? 

Бр. 08-76/1 
24 јануару 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 
за народна одбрана 

генералчпотполковник, 
дипл. инж. Миле Арнаудовски, е. р. 

Согласен: 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

70. 
Врз овнова на член 90 од Законот за средното 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ" брбј 25/79), Републичкиот педагошки совет 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ЗВАЊАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО 

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се регулираат критериумите 

и начинот за доделување \на звањата на наставни-
ците и воспитувачите во средното образование, ка-
ко и стручните работници кои непосредно придоне-
суваат за остварување на воспитно-образовните 
задачи во средното образование и воспитание (во 
натамошниот текст: наставници). 

Член 2 
За резултатите што ги постигнуваат во воспит-

но-образовната работа со учениците, за придоне-
сот во унапредувањето на восоитно-образовната ра-
бота, за учеството во разни форми на општествено-
културната дејност во средината каде што рабо-
тат и живеат, на наставниците можат да им се до-
делуваат звањата истакнат педагошки работник и 
особено истакнат педагошки работник. 

И. Критериуми за доделување на звањата 
на наставниците 

Член 3 
Со звањето истакнат педагошки работник од-

носно особено истакнат педагошки работник мо-

жат да се здобиваат наставниците кои ли испол-
нуваат условите од член 87 став 2, 3, 4 и 9 и член 
106 од Законот за средното образование и воспи-
тание. 

Член 4 
За здобивање на звањето истакнат педагошки 

работник е неопходно н а с т а в н и о т да има помина-
то најмалку 5 години работно искустш> во воспит-
но-образовна работа и да постигнува значајни ре-
зултати во остварувањето на целите и задачите на 
средното образование и воспитание. 

Успехот на н а с т а в н и о т во остварувањето на 
целите и задачите на (средното образование и вос-
питание се согледува во: 

— постигнувањето значајни резултати во оства-
рувањето на планот и програмата за воспитно-
образоената дејност и на годишната програма за 
работа на организацијата за средното образование 
во разни форми на воспитно-образовната дејност 
(наставата, образовно-работната практика, допол-
нителната воспитнонобразовна работа, следење и 
оценување на успехот и поведението на учениците, 
слободните активности, екскурзиите, развивање на 
здравствената и физичката култура и општестве-
но-културната дејност); 

— унапредувањето на наставата и на другата 
воспитно-образовна работа со внесување современи 
наставни методи, облици и средства во реализаци-
јата на програмските задачи; 

— постигнувањето забележлив успех на уче-
ниците во совладувањето на програмските содр-
жиш! и во другите активности во организацијата 
за средно образование; 

— придонесот во работата на стручните активи 
во организацијата за средно .образование и струч-
ните здруженија на наставниците; 

— развивање на е ©работа со општествените 
организации и мотивирање^ на учениците за по-
голема активност во друштва, клубови и други ор-
ганизации и заедници на учениците и унапреду-
вањето на ученичког© самоуправување; 

— одржувањето јавни предавања и нат ледни 
наставни часови и учество со прилози; 

— објавените стручни и други трудови сврзани 
со неговата воспитно-образовца работа; 

— придонесот за е амоупр авн ат а преобразба на 
организацијата за средно образование, и нејзино 
поврзување со здружениот труд; 

— постојаното стручно, марксистичко и педа-
гошко^психолошко усовршување; 

— потпомагањето на стручното, марксистичко-
то и педагошко-психолошкото усовршување на во-
сп итн о- образовниот кадар, пренесувајќи ги, како 
ментор, со успех знаењата и искуствата од вос-
питно-образовната работа; 

— активноста во работата на наставничкиот ко-
легиум на п а р а л е л а т а , наставничкиот колегиум на 
годината односно степенот и на наставничкиот ко-
легиум на организацијата за средно образование; 

— постојаното вложување напори за мотиви-
рање на учениците за поголема активност во во-
спитно-образовниот процес; 

— учествувањето во разни видови општестве-
ни активности во средината каде што работи и ж и -
вее (културно-уметнички друштва, библиотеки, на -
родни и работнички универзитети, музеи, клубови 
и други стручни и општествени организации); 

— придонесот за развивање на хумани одно-
си во работата и животот на организацијата за 
средно образование; 

— педагошката и другата активност во среди-
ната каде што работи и живее. 

Член 5 
За доделување на звањето особено истакнат 

педагошки работник е неопходно н а с т а в н и о т да 
има поминато најмалку 10 години работно искуство 
во »воспитно^образовна работа и да постигнува осо-
бено значајни резултати во остварувањето на це-
лите и задачите на средното образование и воспи-
тание. 
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Успехот на наставникот во остварувањето на 
целите и задачите во средното образование и во-
спитание се согледува во: 

— постигнувањето особени резултати во оства-
рувањето на планот и програмата за воспит:но-об-
разовната дејност и годишната (програма за работа 
на организацијата за средно образование во разни 
форми на воснитно-образовната дејност (наставата, 
образовно-работната практика, дополнителната во-
спитно-образовна работа, следење и оценување на 
успехот и поведението на учениците, слободните 
активности, екскурзиите, развивање на здравстве-
ната и физичката култура и општествено-култур-
ната дејност); 

— постигнувањето повисоки резултати на уче-
ниците во наставата и другите активности; 

— покренување™ на иницијативи и придонесот 
за воведување на современи наставни методи, об-
лици и средства во реализацијата на програмските 
задачи; 

— обопштувањето на искуството од воопитно-
образовната работа и успешното пренесување на 
помладите; 

— учеството со стручни трудови на советувања, 
семинари и други стручни собири; 

— објавување позначајни стручни и други тру-
дови сврзани со неговата восиитно-образовна ра-
бота; 

— во особениот придонес за самоуправната 
преобразба на организацијата за средно образова-
ние и нејзино поврзување со здружениот труд; 

— забележителниот придонес во работата на 
стручните, активи , во организацијата за средно об-
разование и стручните здруженија на наставни-
ците; 

— (постигнувањето видни резултати во разви-
вањето и проширувањето на соработката со оп-
штествените организации и во мотивирање^ на 
учениците за поголема активност во друштва, клу-
бови и други организации и заедници на ученици-
те и за развивање на ученичкото самоуправување; 

— придонесот за развивањето и проширување-
то на соработката со други организации за средно 
образование и со други воспитно-образовни орга-
низации; 

— придонесот за стручното, марксистичкото и 
педагошко-психолошкото усовршување на воспит-
но-образовниот кадар; 

— особениот придонес во развивањето на ху-
ма,ни односи во работата и животот во организа-
цијата за средно образование; 

— учеството при изработка на планови и про-
грами за воспитно-образовната работа, изработка 
на учебници и др.; 

— афирмирањата што ја постигнал со севкуп-
ната педагошка вредност и со своите квалитети и 
постигнатите резултати во средината каде што ра-
боти и живее. 

III. Постапка за здобивање на звањата 
н?. наставниците 

Член 6 
Предлогот за доделување на звањето истакнат 

педагошки работник односно особено истакнат пе-
дагошки работник до Републичкиот педагошки со-
вет го дава Советот на организацијата за средно 
образование во која е вработен наставниот , врз 
основа на прибавено мислење од наставничкиот ко-
легиум .на организацијата за средно образование и 
Републичкиот завод за унапредување на образо-
ванието и воспитувањето. 

Иницијатива и постапка за доделување на зва-
њата од претходниот став можат да покренат со-
ветот на организацијата за средно образование, на-
ставничкиот колегиум, стручните активи, како и 
самоуправни организации и заедници, општестве-
но-политички организации и стручни здруженија. 
Иницијатива за покренување на постапка може да 
даде и самиот наставник заинтересиран за едно од 
споменатите звања. 

Член 7 
Предлозите за доделување па зѕгл-Бата, образ-

ложени и поткрепени со соодветна документација, 
во три примероци, се доставуваат до Републичкиот 
педагошки совет најдоцна до крајот на декември, 
а резултатите за доделените звања се објавуваат 
до 24 мај наредната година. 

Член 8 
На н а с т а в н и о т кој се здобил со звање, Репуб-

личкиот педагошки совет му доделува диплома во 
која се внесуваат податоци за н а с т а в н и о т и видот 
на звањето. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 9 
Предлозите за доделување на звањата истак-

нат педагошки работник и особено истакнат педа-
гошки работник за 1980 година се доставуваат за-
клучно до 30 април 1980 година, а резултатите за 
доделените звања се објавуваат најдоцна до кра-
јот на учебната 1979/80 година. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 03-28 
5 март 1980 година 

Скопје 

71. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 1 на член 23 од 
Правилникот за распоредување на чистиот доход 
и за распределба на средствата за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка на работниците во Цен-
тралното основно училиште „Кочо Рацин" во село 
Ивањевци, општина Битола, донесен со референ-
дум на 29 декември 1977 година, на основа членот 
433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на 
член 15 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата од 10 ја -
нуари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 23 од Пра-
вилникот за распоредување на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка на работниците во Цен-
тралното основно училиште „Кочо Рацин" во село 
Ивањевци, општина Битола, донесен со референдум 
на 29 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиш-
те „Кочо Рацин" во село Ивањевци, општина Би-
тола, на начинот определен за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение-
то У. бр. 139/79 од 22 ноември 1979 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбата од актот означен во точката 1 на 
оваа одлука затоа што при вреднувањето на на-
ставно-воспитните работи и работни задачи, по ос-
новот сложеност е утврден различен износ на бо-
дови односно предвидени се различни мерила само 
во зависност од степенот на стручната подготовка 
на наставниот , иако со закон е оценето дека со 
еден од предвидените три односно два степени на 
стручна подготовка може со успех да се врши на-
ставно-воспитната работа во одделенската односно 
во предметната настава во основните училишта. 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

д -р Бранко Петровски, е. р. 
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4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
текот на претходните испитувања и , на седницата 
Судов утврди дека според ставот 1 на член 23 за 
изведувањето настава по наставни цредмети, во-
спитно-образовна работа во забавиште, одделенска 
и предметна настава, водење одделенско раковод-
ство, учество во слободните ученички активности, 
реализација на планот за општествено корисна ра-
бота, грижа за здравјето на учениците, соработка 
со родителите, јавна и културно-просветна актив-
ност, работа во стручните органи (за учество со 
стручни реферати, методски прикази, практични 
предавања и друго) надвор и во училмштето, рабо-
та гео организациите во училиштето, разни комисии, 
учество на семинари што ги организираат струч-
ните служби, работа со библиотека, раководење со 
одделенски совети и раководители на смени, се 
пресметува ка ј сите извршители по 80 часа месечно, 
а во зависност од стручната оспособеност на ра-
ботникот се определуваат вкупно 120, 138 и 156 бо-
да. Според ставот 2 на овој член утврдените бодови 
се намалуваат со 1,13% месечно ако извршителот 
на овие работи и работни задачи нема најмалку 
средна стручна оспособеност. 

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) настав-
ници за одделенска настава во основното училиште 
можат да бидат лица што завршиле филозофски 
факултет-педагошка група и педагошка академииа-
отсек за одделенска настава и лица што завршиле 
учителска школа. Наставници по предметна наста-
ва во основното училиште, според ставот 2 од ис-
тиот член од означениот закон, можат да бидат ли-
ца што завршиле еднопредметна или двоиредметна 
соодветна група за образование на наставници на 
факултет, висока школа, ликовна академија, му-
зичка академија, педагошка академија или виша 
школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределбата за средствата за личните 
доходи, така што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна под-
готовка, значи за кои се смета дека се посложени, 
оправдано е од гледиштето на начелото на награ-
дување според трудот да се предвидува повисоко 
мерило по основот сложеност во однос на работите 
и работните задачи за кои е предвиден понизок 
степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите 
кота за вршење на одредени работи и работни за-
дачи се предвидени повеќе степени на стручна под-
готовка вреднувањето на тие работи се врши спо-
ред нивната сложеност, а не според стручната под-
готовка што ја има конкретниот работник. Имено, 
ако за вршењето на одредени работи и работни 
задачи алтернативно се утврдени повеќе степени 
на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста 
на тие работи и работни задачи е таква да може 
со успех да ги врши секој од работниците што има 
еден од утврдените степени на стручна подготов-
ка. Поради тоа Судов смета дека при вреднување-
то на работите и работните задачи на наставни-
ците, кога е во прашање еднаква сложеност на ра-
ботите и работните задачи и кога со законот е 
утврдено дека со било кој од предвидените степе-
ни со успех ќе се изведува наставата, мора да се 
поаѓа од единствени мерила за »вреднување на ос-
новот сложеност затоа што стручната подготовка 
е основен елемент за одредување степените на сло-
женоста на работите и работните задачи. На овој 
начин не се обезвреднува значењето и влијанието 
на стручната подготовка во развиен систем на ос-
нови и мерила за распределба на средствата за 
личните доходи според вложениот труд од причи-
на што доколку работникот со повисок степен на 
стручна подготовка при утврдувањето на конкрет-
ните резултати постигнати во работата, покаже де-
ка работите и работните задачи ги извршил со по-
голем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа ќе 
се одрази и на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што на работниците кои изве-
дуваат наставно-воспитна работа и вршат други 
работи и работни задачи поврзани со наставно-
воспитната работа во училиштето со ставот 1 на 
член 23 од правилникот за личните доходи се пред-
видени различни мерила односно утврден е разли-
чен износ на бодови во зависност од степенот на 
стручната подготовка на наставниот , а не се утвр-
дени мерила што ја изразувале сложеноста на овие 
работи и работни задачи, Судов утврди дека оспо-
рената одредба од правилникот не е во согласност 
со начелото на наградување според трудот утвр-
дено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, а 
разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, како и тоа, дека е во спротив-
ност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 139/79 
10 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

72. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Решението за измена на .технички-
те елементи донесено од Извршниот совет на Соб-
ранието на општината Битола на 12 јуни .1979 го-
дина и на членот 5 од Правилникот за примена на 
планот за реализација на Станбената заедница бр. 
4 донесен од Собранието на општината Битола на 
9 јуни 1973 година, по јавната расправа одржана 
на 25 јануари 1980 година, на основа членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Решението за измена на 
техничките елементи, донесено од Извршниот совет 
на Собранието на општината Битола на 12 јуни 
1979 година и членот 5 од Правилникот за приме-
на на планот за реализација на Станбената заед-
ница бр. 4 донесен од Собранието на општината 
Битола на 9 јуни 1973 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
ната Битола". 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 171/79 од 7 ноември 1979 година поведе постапка 
за оценување законитоста на актите означени во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето дали собранието на општината 
може да ја пренесе надлежноста за изменување на 
плановите за реализација на основниот урбанис-
тички план врз својот извршен совет. 

Во одговорот на наводите во решението за по-
ведување постапка и на јавната расправа претстав-
ниците на доносителите на оспорените акти изјави-
ја дека членот 34 од Законот за просторно и урба-
нистичко уредување дава основа собранието со свој 
пропис да го овласти својот извршен совет да до-
несува прописи за измени и дополненија на пла-
нот за реализација од помал обем. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека со оспореното решение се 
врши измена на планот за реализација на Станбе-
ната заедница бр. 4 со тоа што се поместува лока-
цијата на станбената зграда „Крст" на улица „Пар-
тизанска" за 4 метра на север при што нејзината 
оддалеченост од осовината на улицата се зголе-
мува од 18,5 на 22,5 метри. Судов исто така утврди 
дека оспореното рентине е донесено врз основа на 
Правилникот за примена на планот за реализација 
на Станбената заедница бр. 4, кој е донесен од 
Собранието на општината Битола. Овој правилник 
во членот 5 предвидува дека „по исклучок, измена 
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и дополнување на планот за реализација на оваа 
станбена заедница од помал обем (измена на габа-
ритот по форма и димензија, доградба и надградба 
на објектот, како и измена на намената на објек-
тот и на нивелационата и регулационата линија) 
врши Советот за урбанизам и комунални работи 
на Собранието на општината Битола, по предлог на 
органот на управата надлежен за работите на урба-
низмот и Заводот за урбанизам и комунално сто-
панисување во Битола". Во претходната постапка 
исто така е утврдено дека оспорениот член 5 од 
правилникот е делумно изменет со членот 3 од 
Правилникот за измени и дополненија на Правил-
никот за примена на планот за реализација на Стан-
бената заедница бр. 4, така што зборовите „сове-
тот за урбанизам, комунални работи и станбени 
прашања" се заменети со зборовите „Извршниот 
совет". 

5. Според ставот 1 на член 33 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, просторните 
и урбанистички планови можат да се изменат и 
дополнат доколку битно се изменат економските 
услови според кои се донесени или ако е неопход-
но поради дејство на виша сила. Измените на пла-
новите, според вториот став на овој член, по пра-
вило се вршат истовремено со донесувањето на 
среднорочните општествени планови. Во членот 34 
е предвидено дека по ислучок, измени и дополну-
вања на плановите за реализација од помал обем 
(измена на габаритот на објектот, доградба и над-
градба на објектот, измена на намената на објек-
тот и нивелационата и регулационата линија), мо-
жат да се вршат врз основа на пропис на општи-
ната што се донесува едновремено со планот за ре-
ализација. 

Според мислењето на Судов, донесувањето на 
просторните и урбанистичките планови, согласно 
наведениот закон, спаѓа во надлежност на собра-
нието на општината. Од ова следува дека урбанис-
тичкиот план во сите негови фази на изработува-
ње (урбанистичка студија, основен урбанистички 
план и план за реализација) претставува пропис 
на општината кој го донесува нејзиното собрание 
во со закон определена постапка. Со оглед на тоа 
што надлежноста на собранието на општината за 

донесување на планот за реализација значи и ов-
ластување на собранието со свој акт истиот да го 
менува, Судов смета дека, иако во наведениот за-
кон вакво овластување не е изрично предвидено, 
нема сомнение дека за изменување на планот за 
реализација е надлежно собранието на општината. 
Поаѓајќи пак од фактот што ваквата надлежност 
на собранието е определена со закон, Судов смета 
дека собранието на општината не е овластено да цени 
дали дел од својата нормативна надлежност (изме-
ни на планот за реализација) може да ја пренесе 
на својот извршен совет кога таа нормативна над-
лежност со закон му е определена токму на собра-
нието. Поради тоа, Судов смета дека оспореното 
решение на извршниот совет на собранието на оп-
штината Битола со кое се менува планот за реа-
лизација на Станбената заедница бр. 4 како и 
оспорениот член 5 од правилникот кој претставува 
правен основ за пренесување на надлежноста на 
собранието врз извршниот совет, не се во соглас-
ност со одредбите од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање кои ја регулираат постапката 
и надлежноста за донесување на урбанистичките 
планови. 

Во врска со на БОД от на доносителите на оспо-
рените акти дека членот 34 од законот дага основа 
за вакво пренесување на надлежност, Судов смета 
дека оваа одредба од законот не ја определува над-
лежноста за менување на плановите за реализа-
ција ниту пак дава основа за тоа, туку ги одредува 
измените на планот, кои во смислата на овој за-
кон претставуваат измени од помал обем и опреде-
лува дека тие измени можат да се вршат врз осно-
ва на пропис на собранието на општината со кој ќе 
бидат одредени условите под кои ќе се вршат так-
вите измени. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 171/79 
25 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

122. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 23 став 1 точка 
4 и 9 од Статутот на Заедницата, согласно член 3 
од Општествениот договор за висината на сред-
ствата од придонесите од доходот и од придоне-
сите од личниот доход како приход на самоуправ-
ните интересни заедници на град Скопје во 1980 
година и член 3 од Општествениот договор за утвр-
дување на средствата од придонесите од доходот и 
од личните доходи наменети за финансирање на 
заедничките потреби на ниво на Републиката во 
1980 година, како и за насочување на издвоените 
средства на посебни сметки во 1979 година. Собра-
нието на СИЗ на културата на град Скопје, на 
ХУ1-та седница одржана на 29 февруари 1980 го-
дина, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
НА ГРАД СКОПЈЕ И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕД-

НИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придо-

несите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд и работните луѓе од личниот доход 

заради обезбедување приходи на Самоуправната 
интересна заедница на културата на град Скопје и 
на Републичката заедница на културата за развој 
на творештвото и културните дејности од општ ин-
терес за Републиката, за 1980 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на град Скопје 

и на Републичката заедница на културата ќе се 
остваруваат преку основните заедници на култу-
рата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Во-
да, Центар и Чаир и тоа од следните извори на 
приходи и по следните стапки: 

— придонес од доходот на ООЗТ 1,16 
— придонес од личен доход од работен 

однос 1,30 
— придонес од личен доход од земјодел-

ска дејност 0,62 
— придонес од личен доход од самостојно 

вршење стопанска и нестопанска деј-
ност 2,50 

Член 3 
Од остварените приходи по извори и стапки 

утврдени во член 2 на оваа одлука, како приход 
на Републичката заедница на културата ќе се от-
стапуваат: 

— 31,03% од остварените приходи од придоне-
сот од доходот на ООЗТ; 
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— 15,39°/о од остварените приходи од придоне-
сот од личен доход од работен однос. 

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат 
отстапени во корист на Републичката заедница на 
културата со применувањето на процентите од 
претходниот став на овој член, не може да изне-
сува повеќе од 82.280.000 динари. 

Член 4 
Пресметувањето и насочувањето на средствата 

во полза на Републичката заедница на културата 
се овластува да го врши непосредно Службата на 
општественото книговодство во смисла на член 3 
од оваа одлука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен песник на СРМ", односно 
во „Службен гласник на град Скопје", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-221/1 
29 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СИЗ на културата 
на град Скопје, 

Предраг Кушевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ГЕВГЕЛИЈА 
123. 

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 
точка 4 и 15 од Статутот на СИЗ за вработува-
ње — Гевгелија, Собранието на СИЗ за вработу-
вање — Гевгелија, на својата седница одржана на 
27 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување за 1980 

година се утврдува на 0,50%. 

Член 2 
Придонес за вработување уплатуваат работни-

ците и работодавачите, членови на СИЗ за врабо-
тување — Гевгелија. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработување е: 
— за работниците во основните организации на 

здружен труд и за работниците вработени ка ј ра-
ботодавачот, личниот доход на работниците, во кој 
се содржани придонесите и даноците што се пла-
ќаат од личниот доход (бруто личен доход) и 
— за работодавачот основицата според која пла-
ќа данок од личен доход. 

За работодавачот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработување 
се утврдува на 15% од паушалниот износ на да-
нокот. 

Работниците на привремена работа во стран-
ство уплатуваат придонес за вработување според 
основицата што ја утврдува Републичката заедни-
ца на вработувањето. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за вработување, се применуваат со-
одветните одредби од Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Облогот и наплатата на придонесот за вработу-
вање за работодавачите го врши надлежниот орган 
за приходи на Собранието на општината. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде 

согласност Соборот на здружен труд на Собрание-
то .на општината — Гевгелија, а ќе се применува од 
1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-97 
27 февруари 1980 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Собранието на СИЗ 

за вработување. 
Петар Танчев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

124. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 

став 2 и член 26 од Законот за >самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ" број 5/74) 
и член 206 став 1 точка 5 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Тетово („Службен весник на СРМ" број 
12/77), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, на седницата на Соборот на делегатите корис-
ници на услугите — земјоделци и Соборот на де-
легатите даватели на услугите, одржана на 27, фев-
руари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Важноста на Одлуката за утврдување висина-

та на придонесите за здравственото осигурување 
на земјоделците за 1978 година број 0205-1540/16 од 
19 декември 1977 год. („Службен весник на СРМ" 
број 46/77), се продолжува и за 1980 година. 

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

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

Бр. 0805-277/9 
27 февруари 1980 година 

Тетово 
Претседател, 

Ристо Савески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

125. 
Врз осно>ва на член 28 став 1 точка 4 од .За-

конот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението („Службен весник на ОРИ" број 211/71) и 
член 31 од Статутот на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Основната заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, на заеднич-
ка седница на сите собори на Собранието, одржа-
на на 27 февруари 1980 година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РА-

БОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА 
СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Правата од здравствената заштита, како и пра-

вата по основ на забна протетска, очни помагала, 
протези, лабораториски средства, санитарни сира-
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ви, ортопедски и други видови помагала на работ-
ните луѓе што вршат земјоделска дејност со сред-
ства за работа над кои постои право на сопственост 
(во понатамошниот текст: земјоделци) по обем, ви-
дови и начин на користење се изедначуваат со 
правата од здравствената заштита на работниците 
во основните организации на здружен труд, утвр-
дени со Закон, Статут и други самоуправни општи 
акти на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување (во натамошниот текст: 
Заедницата). 

Член 2 
Средства за обезбедување на проширените 

права од член 1 на оваа одлука обезбедува Заед-
ницата, во истоветни делови од средствата на фон-
дот на работничко осигурување по основ на соли-
дарност и взаемност и од фондот на земјоделско-
то осигурување со соодветно зголемување на стап-
ката од катастарскиот доход и паушалниот при-
донес. 

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

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

Бр. 04-13/1 
27 февруари 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

126. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 13 од Ста-

тутот на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување Штип, Собранието на 
Основната заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Штип, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на ден 27 февруари 1980 го-
дина. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОЛНИЧ-

КИОТ ДЕН ЗА 1980 ГОДИНА 
I 

Со оваа одлука се утврдува висината на бол-
ничкиот ден на Медицинскиот цента!) — Штип за 
1980 година што 'Изнесува 302 динари. 

II 
На осигурениците кои ќе остваруваат здрав-

ствена заштита за болничко лекување надвор ол 
Медицинскиот центар — Штип, без упат, по свој 
избо®, во 1980 година, Заедницата ќе им признава 
болнички ден во висина утврдена во точка 1 од 
оваа одлука. 

III 
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. 04-13/10 
27 февруари 1980 година Претседател, 

Штип Делчо Донев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ШТИП 

127. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните.'интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74, 16/74 и 9/78), член 70 
од Статутот на ОСИЗ на културата — Штип, Соб-
ранието на ОСИЗ на културата — Штип, на седни-
цата од 15 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА — 

ШТИП ЗА 1980 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување пот-

ребите и интересите во културните дејности во 1980 
година се утврдуваат следните придонеси што се 
плаќаат: 

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени 
во областите по номенклатура од 1—11), по стапка 
од 1°/о; 

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

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

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност, по стапка од 3%; 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност, по стапка од 3%. 

II 
Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во 

областите по номенклатура 1—<11) по стапка од 1°/о 
се дели за: Општинската СИЗ на културата — 
Штип, по стапка од 0,69%, а за Републичката за-
едница на културата, по стапка од 0,31° 

Придонесот од бруто лични доходи од работен 
однос од нестопанството по стапка од 2,50%, се де-
ли за: Општинската СИЗ на културата — Штип по 
стапка од 2,30%. а за Републичката заедница на 
културата, по стапка од 0,20%. 

III 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 0201-18/1 
15 февруари 1980 година 

Штип 
Претседател, 

м-р Ангел Костадинов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

128. 
Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството м здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 199 точка 6 
од Статутот на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Свети Нико-
ле, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, на седницата 
на Соборот на делегатите корисници на услугите — 
работници и Соборот на делегатите даватели на 
услугите од здравствените работни организации, 
одржана на 27 декември , 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Важноста на Одлуката за утврдување стапката 

на придонесите за здравствено осигурување на ра-
ботниците, бр. 7/21 („Службен весник на СРМ" бр. 
5/77) се продолжува и за 1980 година, освен членот 
6 од истата одлука за кое е донесена посебна од-
лука. 

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

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

Бр. 2/35 
27 декември 1979 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, е. р. 
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129. 
Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 200 точка 5 
од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Свети Ни-
коле, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Свети 
Николе, на заедничката седница на Соборот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и Соборот на 
даватели на услуги, одржана на 27 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАШЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Важноста на Одлуката за утврдување стапка-

та на придонесите за здравствено осигурување на 
земјоделците, бр. 10/44 („Службен весник на СРМ", 
бр. 1/79), се продолжува и за 1980 година. 

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

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

Бр. 2/36 
27 декември 1979 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, е. р. 

130. 
Врз основа на член 20 и 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ", бр. 21/71) и член 19 до 24 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Свети Николе, Соб-
ранието на Заедницата, на заедничка седница на 
Соборот на корисниците на услугите — работници 
и Соборот на давателите на услугите, одржана на 
27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА ПОШИ-
РОКОТО СЕМЕЈСТВО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА ТОА 
СЕМЕЈСТВО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДО-

ВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои се сметаат за издржувани лица членовите на 
семејството и другите лица што се осигурени спо-
ред Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението, како и условите под кои се смета дека 
издржуваното лице нема сопствени приходи довол-
ни за издржување. 

Член 2 
Осигуреникот ги издржува членовите на поши-

рокото семејство ако тие живеат со него во заед-
ничко домаќинство и немаат (сопствени приходи 
доволни за издржување, а осигуреникот ги издржу-
ва од своите приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување ако нивниот катастарски приход од зем-
јоделство не го надминува износот од 2.400 динари 
годишно по едно издржувано лице, или ако други-
те приходи не го надминуваат износот од 150 ди-
нари месечно по едно издржувано лице, или ако 

катастарскиот доход и другите приходи заедно не 
го надминуваат износот од 3.500 динари годишно 
по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за 
издржувано лице ако неговите сопствени приходи 
не ги надминуваат износите предвидени во членот 
3 од оваа одлука и ако осигуреникот учествува во 
трошоците на неговата издршка со .најмалку 350 
динари месечно. 

Член 5 
Се смета дека децата земени на издржување во 

смисла на претходниот став немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување ако нивните прихо-
ди односно ако приходите на нивните родители по 
член на домаќинството не ги надминуваат изно-
сите предвидени во член 3 од оваа одлука. 

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

лука не се сметаат приходите по основ на инвалид-
нина за телесно оштетување и додаток за помош 
и нега што се обезбедуваат според прописите од 
инвалидското и пензиското осигурување, како и 
други примања на издржуваното лице за кое спо-
ред посебни прописи, со кои се установуваат оддел-
ните примања, изрично е утврдено дека не се зе-
маат предвид при утврдувањето на .имотната сос-
тојба на домаќинството. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да в а ж и Одлуката за условите под 
кои се смета дека осигуреникот издржува членови 
на семејството и дека членот на семејството нема 
сопствени приходи доволни за издржување, бр. 
01-73/9 од 22. 02. 1975 год. и извршената исправка 
на истата одлука, бр. 10/6 од 28 февруари 1978 го-

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 2/40 
29 декември 1979 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, е. р. 

131. 
Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 197 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Свети Николе, Со-
бранието на Заедницата, на заедничката седница на 
Соборот на корисниците на услугите — работници 
и Соборот на давателите на услуги, одржана на 27 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Осигурените лица кои се упатуваат за оствару-

вање на здравствена заштита надвор од местото 
на живеењето имаат право да ги користат сред-
ствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во пат-
ниот и втора класа во железничкиот сообраќај. 

За извршено патување на .начин определен во 
претходниот став, на име трошоци за патување на 
осигуреното лице се исплатува износ во висината 
на стварните трошоци. 
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Член 2 
Надоместокот на трошоците за исхрана кога 

престојуваат во друго место во врска со оствару-
вањето на здравствената заштита изнесува: 

— 20,00 динари во рамките на општината, во 
случај кога осигуреното лице биде упатено на спе-
цијалистички преглед во Здравствената станица — 
Свети Николе; 

— 30,00 динари кога осигуреното лице биде упа-
тено на специјалистички преглед во Титов Велес, 
Штип и Куманово, кога патувањето е извршено во 
текот на денот, без оглед на часовите поминати на 
пат; 

— 120,00 динари кога осигуреното лице биде упа-
тено на специјалистички преглед во внатрешноста 
на Социјалистичка Република Македонија; 

— 160,00 динари ако се упатува во други репуб-
лики. 

За деца до 10 годишна возраст ќе се исплатува 
надоместок 50% од износот на членот 1 и 2 од оваа 
одлука. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување од ставот 4 и 5 од претходнит член на оваа 
одлука ќе се исплатува »во полн износ во случај 
кога патувањето и престојот трае подолго од 12 ча-
са односно во височина 50°/о од пропишаниот из-
нос во случај кога патувањето и престојот трае од 
8 до 12 часа. 

Кога патувањето трае помалку од 8 часа тро-
шоци за исхрана, сместување не се исплатуваат. 

Член 4 
Висината на надоместокот за сместување кога 

осигуреното лице ноќевало при користењето на 
здравствена заштита од членот 2 став 4 и 5 посеб-
но му следува износ за ноќевање врз основа на 
приложен доказ, но најмногу во висина до 120,00 
динари. 

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

ка престанува да важи Одлуката за износот на на-
доместокот за трошоците за исхрана и сместување 
на осигурените лица за време на патување и прес-
тој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита, бр. 2/4-8 од 26 мај 1977 го-
дина. 

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

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

Бр. 2/41 
29 декември 1979 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, е. р. 

132. 
Врз основа на член 198 точка 10 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе, на заедничката 
седница на трите собора, одржана на 27 декември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕС-
ТОКОТ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1980 ГОДИНА 

I 
За финансирање на Стручната служба на Оп-

штинската заедница на здравството <и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе за вршење на 
редовното работење, ќе се обезбедува во вид на 

аконтација надоместок од 1/12 од договорените па-
рични средства во 1979 година за секој изминат ме-
сец во првото тримесечје од 1980 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 2/44 
29 декември 1979 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, е. р. 

133. 
Врз основа на член 198 точка 17 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Свети Николе, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Свети Николе, на седни-
цата одржана на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНА-
ТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРВОТО ТРИМЕ-
СЕЧЈЕ ОД 1980 ГОДИНА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ СО КОИ ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

ИМА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ВО ПАУШАЛНИ 
ИЗНОСИ ВО 1980 ГОДИНА 

I 
За обезбедување на задолжителните видови на 

здравствена заштита на населението, здравствена 
заштита поради повреда на работа и заболување од 
професионални болести, здравствена заштита и де-
лумно право од здравственото осигурување, видо-
вите, начинот и обемот што здравствените работ-
ни организации — здравствената станица — Свети 
Николе и Медицинскиот центар — Титов Велес 
обезбедуваат во 1Ѕ80 година за осигурениците од 
подрачјето на Заедницата, ќе се обезбедува во вид 
на надоместок за пружена здравствена заштита во 
висина од 1/12 од договорените парични надомес-
тоци во 1980 година за секој изминат месец во 
првото тримесечје од 1980 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Бр. 2/45 
29 декември 1979 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев е. р. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство за матурски испит на име Мир-

чо Богданов, е. Блатец, Виница. (3635) 
Воена книшка, издадена од Приштина на име 

Добре Младеновски, Скопје. (3636) 
Свидетелство за завршено основно училиште, 

издадено од ОУ „Климент Охридски" во Скопје на 
име Војче Младеновски, Скопје. (3637) 

Свидетелство за VII одделение на име Зора 
Ѓорѓиоска, ул. „И. Попадинец" бр. 12 — Вареш, 
Прилеп. (3639) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стојан-
чо Кочев, ул. „Ц. Илиески" бр. 97-а, Прилеп. (3640) 

Свидетелства за П и Ш година на име Петре 
Стојаноски, е. Запалжани, Прилеп. <3641) 
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Свидетелства за П и Ш година и диплома на 
име Драган Алексоски, ул. Будимаш" бр. 2/35, 
Прилеп. (3642) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зорица 
Илиеска, ул. „М. Пијаде" бр. 230, Прилеп. (3643) 

(Свидетелство за III и IV година на име Цане 
Рулески, ул. „Београдска" бр. 13, Прилеп. (3644) 

Свидетелство за П година на име Благоја Пет-
рески, ул. „Б. Кидрич" бр. 3/12, Прилеп. (3645) 

Диплома на име Флорика Оиљаноска, Прилеп. 
(3646) 

Работна книшка, издадена од ОС — Куманово 
на име Ратко Ѓелиќ, ул. „11 Октомври" бр. 11, Ку -
маново. (3647) 

Работна книшка на име Славица Лазова, с. 
Романовце, Куманово. (3648) 

Свидетелство за I клас на име Неџмедин Ајру-
дин, ул. „Романија" бр. 13, Куманово. (3649) 

Свидетелство, издадено од Гимназијата „Кочо 
Рацин" — Титов Велес -на име Кодовска Лилјана, 
ул. „Коле Цветков" бр. 40, Титов Велес. (3650) 

Свидетелства за III и IV година на име Стојко 
Крстевски, ул. „Којнички пат" бр. 68, Титов Велес. 

(3651) 
Свидетелство за VI одделение на име Душко 

Пушев, ул. „IV Македонска бригада" бр. 32, Ви-
ница. (3652) 

Свидетелство за V одделение на име Љупчо 
ѓорѓиев, ул. „В. Циривири" бр. 3, Виница. (3653) 

Воена книшка, издадена од Ниш на име Сто-
јанчо Димитров, Скопје. (3654) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ми-
ле ѓорѓиевски, Скопје. (3655) 

Свидетелства за I, И и III година, издадени од 
Центарот за образование при Рудници и желе-
зарница „Скопје" во Скопје на име Драган Гора-
н о в е ^ , Скопје. (3656) 

Индекс бр. 2222, издаден од Филолошкиот ф а -
култет група германски јазик во Скопје на име 
Џеват Адеми, Куманово. (3657) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „Макаренко" во Скопје на име На-
дежда Петровска, Скопје. (3658) 

Исплатна инвалидска семејна книшка, изда-
дена од Скопје на име Стојко Ливриниќ, Скопје. 

(3659) 
Диплома, издадена од СЗУ „М. Пијаде", Кума-

ново на име Гордана Стојчевска, ул. „29 Ноември" 
бр. 5-а, Куманово. (3660) 

Ученичка книшка за I и II година на име То-
мислав Паневски, ул. „ЈНА" бр. 4, Куманово. (3661) 

Работна книшка на име Евзи Идризи, е. То-
повце, Куманово. (3662) 

Некомплетираните и ^благовремено поднесе-
ните пријави нема да се земаат предвид при раз-
гледувањето. 

Пријавите со комплетираните документи да се 
достават до Конкурсната комисија на ООЗТ „ЛО-
ЗАПРОМЕТ" — Кичево, ул. „Караџиќева" бр. 9 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (176) 

Врз основа на член 54 од Статутот на Бравар-
ската услужна задруга „11 Октомври" — Скопје, 
Задружниот совет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на Задругата (именување — избор) 
Услови: 
— да има висока школска подготовка, 5 го-

дини работно искуство и 2 години на раководно 
место; 

— да има средна стручна подготовка (машин-
ски техничар) со 5 години работно искуство на ра-
ководно место; 

— да е висококвалификуван работник со 5 го-
дини работно искуство на раководно место. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат и посеб-
ните услови, да не се осудувани за кривични дела, 
да не се под истрага и со судска одлука да не им е 
забрането вршење на должноста директор. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до Задругата, ул. „Партизанска" бр. 13 во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. (180) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на ООЗТ „ЛОЗАПРО-

МЕТ" — Кичево — РО „ГРАДИНАР — ЛОЗА" 
увоз-извоз, Скопје, врз основа на член 75 од Ста-
тутот на ООЗТ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен орган 
на ООЗТ „ЛОЗАПРОМЕТ" 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има завршено виша школа или да е ви-
сококвалификуван работник 'во трговијата со 4 го-
дини работно искуство на раководно работно место. 

Со пријавата кандидатот треба да ги достави 
следните документи: диплома за образование, 
стручна подготовка и работно искуство. 

Кандидатот да поседува морално-политички 
квалитети. 

Конкурсната комисија на Основната организа-
ција на здружен труд за превоз на патници и сто-
ка во земјата и странство и механичко-сервисни 
услуги „Орел" — Радовиш 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
1. директор на основната организација — ре-

избор, 
2. финансиски директор на основната органи-

зација — реизбор, 
3. ш е ф на општиот сектор — секретар на ос-

новната организација — реизбор. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд и Законот за работните одно-
си, кандидатите треба да ги исполнуваат и следни-
те посебни услови: 

Под точка еден — да има висока стручна под-
готовка дипломиран сообраќаен инженер, дипло-
миран економист или дипломиран правник со две 
години работно искуство; 

— да има виша стручна подготовка — сообра-
ќаен инженер, економист или правник со четири 
години работно искуство; 

— да поседува мор а л но -пол ит ички квалитети. 
Под точка два — да има завршено економски 

факултет со две години работно искуство -или да 
има виша економска школа со 4 години работно 
искуство. 

Под точка три — да има завршено правен ф а -
култет со 2 години работно искуство или виша 
управна школа со четири години работно искуство 

Кон молбите кандидатите да приложат до-
кази дека ги исполнуваат условите, а некомплети-
раните молби нема да се земаат предвид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите се доставуваат до конкурсната ко-
мисија. (182) 
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Конкурсната комисија на ООЗТ „Клуб на спор-
тисти" од Гевгелија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на директор 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

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

— да имаат завршено средно образование; 
— работно искуство над седум години, од кои 

две години на раководно работно место во угости-
телска струка; 

— со судска пресуда да не им е забрането 
вршење на раководна функција. 

Личен доход според 'Самоуправната спогодба за 
лични доходи. Стан не е обезбеден. 

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

Кандидатите со молбата треба да достават: 
— свидетелство за средна стручна подготовка, 
— потврда за работно искуство, 
— опис на досегашната работа, 
— уверение дека не им е забрането вршење на 

раководна функција. 
Некомплетните молби нема да се земаат во 

разгледување. 
Молбите се доставуваат на адреса: Клуб на 

спортисти — Гевгелија со напомена за конкурс-
ната комисија. (183) 

Работничкиот совет на Работната организација 
„Прогрес" Радовиш, врз основа на Одлуката бр. 
02-112 од 7. III. 1980 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и именување на: 
1. ш е ф на сметководство на работната органи-

зација, 
2. директор на ООЗТ „Трговија". 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

Под реден број 1 кандидатот да има заврше-
но: виша економска школа (книговодствен смер) 
со над 3 години работно искуство во струката, 

— средно економско училиште со над 5 го-
дини работно искуство во струката. 

Под реден бр. 2 кандидатот да има завршено: 
виша економска школа со над 3 години работно 
искуство во струката, 

— ВКВ трговски работник со над 5 години ра-
ботно искуство во струката. 

Со молбата кандидатите треба да ги поднесат 
следните документи: 

диплома за завршено образование (стручна 
подготовка) и потврда за работно искуство. 

Кандидатите треба да поседуваат морално-по-
литичши квалитети. 

Некомплетираните документи, како и покасно 
пристигнатите документи, комисијата нема да ги 
зема предвид. 

Личен доход според Самоуправната спогодба 
за заедничките основи и мерила за распределба на 
личните доходи. 

Молбите со целокупната документација да се 
достават до конкурсната комисија на РО „Прог-
рес" — Радовиш, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. (184) 

Работничкиот совет на ООЗТ „Градежно" при 
РО „Прогрес" — Радовиш, врз основа на Одлуката 
бр. 02-133 од 14. III. 1980 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и именување на директор на ООЗТ 
„Градежно" 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатот треба да ги ис-

полнува и следните посебни услови: 
— да има висока или виша стручна наобразба, 

да е дипломиран градежен инженер со 1 (една) 
година работно искуство, или градежен инженер со 
2 години работно искуство во струката. 

Со молбата кандидатот треба да поднесе дипло-
ма за завршено образование (стручна подготовка) 
и потврда за работно искуство. 

Кандидатот да поседува морално-политички 
квалитети. 

Некомплетираните документи, како и покасно 
пристигнатите документи, нема да се земаат пред-
вид. 

Молбите со потребната документација да се 
достават до конкурсната комисија на ООЗТ „Гра-
дежно" при РО „Прогрес" — Радовиш. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Личен доход според Самоуправната спогодба за 
заедничките основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи и систематизацијата 
на работните места. (185) 

Работничкиот совет на Работната организација 
за производство на текстилни предива и ткаенини 
„ИЛИНДЕНКА"— Крушево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден извршител за вршење на ра-
ботите односно работните задачи: ^ 
Покрај општите услови утврдени со законот 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено економски факултет со 1 
година работно искуство во струката, или 

— да има завршено виша економска школа со 
3 години работно искуство во струката. 

Со пријавите кандидатот треба да ги достави 
следните документи: 

— диплома за завршено образование, 
— потврда за работно искуство и 
— уверение за семејната и материјалната по-

ложба. 
Некомплетирани документи нема да се земаат 

во разгледување. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Конкурсната комисија на Работната ор-
ганизација „И ЛИН ДЕНКА" — Крушево. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (200) 

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 („Службен 
весник на СРМ" број 17/79), собранијата на општи-
ните Карпош и Центар — Скопје 

О Б Ј А В У В А А Т 
ДЕКА ЌЕ ВРШАТ ИЗБОР (РЕИЗБОР) НА ЧЕТИ-
РИ СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ I 

— СКОПЈЕ 
Заинтересираните кандидати, покрај општите 

услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: 
— да се државјани на СФРЈ; 
— дипломирани правници со потребно искуст-

во и стручно знаење; 
— положен правосуден испит; и 
— морално-политички квалитети за вршење на 

судската функција . 
Пријавите со потребните документи, кандида-

тите треба да ги поднесуваат до Собранието на 
Општината Центар — Комисија за прашања на из-
борите и именувањата, во рок од 15 дена од обја-
вувањето на соопштението. 

ОД СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ 
КАРПОШ И ЦЕНТАР — СКОПЈЕ 
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СОДРЖИНА 
Страна 

58. Одлука за помилување на осудени лица 193 
59. Одлука за намените, начинот и услови-

те за користење на слободните парич-
ни средства на Републиката и на оп-
штините во 1980 година што се водат 
како депозит во Народната банка на Ма-
кедонија — — — — — — — — 

60. Одлука за максимирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот — 

61. Одлука за (изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на висината 
и динамиката на користење на средст-
вата за компензација на Железничката 
транспорт^ организација — Скопје за 
1980 година — — 

194 

195 

— — — — — 195 
62. Одлука за престанок на важењето на 

Одлуката за максимирање односно задр-
жување на затеченото ниво на цените 
на производите и услугите од надлеж-
ност на Републиката — — — — — 195 

63. Одлука за изменување на Одлуката за 
видот на инвестиционите вложувања за 
позабрзан развој на подрачјата во гра-
ничниот појас и ридсконпланиноките 
реони за кои во периодот од 1976 до 
1980 година ќе се дава надоместок на 
камата на товар на средствата на Со-
цијалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството — — — 196 

64. Одлука за изменување на Одлуката за 
премија на кравјото и овчото млеко во 
1980 година — — — — — — — — 196 

65. Одлука за изменување на Одлуката за 
компензација на цената на лебот — — 196 

66. Решение за утврдување престанок на 
функцијата и именување на претстав-
ници на општествената заедница за од-
лучувањето со работите од посебен оп-
штествен интерес во Заводот за геодет-
ски и фотограметриски работи — — — 196 

67. Решение за именување вшјИс советник 
во Извршниот совет на Собранието на 
СРМ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 196 

68. Решение за утврдување престанување 
на функцијата претставници и имену-
вање нови претставници во Советот на 
Македонскиот народен театар во Скопје 197 

69. Правилник за износот на надоместокот 
што им припаѓа на лицата за вршење 
на работите за заштита и уништување 
на неексплодирани убој ни средства во 
мир _ _ _ _ _ _ _ _ 197 

70. Правилник за кретириумите и начинот 
за доделување на звањата на наставни-
ците во средното образование -— — — 

71. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 139/79 од 10 јануари 1980 година 

72. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 171/79 од 25 јануари 1980 година 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
122. Одлука за утврдување стапки на при-

донесите за остварување приходи на Са-

198 

199 

200 

моуправната интересна заедница на кул-
турата на град Скопје и на Републич-
ката заедница на културата за 1980 го-
дина _ — — — — — — — — 201 

ГЕВГЕЛИЈА 

123. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработување за 1980 година 202 

ТЕТОВО 
124. Одлука за продолжување важноста на 

Одлуката за утврдување висината на 
придонесите за здравственото осигурува-
ње на земјоделците за 1980 година — — 202 

ШТИП 

125. Статутарна одлука за проширување на 
правата од здравствената заштита и 
здравственото осигурување на работните 
луѓе што вршат земјоделска дејност со 
средства за работа над кои постои право 
на сопственост — — — — — — — 202 

126. Одлука за утврдување висината на бол-
ничкиот ден за 1980 година — — — 203 

127. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ на кул-
турата — Штип за 1980 година — — 203 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

128. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за утврдување стапката на 
придонесите за здравственото осигуру-
ње на работниците — — — — — — 203 

129. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за утврдување стапката на 
придонесите за здравствено осигурување 
на земјоделците за 1980 година — — 204 

130. Одлука за условите под кои се смета 
дека осигуреникот издржува членови на 
поширокото семејство и дека членот на 
тоа семејство нема сопствени приходи 
доволни за издржување — — — — 204 

131. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и сме-
стување на осигурените лица за време 
на патување и престој во друго место 
во врска со остварувањето на здравст-
вената заштита — — — — — — 204 

132. Одлука за привремено утврдување на 
надоместокот на Стручната служба на 
Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Свети Ни-
коле за првото тримесечје од 1980 го-
дина — — — — — — — — — 205 

133. Одлука за привремено утврдување на 
висината на надоместокот за првото три-
месечје од 1980 година на здравствените 
работни организации со кои Општинска-
та заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе има 
склучен договор во паушални износи во 
1980 година — — — — — — — — 205 
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