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

Претплатата за 1984 година изне-1 
сува 1.500 динари. Овој број чини 45 
ЈИН. Жиро сметка 40100-603-12498 

120. 
Врз Основа на член 117 став 2 од Законот за па-

тишта („Службен весник на СРМ" број 15/80), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Соборот на општините, одржани на 22 февруари 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА 

МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1984 ГОДИНА 

Се потврдува Годишната програма за изградба, 
одржување и реконструкција на магистралната и ре-

гионалната патна мрежа во СР Македонија за 1984 
година, што ја донесе Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за патишта. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-580 
22 февруари 1984 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија чЧерепнаЛковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините. 

Сервет Салиу, е. р. 

121. 
Врз основа на член 19, став 2 од Законот за ма-

теријално обезбедување на учесниците во Народно-
ослободителната војна („Службен весник на СРМ" 
бр. 20/77, 27/78 и 11/81). Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕРИ-
ЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НА-
РОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА СО ПОРАСТОТ 
НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРОСЕЧНИ НОМИНАЛНИ ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ПРЕТХОД-

НАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Постојаното материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна се усог-
ласува со порастот на остварените просечни номи-
нални лични доходи на сите вработени во претход-
ната година во Републиката и тоа се зголемува за 
25,7в/о од 1 јануари 1984 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-525/1 
29 март 1984 година 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет, 

0 Тахир Кадриу, е. р. 

122. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за утврдува-

ње на вкупниот износ на девизите за потребите на 
Републиката и општините за 1984 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 37/83), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗИТЕ УТВР-
ДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА 

ОПШТИНИТЕ ПО ПООДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ 
ЗА 1984 ГОДИНА 

' Член 1 
Од девизите утврдени за потребите на Републи-

ката и на општините за 1984 година, може да се ко-
ристи износ во динарска противвредност од 930.000.000 
динари за стоковни и нестоковни плаќања на репуб-
личките органи и организации, општествено-поли-
тичките организации, општествените организации и 
општинските органи и организации и тоа-. 

1) за стоковни плаќања — до 
износ од 596.200.000 динари 

2) за нестоковни плаќања — 
до износ од 98.800.000 динари 

3) за отплата на ануитети — 
до износ од 148.000.000 динари 

Член 2 
Од вкупниот износ на девизите од член 1 на 

оваа одлука се издвојува износ од 87.000.000 динари 
за намирување на непредвидени и на недоволно пред-
видени расходи (средства на резервата). 

Член 3 
За користењето на резервата, како и за средства-

та наменети за општинските органи и организации, 
ќе одлучува Извршниот .совет на Собранието на СР 
Македонија. 

За користењето на средствата од ставот 1 на овој 
член, до 200.000 динари, одлучува републичкиот се-
кретар за финансии. 

Член 4 Џ 
Највисоките износи на девизите по поодделни 

корисници се утврдуваат со Распоредот кој е составен 
дел на оваа одлука. 

Член 5 
% Девизите утврдени со оваа одлука ќе можат да 

се користат во конвертибилни девизи до 90%. 

Член 6 
Во средствата утврдени .во распоредот на деви-

зите за 1984 година за одделни корисници се вклу-
чуваат и искористените средства според член 5 од 

* Одлуката за утврдување на вкупниот износ на деви-
зите наменети за потребите на Републиката и на 
општините за 1984 година. 

Член 7 
Корисниците на девизните средства според оваа 

одлука се должни да изготват програми за нивно 
користење најдоцна до 1 април 1984 година. 
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Член 8 
Корисниците на девизите му поднесуваат на Ре-

публичкиот секретаријат за финансии извештај за 
користењето на девизите според оваа одлука, триме-
сечно, кумулативно, во рок од 5 дена по истекот на 
тримесечјето, а годишен извештај до 15 јануари 1985 
година. 

Член 9 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе се' 

ГЈЗИЖИ за спроведувањето на оваа одлука. 

Член 10 , 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службе*! весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1984 година. ј 

Бр. 23-439/1 , I 
22 март 1984 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

123. 
Врз основа на член 100 став 5 и член 101 став 4 

од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
комитет за образование и наука донесува * 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДО-
КУМЕНТАЦИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Член^1 
Во Правилникот за педагошката евиденција и 

документација во организациите за средно образова-
ние и воспитание („Службе^ весник на СРМ" бр. 
22/82), во член 2 и член 6 став 1 и 2 зборовите, „од-

деленски дневник" се заменуваат сјо зборовите „днев-
ник за работа". 

ѕ 
Член 2 

Членот 2 се менува и гласи:, „Како документа-
ција се сметаат: главната (матичната) книга за уче-
ниците, дневникот за работа, дневникот за воспитна-
та работа во ученичкиот дом и записниците на одр-
жаните испити, како и свидетелствата1 за завршена 
година, односно степен на стручна подготовка, увере-
нијата за стручна оспособеност за вршење занаетчис-
ка, односно угостителска дејност, уверенијата за ра-
ботно оспособување* ученичките книшки и исписни-
ците, кои како јавни исправи Цм се издаваат на 
учениците". I 

Член 3 | 
По член 10 се додаваат нови членови 10-а и 10-6 

кои гласат: ј 

1. Собрание на СР Македонија 
2. Извршен совет на Собранието на СР Македонија 
3. Секретаријат за кадровски прашања при Изврш-

ниот совет на СРМ 
4. Републички секретаријат за народна одбрана 
5. Републички секретаријат за внатрешни работи 
6. Македонска академија на науките и уметностите 
7. Републички комитет за енергетика, индустрија и 

градежништво 
8. Републички комитет за сообраќај и врски 
9. Републички комитет за наука и образование 

10. Републички комитет за здравство и социјална 
политика 

11. Републички -комитет 'за меѓународни односи 
12. Републички комитет за информации 
13. Републички штаб за територијална одбрана 
14. Републичка комисија за културни врски со стран-

ство 
15. Републичка комисија за односи со верските за-

едници 
16. Републички завод за статистика 
17. Архив на Македонија 
18. Републички завод за меѓународна научно-технич-

ка соработка 
19. Републички хидрометеоролошки завод 
20. Народна банка на Македонија 
21. Завод за геодетски и фотограметриски работи 
22. Служба на општественото книговодство 
23. Новинско-издавачко претпријатие „Нова Маке-

донија" 
24. Радио-телевизија Скопје 
25. Републичка самоуправна интересна заедница за 

заштита од градобијност 
26. Ректоратот при Универзитетот „Кирил ^и Мето-

диј" — Скопје 
27. Општински органи и организации 
28. Девизна резерва 

_ _ _ _ _ ВКУПНО: 
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„Член 10-а 
За пријавените кандидати, за кандидатите кои ги 

положиле испитите за стручна оспособеност и доби-
ле уверение во организациите за средно образова-
ние се води книга на издадени уверенија за стручна 
оспособеност за одделни занаетчиски, дејности. 

Книгата од став 1 на овој член содржи реден 
број на кандидатот, име, татково име и презиме, 
место и дата на раѓањето, завршено претходно обра-
зование, ден на пријавување на испитите, ден на за-
вршување нџ испитите, видот на занаетчиското зани-
мање, дата на издавање на уверението и потпис на 
кандидатот за добиеното уверение. Оваа книга е до-
кумент од трајна вредност. 

Книгата за издадени уверенија за стручна оспо-
собеност за одделни занимања се води на образец 
ба. Димензијата на образецот е 210 мм х 297 мм. 

Член 10-6 
За полагање на испитите за стручна оспособе-

ност за вршење определена занаетчиска, односно 
угостителска дејност се води записник во кој се вне-
суваат податоци за кандидатот, за времето на одр-
жувањето на испитот, видот на испитот, задачите и 
прашањата, постигнатиот успех и потписите на прет-
седателот и членовите на комисијата. 

Записникот се води на образец бр. бб, димензија 
297 мм х 210 мм". 

Член 4 
Во член 12 зборот „занимање" се заменува со 

зборовите „вид на стручна подготовка". 

Член 5 
По член 13 се додава нов член 13-а кој гласи-. 

„Член 13-а 
Уверенијата за стручна оспособеност за врше-

ње определена занаетчиска, односно угостителска деј-
ност се издаваат на кандидати кои полагале испити 
според посебни програми во согласност со Законот 
за вршење на занаетчиската дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓаните 
и за занаетчиските задруги („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/83), односно Законот за угостителската и 
туристичката дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
24/83) и докажале дека се стручно оспособени за 
соодветните занимања. 

Уверенијата од став 1 на овој член ги содржат: 
грбот и називот на Социјалистичка Република Маке-
донија, називот и седиштето на организацијата за 
средно образование, реден број во книгата за изда-
дени уверенија, личните податоци за кандидатот, ви-
дот на занимањето за кое лицето е оспособено да го 
врши, деловоден број и датум, потпис на индивидуал-
ниот, односно претседателот на колегијалниот рабо-
товоден орган и потпис на претседателот и членови-
те на комисијата и печат на организацијата за сред-
но образование. 

Уверението за стручната оспособеност за врше-
ње на занаетчиска дејност ги содржи броевите и да-
тумите на решенијата со кои организацијата е вери-

фицирана. односно овластена да врши проверување 
на стручната оспособеност. 

Уверението за проверување на стручната оспосо-
беност за определена занаетчиска дејност се издава 
на образецот број 9а, а за стручно^ оспособување з« 
угостителска дејност на образецот 9б. Димензијата 
на обрасците е 297 мм х 210 мм". 

Член 6 
Страните 1, 2; 17, 123 и 149 од образецот 3 и 

обрасците број 7 и број 8 се менуваат со нови об-
расци кои се составен дел на овој правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Дел. бр. 11-413/2 
20 март 1984 година 

Скопје 
Претседател на 

Републичкиот комитет за 
образование и наука. 

Анатоли Дам јановски, е. р. 

Образец бр. з 

Ред. 
број Назив на предметот 

Пропишан број на часови Презиме и име на 
наставникот од до Ред. 

број Назив на предметот 
неделно годишно 

Презиме и име на 
наставникот од до 

1. 

2. 

П Л А Н 
според кој се изведува наставата 
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124. 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ 

БОЛЕСТИ ВО 1984 ГОДИНА 

Во Наредбата за преземање мерки за заштита 
на животните од заразните и паразитните болести 
во 1984 година („Службен весник на СРМ" бр. 36/83) 
во точката 6 ставот 1 се брише и се додаваат четири 
нови става кои гласат: 

„Задолжителна превентивна вакцинација на сви-
њите против чумата ќе се врши во општините: Кри-
ва Паланка, Делчево, Берово и во граничниот по-
јас према НР Бугарија во општината Струмица (Ста-
ро Коњарево, Ново Коњарево, Дражево, Смолари, 
Бајково, Стиник, Барбарево, Самуилово и Ново Село) 
во периодот од 15 март до 15 април 1984 година. 

При појава на зараза вакцинација ќе се врши 
во секое време. 

Превентивната вакцинација на свињите на оп-
штествените свињарски фарми ќе се врши перма-
нентно според технолошкиот процес и упатството на 
производителот чија вакцина се употребува. • 
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Бр. 11 — Стр. 191 

Свињите кои во рокот од став 1 на оваа точка 
нема да бидат вакцинирани, како и прасињата што 
ќе се опрасат подоцна, ќе се вакцинираат по овој 
рок. 

Бр. 11-531/2 
5 март 1984 година ' 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
; »инж. Христо Христоманов, е. р. 

125. 
Врз основа на точка 50 став 1 од Наредбата за 

сметките за уплата на приходите на општествено-
политичките заедници и нивните фондови, на само-
управните интересни заедници и другите самоуправа 
ни организации и заедници и за начинот на извес-
тување на корисниците на тие приходи („Службен 
лист на СФРЈ", бр.' 70/80, 70/81, 34/82, 67/82, 71/82, 
77/82 и 68/83), републичкиот секретар за финансии, 
во согласност со Службата на општественото книго-
водство на Социјалистичка Република Македонија — 
Централа — Скопје, издава 

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

ТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Обврзниците на придонесите од личниот до-
ход на работниците и од доходот (обврзници) ги уп-
латуваат придонесите на уплатните сметки опреде-
лени со Наредбата за сметките за уплата на прихо-
дите на општествено-политичките заедници и нив-
ните фондови, на самоуправните интересни заедни-
ци и другите самоуправни организации и заедници, 
на начинот на уплатување на тие приходи и на на-
чинот на известување на корисниците на тие при-
ходи (сојузна наредба) и на потсметките на уплат-
ните сметки пропишани со оваа наредба. 

2. Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот на самоуправните интересни за-
едници од областа, на насоченото образование и 
научните дејности формирани на територијата на 
Републиката се уплатуваат н а уплатните сметки оп-
ределени со Сојузната наредба и на потсметките на 
уплатните сметки означени во Списокот на потсмет-
ките на уплатните сметки, а според поединечните 
стапки искажани во прегледот број 1, кои се соста-
вен дел на оваа наредба. 

Придонесите од личниот доход на работниците 
и доходот на републичките самоуправни интересни 
заедници од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување, општествената заштита на децата, ос-
новното образование, солидарното остварување на 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
работниците и социјалната заштита се уплатуваат со 
одделен налог за пренос на преодната сметка и по 
збирните стапки искажани во прегледот број 2, кој 
е составен дел на оваа наредба. 

3. Придонесите од личниот доход на работници-
те и од доходот на општинските самоуправни инте-
ресни заедници се уплатуваат со одделни налози на 
преодните сметки по поодделни општини означени 
во прегледите на преодните сметки број 3, 4 и 5, 
а според збирните стапки искажани во прегледите, 
кои се составен дел на оваа наредба. 

За уплатените придонеси од став 1 на оваа точ-
ка, организациите на здружен труд од подрачјето на 
град Скопје ќе и доставуваат податоци на Службата 
на општественото книговодство на СР Македонија 
— Филијала 40100 — Скопје, тримесечно за висина-
та на основицата по општини. 

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

1. придонесите од личниот доход на работниците 
ОД: 

а) стопанството з а : 
— основно образование, 
— здравство и здравствено осигурување, 
— општествена заштита на децата и 
— вработување; 
б) нестопанството за : 
— основно образование, 
— култура, 
— физичка култура.. 
— социјална заштита, 
— здравство и здравствено осигурување, 
— општествена заштита на децата и 
— вработување; 
2) придонесите од доходот од стопанството за : 
— култура, 
— физичка култура, 
— социјална заштита и 

— здравствено осигурување во случај несреќа 
на работа или заболување од професионална болест. 

4. Збирните стапки на придонесите од личните 
доходи што имаат иста основица за пресметување и 
плаќање се утврдуваат посебно: 

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

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

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

6. Обврзниците што се ослободуваат од плаќа-
л е на придонеси или на кои им е намалена стап-
ката за плаќање на определени придонеси, обврс-
ките ќе ги пресметуваат по поединечни стапки, а ќе 
ги уплатуваат на собирните стапки отворени со со-
јузната наредба. 

7. Во налогот за пренос во одделот „Цел на доз-
наката" се впишува основицата за пресметување на 
придонесите, збирната односно поединечната стап-
ка (процент) и месецот за ко ј се уплатуваат придо-
несите од личниот доход односно доходот. 

8. Средствата уплатени на прео дните сметки од 
точка 3 на оваа наредба ќе ги' распоредува Служ-
бата на општественото книговодство на збирните 
сметки на самоуправните интересни заедници според 
структурата на нивното учество со стапките вклуче-
ни во збирната стапка. 

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

9. Со влегувањето во сила на оваа наредба прес-
танува да важи Наредбата за пропишување на пот-
сметки на уплатните сметки, како и за утврдување 
на збирни стапки за уплатување на придонесите од 
личниот доход на работниците и од доходот („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 12/83, 24/83 И 35/83). 

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

Бр. 10-133/1 
Скопје 

Републички секретар 
за финансии. 

Александар Андоновски, е. р. 
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Список н ^ потсметки на уплатните сметки за 
^ уплата на придонесите 

1. Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во рударството, рударските ис-
траги, обоената и црната металургија и неметалите, 

— потсметка бр. 843-31504 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од рударство, мета-
лургија и др. 

2. Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во електроенергијата, електроин-
дустријата, металната и графичката индустрија,, 

— потсметка бр. 843-31525 — Придонес од дохо-
дот за насочено образование од електроенергијата, 
електроиндустријата и др. 

3. Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во хемиската индустрија, текстил-
ната индустрија и индустријата за чевли, кожа и 
гума, 

— потсметка бр. 843-31530 — Придонес од дохо-
дот за насочено образование од хемиската, текстил-
ната индустрија и др. 

4. Самоуправна интересна заедница на насочено-
то образование во градежништвото и градежната ин-
дустрија, 

— потсметка бр. 843-31546 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од градежништвото 
и градежната индустрија. 

5. Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование, во земјоделството, шумарството, дрвна-
та индустрија, индустријата на тутун и прехранбе-
ната индустрија, 

— потсметка бр. «43-31551 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од земјоделството, 
дрвната, тутунската и прехранбената индустрија. 

6. Самоуправна интересна заедница на насочено-
то образование во сообраќајот и врските, 

— потсметка бр. 843-31567 — Придонес од до-
ходот за насоченото образование од сообраќајот и 
врските. 

7. Самоуправна интересна заедница на насочено-
то образование во трговијата, угостите ттството, туриз-
мот, занаетчиството и комуналните дејности, 

— потсметка бр. 843-31572 — Придонес од до-, 
хо дот за насоченото образование од трговијата, ту-
ризмот. занаетчиството и комуналните дејности. 

8. Самоуправна интересна заеднина на насочено-
то образование во здравството и социјалната заш-
тита, 

— потсметка бо. 844-31588 — Придонес од до-
х о д о т зд насилното образование од здравството и 
социјалната заштита, 

— подсметка бр. — Придонес од личен 
доход за насочено образование од здравството и со-

цијалната заштита. 
9. Општа самоуправна интересна заедница на на-

соченото образование. 
— потсметка бр. 843-315^3 — Придонес, од до-

ходот за Општата заедница на насоченото образова-
ние. 

10. Самоуправна интепесна заедница на научт^г^ 
дејности во рударството, црната и обоената металур-
гија. металната индустрија, неметалите. електросто-
панството и електроиндустријата и соодветните тр-
говски дејности, 

— потсметка бр. 843-58608 — Придонес од до-
ходот за научните дејности во рударството и други, 

— потсметка бр. 843-60907 — Придонес од личен 
доход за научните дејности во рударството и други. 

11. Самоуправна интересна заедница на научни-
те дејности во земјоделството, водостопанството, пре-
работката на земјоделски и сточарски производи, 
шумарството, преработка на дрво и соодветните тр-
говски дејности, 

— потсметка бр. 843-58613 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од земјоделството и дру-
ги, 

— потсметка бр. 843-60912 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од земјоделството 
и други. 

12. Самоуправна интересна заедница на научни-
те дејности во градежништвото, станбено-комунални-
те дејности, индустријата на градежни материјали, 
сообраќајот и врските и соодветните трговски деј-
ности, 

— потсметка бр. 843-58629 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од градежништвото, сооб-
раќајот и други. 

— потсметка бр. 843-60928 — Придонес од личен 
доход за научните дејности од градежништвото, сооб-
раќајот и други. 

13. Самоуправна интересна заедница на научни-
те дејности во хемиската, текстилната, кожарската и 
гумарската индустрија, индустријата за целулоза и 
хартија и соодветните трговски дејности. 

— потсметка бр. 843-58634 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од хемиската, текстилна-
та индустрија и други, 

— потсметка бр. 843-60933 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од хемиската, текс-
тилната индустрија и други. 

14. Самоуправна интересна заедница на научни-
те дејности во фармацевтската и козметичката ин-
дустрија, здравството и социјалната заштита и соод-
ветните трговски дејности. 

— потсметка бр. 843-58655 — Придонес од дохо-
дот за научните дејности од фармацевтската индус-
трија, здравството и дрт ги, 

— потсметка бр. Ѕ43-60949 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од фармацевтската 
индустрија, здравството и други. 

15. Општа самоуправна интересна заедница на 
научните дејности, 

— потсметка бр. 843-58660 — Придонес од дохо-
дот за научните дејности од графичката индустрија, 
угостителството и други, 

— потсметка бр. 843-61465 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од графичката ин-
дустрија, угостителството и други. 

16. Републичка самоуправна интересна заедница 
за противградобијност, 

— потсметка бр' 842-64009 — Придонеси и дру-
ги бесповратни издвојувана од доходот на органи-
зациите на здружен труд од стопанството. 

17. Републичка самоуправна интересна заедница 
за железнички сообраќај. 

— потсметка бр. 842-64014 — Придонеси и дру-
ги бесповратни издвојувана од доходот на органи-
зациите на здружен труд од стопанството. 

18. Републичка самоуправна интересна заедница 
за енергетика на Македонија, 

— потсметка бр. 842-64035 .— Придонеси и дру-
ги бесповратни издвојувања од доходот на органи-
зациите на здружен труд од стопанството. 

19. Републичка самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Скоп-
је, 

— потсметка бр. 843-033-3707 — Придонес од 
личен доход за здравство. 

ПРЕГЛЕД бр. 1 
Поединечни стапки на самоуправните интересни 

заедници* од насоченото образование и научните деј-
ности образувани за територијата на Републиката 

1. Придонеси од личен доход на работници-
те од нестопанството 
— насочено образование 3,50%* 
— научни дејности 0,40% 

2. Придонеси од доходот од стопанството 
— насочено образование 2,00% 
— научни дејности о,20°/о 

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

— социјална заштита 0,14% 

1 За организациите на здружен труд од основ-
ното и средното насочено образование и од соци-
јална заштита, стапката за придонесот на Републич-
ката СИЗ за општествена 'заштита на децата изне-
сува 50°/о од општата стапка. 

За организациите на здружениот труд од висо-
ко и више образование, општествена заштита на де-
цата, организациите што вршат дејност и заштита 
на културни блага и од областа на сценско-музички-
те дејности, стапката изнесува 70% од општата стап-
ка. 

2 За организациите на здружен труд од областа 
на дејностите во производството на текстилни пре-
дива и ткаенини, готови текстилни производи, кожа 
и крзно, кожни обувки и галантерија, преработка и 
конзервирање на овошје и зеленчук, производство 
на кондиторски производи и личните услуги и услу-4

 у 

гите во домаќинствата, стапката на придонесот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за ос-
новното образование изнесува 0,50°/о. Овие обврзници 
ќе ги пресметуваат придонесите по поединечни стап-
ки, а ќе ги у п л а ќ а а т на собирни сметки отворени 
со сојузната наредба. 

За организациите на здружен труд од основно-
то образование, насоченото средно образование и 
социјална заштита изнесува 0,40%, а за установите 
за дневен престој на деца, више и високо образова-
ние, заштита на културните блага и сценско-музич-
киге дејности 0,56®/©. Овие обврзници ќе ги пресме-
туваат придонесите по поединечни стапки, а ќе ги 
уплатуваат на собирни сметки остварени со сојуз-
ната наредба. 

ПРЕГЛЕД бр. 3 
Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога 

живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход се во иста општина 
. а) од стопанство 

Основно Здравствено Општ. зашт. Врабо- Збирна Број на преддната 
образование осигурување на децата тување стапка сметка кај С О К 

1. Берово 5,50 8,00 2,15 0,75 16,40 40410-844-Р01-8077 
2. Битола 4,50 , 7,60 1,45 0,65 14,20 40300-844-002-8077 
3. Брод Мак. 4,60 8,50 1,85 0,75 15,70 40321-844-003-8077 
4. Валандово 4,90 7,50 1,90 0,38 14,68 41300-844-031-8077 
5. Виница Мак. 5,00 7,30 2,50 0,65 15,45 40401-844-032-8077 
6. Гевгелија 4,00 7,50 2,00 0,30 13,80 41610-844-007-8077 
7. Гостивар 5,00 7.50 1,75 0,70 14,95 41510-844-008-8077 
8. Дебар 5,00 8,00 2,20 0,75 15,95 41030-844-004-8077 
9. Делчево 5,00 6,50 1,50 0,75 13,75 40420-844-005-8077 

10. Д. Хисар 5,70 6,00 2,20 0,90 14,80 40301-844-006-8077 
11. Кавадарци 5,00 7,50 2,40 0,70 15,60 41620-844-009-8077 
12. Кичево 5,50 7,60 1,85 0,70 15,65 40320-844-010-8077 
13. Кочани 5,00 7,50 1,30 0,50 14,30 40400-844-011-8077 
14. Кратово 5,00 7,50 1,85 0,65 15,00 , 40901-844-012-8077 
15. Кр. Паланка 5,00 7,20 1,85 0,75 14,80 40910-844-013-8077 
16. Крушево . 5,10 7,50 1,85 ' 0,75 15,20 41110-844-014-8077 
17. Куманово 5,00 7,50 1,50 0,65 14,65 40900-844-015-8077 
18. Неготино 5,40 7,70 2,00 0,80 15,90 41630-844-016-8077 
19. Охрид 5,00 7,00 1,75 0,60 14,35 41000-844-017-6077 
20. Прилеп 6,00 8,50 1,70 0,75 16,95 41100-844-018-8077 
21. Пробиштип 4,50 7,50 2,17 0,75 14,92 41401-844-019-8077 
22. Радовиш 4,50 8,00 1,85 0,70 15,05 41310-844-020-8077 
23. Ресен 6,00 7,60 1,70 0,70 16,00 40310-844-021-8077 
24. Св. Николе 5,20 8,10 1,85 0,75 15,90 41420-844-027-8077 
25. Скопје* 4,20 6,00 1,70 0,35 12,25 40100-844-033-8077 
26. Струга 4,15 7,60 2,00 0,75 14,50 41020-844-025-8077 
27. Струмица 5.30 - 7,40 1,95 0,60 15,25 41300-844-026-8077 
28. Тетово 5,00 7,50 1,70 ' 0,50 14,70 41500-844-029-8077 
29. Т. Велес .5,60 7,70 2,00 0,75 16,05 41600-844-030-8077 
30. Штип 4,00 7,10 2,50 0,55 14,15 41400-844-028-8077 

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

ПРЕГЛЕД бр. 2 
Поединечни и збирни стапки и преодни сметки 

за уплата на придонесите на републичките самоуп-
равни интересни заедници од областа на пензиското 
и инвалидското осигурување,, општествената зашти-
та на децата, основното образование и социјалната 
заштита 
1. Придонеси од личен ДО-г Број на преодната 

ход на работниците с-ка ка ј СОК 
а) од стопанство 

— пензиско и инва-
лидско осигурува-
ње 10,50% 

— општествена заш-
тита на децата 1,35°/о1 

— основно образова-
ние 0,80%2 

-т- солидарно оства-
рување на задол-
жителните видови 
на здравствена за- ^ 
штита на работ-
ниците 0,18% 
Збирна стапка 12,83% 40100-844-033-8056 

б) од нестопанство 
— пензиско и инва-

лиско осигурува-
ње 10,50% -

— општествена заш-
тита на децата 1,35°/о1 

— основно образова-
ние 0,80%2 

— социјална зашти-
та 0,07% 

— солидарно оства-
рување на задол-
жителните видови 
на здравствена за-
штита на работ-
ниците 0,1Ѕ% 
Збирна стапка 12,90% 40100-844-033-8061 
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Табела 4 
б) од не стопанство Страна 2 

1. Берово 5,50 0,60 0,15 0,30 2,15 8,70 40410-844-001-8040 
2. Битола 4,50 0,64 0,12 0,24 1,45 6,95 40300-844-002-8040 
3. Брод Мак. . 4,60 0,30 0,20 0,35 1,85 7,30 40321-844-003-8040 
4. Валандово 4,90 0,34 0,55 0,50 1,90 8,19 41300-844-031-8040 
5.Виница Мак. 5,00 0,60 0,35 0,60 2,50 9,05 40401-844-032-8040 
6. Гевгелија 4,00 0,50 0,15 0,20 2,00 6,85 41610-844-007-8040 
7. Гостивар 5,00 0,45 0,15 0,20 1,75 7,55 41510-844-008-8040 
8. Дебар 5,00 0,70 0,40 0,35 2,20 8,65 41030-844-004-8040 
9. Делчево 5,00 0,50 0,23 0,40 1,50 7,63 40420-844-005-8040 

10. Д. Хисар 5,70 0,57 0,40 0,40 2,20 9,27 40301-844-006-8040 
11. Кавадарци 5,00 1,20 0,26 0,80 2,40 9,66 41620-844-009-8040 
12. Кичево 5,50 1,50 0,30 0,80 1,85 9,95 40320-844-010-8040 
13. Кочани 5,00 0,50 0,80 0,25 1,30 7,85 40400-844-011-8040 
14. Кратово 5,00 1,00 0,30 0,60 1,85 8,75 40901-844-012-8040 
15. Кр. Паланка 5,00 0,70 0,25 0,30 1,85 8,10 40910-844-013-8040 
16. Крушево 5,10 0,58 0,55 1 0,38 1,85. 8,46 41110-844-014-8040 
17. Куманово 5,00 0,55 0,15 0,20 1,50 7,40 40900-844-015-8040 
18. Неготино 5,40 0,55 0,60 0,60 2,00 9,15 41630-844-016-8040 
19. Охрид 5,00 0,60 0,35 0,15 1,75 7.85 41000-844-017-8040 
20. Прилеп 6,00 0,48 0,41 0,19 1,70 8,78 41100-844-018-8040 
21. Пробиштип 4,50 0.75 0,45 0,40 2,17 8,27. 41401-844-019-8040 
22. Радовиш 4,50 0,40 0,17 . 0,32 1,85 7,24 41310-844-020-8040 
23. Ресен 6,00 1,50 0,60 0,75 1,70 10,55 40310-844-021-8040 
24. Св. Николе 5,20 0,30 0,30 0,50 1,85 8,15 41420-844-027-8040 
25. Скопје* 4,20 1,26 0,25 0,40 1,70 7,81 40100-844-033-8040 
26. Струга 4,15 0,50 , 0,50 0,25 2,00 7,40 41020-844-025-8040 
27. Струмица 5,10 0,68 0,50 0,15 1,95 8,38 41300-844-026-8040 
28. Тетово 5,00 0,30 0,15 0,50 1,70 7,65 41500-844-029-8040 
29. Т. Велес. 5,60 0,50 0,30 0,30 2,00 8,70 41600-844-030-8040 
30. Штип 2,20 2,30 0,50 0,90 1,85 7,75 41400-844-028-8040 

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

Чаир, Гази 

ПРЕГЛЕД број 5 
Поединечни и збирни стапки и преодни сметки 

за уплата на придонесите од доходот 

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

1. Берово 0,60 0,12 0,38 0,50 1,60 40410-844-001-8009 
2. Битола 0,70 0,52 0,32 0,30 1,84 40300-844-002-8009 
3. Брод Мак. 0,46 0,15 0,38 0,50 1,49 40321-844-003-8009 
4. Валандово 0,53 0,38 0,56 0,60 2,07 41300-844-031-8009 
5. Виница Мак. 0,75 0,35 0,60 0,50 2,20 40401-844-032-8009 
6. Гевгелија 0,65 0,15 0,38 0,20 1,38 41610-844-007-8009 
7. Гостивар 0,60 0,19 0,38 0,40 1,57 41510-844-008-8009 
8. Дебар 0,86 0,39 0,38 0,30 1,93 41030-844-004-8009 
9. Делчево 0,61 0,23 0,38 0,50 * 1,72 40420-844-005-8009 

10. Д. Хисар 0,73 0,34 0,48 0,30 1,85 40301-844-006-8009 
11. Кавадарци 0,66 0,16 0,05 0,50 1,37 41620-844-009-8009 
12. Кичево 1,00 0,40 0,38 0,20 1,98 40320-844-010-8009 
13. Кочани 0,56 0,50 0,38 0,30 1,74 40400-844-011-8009 
14. Кратово 0,90 ОДО 0,60 0,50 2,10 40901-844-012-8009 
15. Кр. Паланка 0,86 0,24 0,38 0,50 1,98 40910-844-013-8009 
16. Крушево 0,69 0,54 0,38 0,50 2,11 41110-844-014-8009 
17. Куманово 0,60 0,20 0,38 0,50 1,68 40900-844-015-8009 
18. Неготино 0,55 0,30 0,58 0,30 1,73 41630-844-016-8009 
19. Охрид 0,76 0,34 0,31 0,40 1,81 41000-844-017-8009 
20. Прилеп 1,16 0,31 0,38 0,50 2,35 41100-844-018-8009 
21. Пробиштип 0,96 0,24 0,48 0,50 2,18 41401-844-019-8009 
22. Радовиш 0,40 0,17 0,38 0,50 1,45 41310-844-020-8009 
23. Ресен 0,65 0,12 0,38 0,40 1,55 40310-844-021-8009 
24. Св. Николе 0,60 0,30 0,45 0,40 1,75 41420-844-027-8009 
25. Скопје* 1,16 0,15 0,28 0,40 ѕ 1,99 40100-844-033-8009 
26. Струга 0,66 0,50 0,38 0,40 1,94 41020-844-025-8009 
27. Струмица 0,67 0,50 0,38 0,40 1,95 41300-844-026-8009 
28. Тетово • 0,435 0,14 0,38 0,45 1,405 41500-844-029-8009 
29. Т. Велес 0,66 0,49 0,43 0,30 1,88 41600-844-030-8009 
30. Штип 0,85 0,40 0,15 0,50 1,90 41400-844-028-8009 
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126. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 
2 и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите (одлуки, на седницата одржана на 
15 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 2 алинеите 3 и 4 и чле-
новите 5, 6 и 7 од Одлуката за утврдување на усло-
вите, начинот и надоместокот што треба да го упла-
туваат непосредните корисници на наставно-образов-
ни и други услуги на Економскиот факултет во Скоп-
је, донесена од Советот на тој факултет на седни-
цата одржана на 17 септември 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник . 
на СРМ" и во Економскиот факултет во Скопје на 
начин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд н а . Македонија, со решение У. 
бр. 80/83 од 7 декември 1983 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на одред-
бите од актот означен во точката 1 на оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на 
оспорените одредби од Одлуката со Уставот на СР 
Македонија и Законот за самоуправните интересни 
заедници за воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/78). ( 

4. Разгледувајќи ја Одлуката, Судот утврди дека 
во нејзиниот член 1 е предвидено со неа да се 
уредуваат условите, начинот и висината на надомес-
тоците што треба да ги уплатуваат редовните и вон-
редните студенти, како и апсолвентите на кои им 
изминал апсолвентскиот стаж, а за кои Општата за-
едница на насоченото образование „не плаќа надо-
местоци". 

Разгледувајќи го член ? алинеја 3 и 4 од оспо-
рената Одлука, Судот утврди дека во него, покрај на-
доместокот за запишување и за полагање на испити, 
студентите-повторувачи треба да платат определен 
износ и за пријавен семинарски и дипломски труд. 

Член 5 од Одлуката ги прецизира одредбите од 
член 2 предвидувајќи дека надоместоци за прегледу-
вање на семинарски и дипломски труд треба да пла-
тат сите студенти од член 1 на Одлуката, доколку ја 
запишале повеќе од два пати истата студиска година. 

Понатаму, во член 6 од Одлуката е предвидено 
секој студент од член 1 да учествува во материјал-
ните трошоци на Факултетот (освен во трошоците за 
затоплување) со износ од 270,00 динари, што прет-
ставува 15°/о од материјалните трошоци кои ги обез-
бедува Заедницата по студент. 

На крајот, според член 7 од Одлуката, редов-
ните и вонредните студенти при запишувањето на 
секоја учебна година плаќаат надоместок од 100,00 
динари за покривање на штети предизвикани од сту-
дентите (кршење на прозори, оштетување на деловен 
инвентар и друго). Овие средства,е предвидено да се 
користат наменски. 

5. Според член 215 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија материјални и други услови за основање и 
работа на училиштата и другите установи за образо-
вание на граѓаните и за унапредување на нивната 
дејност се обезбедуваат во самоуправните интересни 
заедници во согласност со закон. 

Од друга страна, - организациите на здружениот 
труд оц насоченото образование, според член 34 став 
2 од Законот за самоуправните интересни заедници 
за воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/78), во исклучителни случаи можат да 
наплатуваат трошоци од непосредниот кбрисник за 
извршени образовни услуги. Условите, начинот и ви-
сината на трошоците за овие образовние услуги со 
регулираат со статутот на соодветната заедница на 
насоченото образование. 

Судот утврди дека соодветната заедница на на-
соченото образование и обезбедува на високообра-
зовната организација средства за надоместување на 
трошоците околу семинарскиот и дипломскиот труд, 
како за редовните, така и за вонредните студенти. 
Со оглед на тоа, Судот оцени дека член 2 алинеја 3 
и 4 и член 5 од оспорената Одлука не се во соглас-
ност со означените уставни и законски одредби за-
тоа што работите во врска со семинарскиот и дип-
ломскиот труд не се исклучителни случаи во кои 
Факултетот може да наплатува трошоци за нивно 
извршување, туку негова редовна дејност за која за-
едницата на насоченото образование обезбедува сред-
ства. 

Исто така. Судот оцени дека и член 6 од Одлу-
ката не е во согласност со Уставот и законот затоа 
што предвидува надоместок од студентите за мате-
ријалните трошоци на Факултетот само затоа што 
тие се повторувачи, а притоа не се имаат предвид 
другите одредби од оспорената Одлука со кои сту-
дентите веќе се обврзани да ги надоместуваат тро-
шоците за повторниот упис на годината. 

Што се однесува до член 7 од Одлуката, Судот 
утврди дека со оваа одредба на солидарна основа се 
задолжуваат сите студенти да ги надоместуваат ште-
тите, без оглед на тоа дали ќе се најде нивниот при-
чинител. Според мислењето на Судот, надоместува-
њето на тие штети не ложе да биде однапред утвр-
дено како обврска на сите студенти, зашто тоа е 
спротивно на начелото секој да одговара за штетата 
што ја причинил, поради што Судот оцени дека и 
овој член од Одлуката не е во согласност со Уставот 
и означениот закон. 

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

У. бр. 80/83 
15 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

127. 
Уставниот суд на Македонија., врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 15, алинеја 
2 и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 
февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за условите, начинот 
и надоместокот на студентите за извршени образов-
ни и посебни административни услуги за кои Општа-
та заедница на насоченото образование не обезбеду-
ва односно делумно обезбедува надоместок, донесена 
од Советот на Правниот факултет во Скопје на сед-
ницата од 13 ноември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Правниот факултет во Скопје на начин 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 191/82 од 1 декември 1983 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судот основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорената 
одлука со член 215 став 2 од Уставот на СР Маке-
донија, член 12 и член 82 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74, 
36/76, 25/79 и 8/82), како и со член 34 став 2 од 
Законот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 9,/78). 
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4. Разгледувајќи ја оспорената одлука, на седни-
цата Судот утврди дека според нејзиниот член 1 за 
извршени образовни услуги, вонредните студенти кои 
се во работен однос и редовните студенти не пла-
ќаат надоместок за годината во која студираат прв 
пат, како и за време на апсолвентскиот стаж. Сту-
дентите кои не се опфатени со овој член ги плаќаат 
надоместоците според одредбите на оваа одлука. Та-
ка, за извршени образовни услуги и посебни адми-
нистративни услуги е предвиден надоместок за : за-
пишување на секоја учебна година до дипломирање-
то, пријавувањето на испит, кој се полага писмено, 
усмено или по четврти пат и натаму, за пријавување 
на испит редовните студенти — апсолвенти кои не 
дипломирале до крајот на календарската година во 
која апсолвирале, за прегледување на семинарска ра-
бота и за полагање на приемен испит. 

Понатаму, со оспорената одлука се задолжуваат 
сите студенти да плаќаат надоместоци за извршени 
административни услуги во и вон одредените рокови. 

Средствата што ги плаќаат студентите врз осно-
ва на оваа одлука е предвидено да се користат за 
унапредување на вонредното студирање и за покри-
вање на трошоците на услугите што факултетот ги 
врши, а . предвидените надоместоци се внесуваат во' 
вкупниот приход на факултетот. 

За покривање. на материјалните и другите тро-
шоци околу организирање настава на студенти за КОИ 
Општата заедница на насоченото образование нб 
обезбедува средства студентите плаќаат надоместок 
за секоја студиска година. 

5. Според член 215 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија, материјални и други услови за основање и 
работа на училиштата и другите установи за . обра-
зование на граѓаните и за унапредување на нивната 
дејност се обезбедуваат во самоуправните интересни 
заедници во согласност со закон. Според член 12 и 
82 Од Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 49/74, 36/76. 25/79 и 8/82), гра-
ѓаните под еднакви услови имаат право да се запи-
шуваат и школуваат на високообразовните институ-
ции. Притоа, вонредните студенти ги имаат истите 
права како и редовните студенти, освен правата што 
произлегуваат од нивниот статус. Според тоа, орга-
низирањето на вонредните студии е законска обврс-
ка и редовна, а не дополнителна воспитно-образовна 
дејност на високообразовната организација. Поната-
му, организациите на здружениот труд од насочено-
то образование, според член 34 став 2 од Законот за 
самоуправните интересни заедници за воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), во 
исклучителни случаи можат да наплатуваат трошоци 
од непосредниот корисник за извршени образовни 
услуги. Условите, начинот и висината на трошоците 
за овие услуги се регулираат со статутот на соод-
ветната заедница на насоченото образование. 

Според тоа, материјалните и другите потреби и 
интереси во насоченото образование се обезбедуваат 
со придонес, врз начелото на заемност и солидар-. 
ност, а само во исклучителни случаи организациите 
на здружениот труд од насоченото образование мо-
жат од непосредниот корисник да наплатуваат тро-
шоци за извршени образовни услуги. 

Од содржината на оспорените одлуки произле-
гува дека Правниот факултет во Скопје, всушност, 
наплатува трошоци од студентите за извршување на 
образовни и административни услуги за кои од соод-
ветната заедница на насоченото образование веќе 
добива средства, а кои не се утврдени како исклу-
чителни случаи во кои можат да се наплатуваат од-
редени трошоци. Така, со оспорената одлука е пред-
видено наплатување на трошоци за работи кои се ре-
довна дејност на Факултетот и за која заедницата на 
насоченото образование обезбедува средства. 

Заедницата на насоченото образование обезбеду- ' 
ва средства за оние студенти кои прв пат ја запи-
шуваат соодветната студиска година, кои полагаат 
испит до трет пат, за преглед на семинарска и дип-
ломска работа, како и за организирање настава за 
вонредните студенти. Притоа, заедницата не обезбе-

дува средства само за оние студенти кои по втор 
или повеќе пати запишуваат иста студиска година, 
како и за оние студенти кои испитот го полагаат по-
веќе од три пати, а кои ги смета како исклучок. На 
тој начин заедницата на насоченото образование ги 
утврдува случаите во кои високообразовната органи-
зација може од студентот да наплати одредени тро-
шоци, додека во конкретниот случај, Правниот фа-
култет во Скопје, предвидел наплатување на трошо-
ци, покрај другото, и за ист вид на образовни услу-
ги за кои заедницата на насоченото образование веќе 
му обезбедила средства, а кои по својата природа не 
преставуваат исклучок. . ' 

Со оглед на тоа Судот оцени дека оспорената 
одлука не е во согласност со означените уставни и 
законски одредби и одлучи како во точката 1 на 
оваа одлука. 

У. бр. 191/82 
1 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
128. 

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Управниот 
одбор, на седницата одржана на 16 март 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРА-

СТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 
1984 ГОДИНА 

, Член 1 
Од средствата на Републичкиот фонд за креди-

тирање на побрзиот развиток на стопански недовол-
но развиените краишта (во натамошниот текст: Ре-
публички фонд) што ќе се формираат од дело? на 
вишоците на приходите на 'Народната банка на Ма-
кедонија, каматата и од пренесените средства, во 
1984 година ќе се употребат 168,0 мил. динари за 
учество во создавањето на стопанска и друга инфра-
структура, за проширување на материјалната основа 
на трудот на организациите на здружениот труд во 
општествените дејности, за преквалификација и 
стручно оспособување на невработените лица во не-
доволно развиените краишта и за ПТТ врски во 
ридско-планинскиге и пограничните населби во . сто-
пански недоволно развиените краишта. 

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците 
неповратно. 

Член 2 
Со средствата на Републичкиот фонд во висина 

од 61,0 мил. динари ќе се потпомага- уредувањето на 
градежното земјиште (изградба на пристапни патиш-
та, довод на електрична енергија, обезбедување на 
вода и довод на телефонски линии), во подигањето 
на стопански капацитети од организациите на - здру-
жениот труд вон недоволно развиените краишта 
како и за стопанска инфраструктура и за адаптаци-
ја на објекти за стопански цели, кога се подигаат 
капацитети вон центрите на општините. 

Член 3 
Средствата од претходниот член ќ е се обезбедат 

на инвеститорите како учество во висина до 40% 
од пресметковната вредност на овие вложувања. 
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По исклучок, во општините Македонски Брод, 
Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка, во кои се 
намалува населението, ова учество може да изне-
сува до 60%. 

Член 4 
Корисници на средствата се организациите на 

здружениот труд кои остваруваат развојни програ-
ми според одредбите на член 2 од оваа одлука. 

Решенијата за одобрување ќе ги донесува Уп-
равниот одбор на Фондот по предлог на Комисија-
та за следење на развојни програми. 

Член 5 
Со средствата на Републичкиот фонд во висина 

од 88,0 мил. динари ќе се потпомагаат инвестицио-
ните зафати за : изградба на училишен простор за 
основно образование, модернизација и реконструк-
ција на локални патишта, рударски истражувања, 
електрификација на селските населби, изградба на 
водоводи, изградба на амбулантно-поликлинички об-
јекти и за ПТТ врски во селските населби. 

Член 6 
Распределбата на средствата по општини од 

претходниот член се врши диференцирано, а во за-
висност од достигнатиот степен на стопанската раз-
виеност на општините и бројот на населението и тоа 
во следните износи: 

ВКУПНО: 
во мил. динари 

88,0 

Берово 3,8 
Брод Македонски 5,1 
Виница 4,0 
Гостивар 12,5 
Дебар 4,2 
Демир Хисар 5,1 
Кичево 9,0 
Кратово 3,8 
Крива Паланка 4,8 
Крушево 3,8 
Радовиш 4,6 
Ресен 3,8 
Струга 9,0 
Тетово 14,5 

Член 7 
Општините со посебни одлуки ќе ги утврдат 

непосредните корисници во согласност со општите 
намени утврдени со членот 5 од оваа одлука. 

Член 8 
Средствата од претходниот член ќе можат да се 

користат како учество во висина до 25% од вреднос-
та на инфраструктурните зафати во сите недоволно 
развиени општини. 

По исклучок, за вложувањата во општините Ма-
кедонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Па-
ланка и во пограничните населби учеството на овие 
средства може да изнесува до 35%. 

Член 9 
Корисници на средствата од член 5 од оваа одлу-

ка се организациите на здружениот труд, самоуправ-
ните интересни заедници, собранијата на општините 
и другите правни лица преку кои се реализираат ин-
фраструктурните зафати. 

Член 10 
За да се забрза изградбата на локални патишта 

и електрификацијата на селските населби на општи-
ните Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Кри-
ва Паланка, во кои според пописот на населението 
од 1981 година е намален бројот на жителите, допол-
нително им се "распределуваат по 3,0 мил. динари. 

Користењето на овие средства ќе се врши спо-
ред програмите на собранијата на општините во кои 
ќе се утврди и делот на учеството на месното насе-
ление, општините и други. 

Учеството на средствата на Републичкиот фонд 
за овие намени може да изнесува до 500/0 од вред-
носта на програмите. 

Член 11 
На Републичката заедница за вработување со до-

говор ќе и се обезбеди 3,0 мил. динари за стручно 
оспособување и преквалификација на невработените 
лица од недоволно развиените краишта. 

Поблиските услови за користење на овие сред-
ства ќе се утврдат со посебен договор кој ќе го 
одобри Управниот одбор на Фондот. 

Член 12 
Со цел да се потпомогне поврзувањето на пого-

лемите ридско-планински и погранични села во сто-
пански недоволно развиените краишта со ПТТ врски 
ќе се употребат 4,0 мил. динари како учество на Ре-
публичкиот фонд во остварувањето на заедничка про-
грама што ќе ја донесе Управниот одбор на Фондот 
во соработка со РО ПТТ сообраќај — Скопје. 

Овие средства ќ е можат да се користат најмногу 
до висината утврдена со член 8 од оваа одлука. 

Член 13 
Користењето на средствата од Републичкиот фонд 

според оваа одлука ќе се врши преку основните бан-
ки на Стопанска банка — Скопје каде .се оствару-
ваат буџетските средства на општините. 

Овластената Стопанска банка — Здружена банка 
— Скопје, преку која се остваруваат и користат сред-
ствата на Републичкиот фонд, ќе ги врши финансис-
ките работи и ќе врши наменска контрола за упот-
реба на средствата за што ќе го известува Репуб-
личкиот фонд. 

Ако средствата се користат ненаменски или не 
се обезбедува учество од другите извори, Стопанската 
банка — Здружена банка — Скопје ќе го извести 
Управниот одбор на Фондот кој ќе изврши прерас-
пределба на овие средства. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-97/1 
19 март 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
Павле Тасевски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за групно 
помилување по повод Новата 1984 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/83), се п о т п а д н а л а греш-
ка, поради што се дава 

ИСПРАВКА 

НА ОДЛУКАТА ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПО-
ВОД НОВАТА 1984 ГОДИНА 

Во делот I I став 1 точка 80. Чанџуковски Вангел 
Димче, наместо „од 6 (шест) години и 3 (три) ме-
сеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци", треба да 
стои.- „од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 
(четири) години и 9 (девет) месеци". 

Од Претседателството на СРМ, бр. 13-229 од 
15. III. 1984 година, Скопје. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

123. 
Врз основа на член 52 и 53 од Законот за систе-

мот на општествено планирање за Општествениот 
план на СРМ и член 94 од Статутот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата, на седницата одржана на о 
март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ДОЛГО-
РОЧЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈНИТЕ МОЖНОСТИ НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-

ЦАТА ЗА ПЕРИОДОТ 1986—2000 ГОДИНА 

1. Во согласност со начелата на истовременост и 
континуитет на планирањето ќе се подготви и донесе 
Долгорочен план за развојните можности "на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата за периодот од 1986 до 
2000 година. 

2. Извршниот одбор на Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата најдоцна до крајот на април 1984 
година ќ е утврди Програма за работа и подготвување 
на Планот. 

3. Извршниот одбор на .Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница општествена 
заштита на децата до 30. IX. 1984 година ќе утврди 
и ќе му поднесе на Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата нацрт на .Долгорочниот план за раз-
војните можности на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на децата 
за периодот од 1986 до 2000 година, а Предлогот на 
тој план најдоцна до 31. I. 1985 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 03-130/10 
6 март 1984 година 

Скопје Претседател, 
Чедомир Георгиевски, е. р. 

124. 
Врз основа на член 52 и 53 од Законот за сис-

темот на општествено планирање и за Општествениот 
план на СРМ и член 95 од Статутот на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, Собранието на Републичката самоуп-
равна ицтересна заедница за општествена заштита на 
децата, на седницата одржана на 6 март 1984 го-
дина, донесе 

I 
О Д Л У К А 

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАН 
ЗА РАЗВОЈНИТЕ МОЖНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1986—1990 ГОДИНА 

1. Во согласност со начелата на истовременост и 
континуитет на планирањето ќе се подготви и доне-
се План за развојните можности на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата за периодот 1986—1990 година. 

2. Извршниот одбор на Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата најдоцна до крајот на април 1984 
година ќе утврди Програма за работа и подготвува-
ње на Планот. 

3. Извршниот одбор на Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата до 30. VI. 1985 година ќе утврди 
и ќе му поднесе на Собранието на Републичката са-

моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата нацрт на Планот за развојните мож-
ности на Републичката самоуправна интересна за-
едница за опшгествена заштита на децата за перио-
дот од 1986 до 1990 година, а Предлогот на тој план 
најдоцна до декември 1985 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 03-130/11 
6 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Чедомир Георгиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

125. 
Врз основа на член 103 од Законот за здрав-

ствена заштита и врз основа на член 205 точка 6 
од Статутот на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Струмица, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, на седни-
цата на Соборот на корисниците на услуги — работ-
ници и Соборот на даватели на услуги, одржана на 
ден 30 јануари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКА 
НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1983 

ГОДИНА И ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за виси-

ната на стапките на придонесите за здравствено оси-
гурување на работниците и стапката на посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство за 1983 година и во 1984 година и тоа 
Одлуката бр. 02-833/1 од 28 декември 1982 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/83). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 02-92/1 
30 јануари 1984 година 

Струмица 
Претседател, 

Ѓорѓи Ѓидалов, е. р. 

126. 
Врз основа на член 27, 28 и 205 точка 6 од 

Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Струмица, - Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, на седницата на 
соборот на делегатите корисници на услуги — ра-
ботници и Соборот на делегатите — даватели на 
услуги, одржана на 30 јануари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-

БОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во пос-

тојан месечен износ се пресметуваат и одредуваат 
и тоа: 
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1. за лицата на доброволна практика (волонте-
ри) кои што немаат личен доход ако работат со 
полно работао време, во износ од 335,00 динари; 

2. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка (логорување), во износ од 152,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои по прописите за инвалидско 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, во износ од 152,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни . работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 152,00 динари; 

5. за уживателите на постојана државна помош, 
дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија и ш од страна на Извршниот совет 
на СРМ, во износ од 335,00 динари; 

6. посебниот придонес за членовите на потесно-
то семејство кои живеат на подрачјето на СР Маке-
донија, а на кои не им е обезбедена здравствена 
заштита ка ј странскиот носител на здравственото 
осигурување, се утврдува во постојан месечен износ 
од 245,00 дин. по член на семејството; 

7. за лицата кои организацијата на здружен 
труд пред засновање на работен однос со нив ги 
упати како свои стипендисти на практична работа во 
друга организација заради стручно оспособување, ако. 
за тоа време примаат стипендија, во износ од 547,00 
динари; 

8. за југословенските државјани кои согласно по-
стојните прописи се упатени во странство заради 
учење, односно здобивање со практика, ако за тоа 
време примаат стипендија, во износ од 417,00 динари. 

9. за лицата на школување, стручно усовршува-
ње или постдипломски' студии, кои поради тоа го 
раскинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија, во износ од 547,00 динари; 

10. за лицата — странски државјани за време 
на школување, стручно усовршување или на пост-
дипломски студии во југославија, кои поради тоа го 
прекинале раоотниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија, во износ од 417,00 динари; 

11. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наога на издржување казна — затвор, ако 
на осигуреникот не му престанал работниот однос 
во работната организација за време на издржува-
њето на казната, во износ од 547,00 динари; 

12. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претход-
ното осигурување, во износ од 547,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

несите за здравствено осигурување за случај несре-
ќ а при работа и заболување од професионални бо-
лести, во износ од 110,00 динари, и тоа: 

1. за учениците во средните училишта и студенти-
те на вишите и ,високите школи, факултетите, умет-
ничките академии, за времетраењето на практичната 
работа во врска со наставата; 

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

3. за припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита; 

4. за лицата кои се наоѓаат на прбдвојничка 
обука,-

5. за лицата кои работат помалку од половина-
та од полното работно време; 

6. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација, што ги организира 
или ги упатува Заедницата за вработување; 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука 

се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесите се уплатуваат за време по-

кусо од 1 месец, за секој календарски ден во соод-
ветниот период ќе се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. -

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за постојаните изно-
си на придонесите за здравствено осигурување на 
одделни категории лица надвор од работен однос, ' 
осигурени по Законот за здравствена заштита^ („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/83). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 Јануари 1984 година. 

Бр. 02-95/1 
30 јануари 1984 година 

Струмица 
Претседател, 

Ѓорѓи Ѓидалов, е. р. 

127. 
Врз основа на член 146, 147 и 205 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица, на заедничка седница на 
Соборот на делегатите корисници на услуги — ра-
ботници и Соборот на делегатите — даватели на 
услуги, одржана на 30 јануари, 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ О С Н О В И Ц И ^ ЗА ПРЕСМЕТУВА- , 
ЊЕ И ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ 
ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат оснрвиците за прес- ^ 

мету вање и плаќање придонес за здравствено оси-
гурување и правата од здравственото осигурување 
за лицата вработени ка ј п р и о д н и работодавци на 
подрачјето на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Струмица, а за 
кои со Законот за здравствена заштита не се утвр-
дени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање придонес 

за здравствено осигурување и за утврдување на пра-
вата од ова осигурување на лицата вработени ка ј 
приватните работодавци претставува договорениот 
личен доход меѓу приватниот работодавец и работни-
кот кој не може да биде помал од: 

— за неквалификувани работници — 6.805,50 ди-
нари, 

— за полуквалификувани работници — 7.398,00, 
динари, 

— за квалификувани работници — 8.518,00 ди-
нари, 

— за висококвалификувани работници — 9.998,00 
динари, 

— за домашни помошнички — 6.805,50 динари. 

Член 3 
За учениците во училиштата за средно образо-

вание за одделни занимања, кои покрај училишната 
изведуваат и практична настава во ОЗТ или ка ј при-
ватниот работодавец, како и за учениците ка ј при-
ватните работодавци, кои не посетуваат односно не 
се во можност да посетуваат училиште за средно* 
образование за одредено занимање, основица за ост-
варување правото од здравственото осигурување и за 
плаќање на придонес за здравствено осигурување 
претставува наградата што ја прима, а која не може 
да биде помала од: 

— за учениците од I година — 1.095,00 динари, 
— за учениците од I I година — 1.716,00 динари, 
— за учениците од I I I година — 2.311,00 динари, 
— за учениците од IV година — 2.920,00 динари, 
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Член 4 
Придонесите што ќе се пресметуваат и плаќаат 

по основиците утврдени во член 2 и з од оваа од-
лука ќе се пресметуваат месечно наназад, сметајќи 
од денот на осигурувањето по 1/30-тина. 

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

ка престанува да важи Одлуката за утврдување на 
основиците за пресметување и плаќање придонес за 
здравствено осигурување на лицата вработени ка ј 
приватните работодавци („Службен весник на СРМ" 
бр. 3/83). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќ е се 
применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 02-94/1 
30 јануари 1984 година 

Струмица 
Претседател, 

Горѓи Ѓидалов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — НЕГОТИНО 

128. 
Врз основа на член 199 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Неготино, Соборот на делегати корис-
ници на услуги — работници и Соборот на даватели 
на услуги во Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Него-
тино, со рамноправно учество на седницата одржа-
на на 28 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

' I 
Стапката на придонесот за здравственото осигу-

рување на работниците се утврдува во висина од 
7,70% од бруто личниот доход во кои се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување за-
должителни видови на здравствена заштита од 
3,30% и 

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

И 
За, обврзниците на придонесот на здравството и 

здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 
7 од Законот за самоуправните интересни заедници 
за здравството и здравственото осигурување кој е 
определен со нето лични примања, стапката на при-
донесот за здравство и здравствено осигурување се 
утврдува во висина од 12,8% од основицата во која 
се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување за-
должителни видови на здравствена заштита од 
5,80% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правото од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата од 7,0%. 

III 
Стапката на придонесот за здравственото осигу-

рување во случај на несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се утврдува во висина од 
0,30% од определената основица. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организации на здружениот труд од облас-
та на стопанството, како основни организации на 
здружен труд регистрирани како Ј7станови, кои во 
номенклатурата на распоредувањето на стопански и 

други организации и државни органи по дејности се 
распоредени од 1 до 8 — остварениот доход намален 
за пресметаните и договорните обврски, освен дано-
к о т н а ДОХОД; 

2. за други самоуправни организации и заедни-
ци и државни органи, општествено-политички орга-
низации и здруженија и други работни заедници кои 
не се организирани како организации на здружен 
труд кои во своето работење не остваруваат доход, 
а кои се регистрирани во областа 9 од номенклату-
рата за распоредување на стопанските и други орга-
низации и државни органи по дејности, бруто лич-
ниот доход на вработените. 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката на оваа заедница, број 0231-
255 ОД 27. XII. 1982 година. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 0231-306 
28 декември 1983 година 

Неготино 
Претседател, 

Иван Шалев, е. р. 

129. 
Врз основа на член 201 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Неготино, Соборот на делегатите корис-
ници на услуги — земјоделци и Соборот на делега-
тите даватели на услуги во Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување Неготино, со рамноправно учество, на сед-
ницата од 28 декември 1983 година, донесе 

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

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

I 
За осигурениците на Општинската заедница — 

Неготино: 
1. на осигурениците — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход): 
— по станка од 6 % од катастарскиот приход 

ОД КОИ: 

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

— за здравствена заштита која самостојно ја ут-
врдува заедницата — 2,5%; 

2. на осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност : 

— ПО 200,00 динари ПО ДОМАЌИНСТВО ОД КОИ: 
— за задолжителни видови на здравствена заш-

тита — 120,00, 
— за здравствена заштита која самостојно ја ут-

врдува заедницата — 80,00. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од неј-

зиното објавување во „Службен весник на СРМ", а ќ е 
се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 0231-306 
28 декември 1983 година 

Неготино 
х Претседател, 

Иван Шалев, е. р. 
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130. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Неготино, со рамно-
правно учество на Соборот на корисници на услуги 
— работници и Соборот на даватели на услуги од 
здравството, на седницата одржана на 28 декември 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕ-

СЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите на здравствено осигурување во пос-

тојани месечни износи за 1984 година се плаќаат за : 
1. лицата на доброволна, практика (волонтери) 

што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 600,00 динари,-

2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организација на здружен труд 
или ка ј приватен работодавец, во износ од 120,00 ди-
нари ; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа го преки-
нале вработувањето, а за тоа време примале стипен-
дија, во износ од 360,00 динари,-

4. лицата кои организацијата пред да ги врабо-
ти ги упатува како свои стипендисти на практична 
работа во друга организација поради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија, во 
•износ Од 360,00 динари; , 

5. лицата кои учествуваат во младински акции, 
а кои по прописите на инвалидсккото осигурување се 
осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ 
од 180,00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции ако на истите работат најмалку 6 часа 
дневно, во износ од 180,00 динари; ' 

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука* 
(логорување), во износ од 180,00 динари; 

8. лицата припадници на територијалните едини-
ци, припадници на цивилната заштита за време на 
извршувањето на задачите на територијалната одбра-
на, во износ од 180,00 динари; 

9. уживателите на постојана државна помош да-
дена од страна на бившите президиуми на народни-
те собранија или од страна на Извршниот совет, во 
износ од 240,00 динари; 

10. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им се обезбедува здравствена заштита ка ј странскиот 
носител на здравствено осигурување се плаќа придо-
нес за здравствено осигурување во постојан износ од 
120,00 динари*; 

11. на лицата корисници на инвалиднина според 
прописите на пензиско и инвалидско осигурување и 
тоа само во случај на потреба од лекување во врска 
со повредата или за заболување што предизвикало 
телесно оштетување на кои им припаѓа право на 
инвалиднина, во износ од 120,00 динари; 

12. иселениците-повратници доколку се пријаву-
ваат во СИЗ за вработување, во износ од 240,00 ди-
нари ; 

13. брачните другари односно родители осигу-
рени според член 29 од Законот за здравствена заш-
тита, во износ од 240,00 динари; 

14. членовите на семејствата на осигурениците 
кои се наоѓаат на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа ги исполниле потребните услови, 
во износ од 240,00 динари,-

15. членовите на семејствата на осигуреници кои 
се наоѓаат на извршување на казна затвор, а ако на 
осигуреникот не му престанува работниот однос во 
работната организација за време на извршувањето 
на казната, во износ од 240,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствено осигурување за случај несреќа 
на работа и заболување од професионална болест 
во износ од по 60,00 динари за : 

1. учениците во* средно училиште или студенти 
на вишите или високите школи, академиите, факул-
тетите за времетраењето на практичната работа во 
врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваа^ во младинските работ-
ни акции кои по прописите на инвалидското осигу-
рување се осигурени за сите случаи на инвалидност, 
како и лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции,-

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; ч 
4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-

дачите на територијална одбрана и цивилната заш-
тита,-

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-
ње или преквалификација, а се упатени од СИЗ за 

/вработување; 
6. лицата кои работат помалку од половина од 

полното работно време; 
7. припадниците на доброволните организации на , 

противпожарните служби. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 до 8 

од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе 
се распоредуваат во следната структура: 

— за задолжителни видови здравствена заштита 
— 50°/о, 

— за останатите права над задолжителните ви-
дови — 45%, 

— за несреќа на работа и професионално забо-
лување — 5%. 

Придонесите од точка 9 до 15 се распоредуваат: 
— за задолжителни видови на здравствена заш-

тита —, 53%, 
— за останатите права на задолжителни видови 

— 47%. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени во член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад, со исклучок на придонесите од член 1 
точка 10. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од 1 месец за секој календарски ден во соод-
ветниот месец се плаќа по 1/3 од определениот месе-
чен износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката бр. 0221-753 од 23. XII. 
1981 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1984 

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

Бр. 0231-306 
28 декември 1983 година 

Неготино 
Претседател, 

Иван Шалев, е. р. 
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131. 
Врз основа на член 25 став з од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување во („Службен весник на 
С^М", бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната, спогодба 
за основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Неготино, со рам-
ноправно учество на Соборот на делегатите корис 
ници на услуги — работници и Соборот на даватели 
на услуги, на седницата одржана на 28 декември 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 
ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за прес-

метување и плаќање на придонесот за здравствено 
осигурување на лица вработени ка ј приватни работо-
давци и права за здравствено осигурување за кои со 
закон не се утврдени основици на придонесот. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

несот за здравствено осигурување и за утврдување 
на права од ова осигурување на лица вработени к а ј 
приватни работодавци претставува договорениот чист 
личен доход меѓу приватниот работодавец и работни-
кот кој што не може да биде помал од: 

З А Е Д Н И Ц А З А О Б Р А З О В А Н И Е И Н А У К А — 

Н Е Г О Т И Н О 

за неквалификувани ра-
ботници 
за полуквалификувани ра-
ботници 
за квалификувани работ-
ници * 
за висококвалификувани 
работници 
за домашни помошнички 

7.000,00 динари, 

8.000,00 динари, 

9.000,00 динари, 

10.000,00 динари, 
7.000,00 динари, 

Член 3 
За ученици во стопанството односно учениците 

во училиштата за квалификувани работници кои по-
кра ј училишната се изведува и практична настава во 
организацијата на здружен труд или ка ј приватен ра-
ботодавец, основицата претставува наградата што ја 
прима. Оваа основица не може да биде помала од: 

за ученици од прва година 
за ученици од втора го-
дина 
за ученици од трета го-
дина 
за ученици од четврта 
година 

— 1.000,00 динари, 

— 1.400,00 динари, 

— 1.800,00 динари, 

— 2.200,00 динари. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката на оваа заедница бр. 0231-127 
од 19. IV. 1983 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од ^ 1 јануари 1984 го-
дина. Истата ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 0231-306 
28 декември 1983 година 

Неготино 
Претседател, 

Иван Шалев, е. р. 

132. 

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници за образование и воспита-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), член 10 и 
20 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска самоуправна интересна заедница за обра-
зование и наука — Неготино и член 11 од Статутот 
на Заедницата, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на' 10 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — НЕГО-

ТИНО ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придо-

несите за ОСИЗ за образование и наука — Неготино 
за 1984 година. 

Член 2 
За финансирање на дејностите од надлежност на 

ОСИЗ за образование и наука — Неготино во 1984 
година ќе се уплатуваат средства од следните извори 
и п о следните стапки: 

1. придонес од личен доход од работен однос од 
стопанство и нестопанство, по стапка од 5,40%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,20%; 

3. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска (занаетчиска) дејност, по стапка од 
0,20%. 

Член 3 
По исклучок од членот 2 став 1 точка 1 од оваа 

одлука, организациите на здружен труд од основно-
то образование, средното насочено образование и ор-
ганизациите од областа на социјалната заштита, при-
донесот од личен доход од работен однос ќе го прес-
метуваат и уплатуваат по стапка од 2,70%, органи-
зациите од областа на непосредната детска заштита 
ќе уплатуваат придонес од л и ч е н . доход по стапка 
од 3,78%. 

Член 4 
Основица за пресметување на придонесот од член 

2 на оваа одлука за точката 1 (придонес од личен 
доход од работен однос) се бруто личните доходи 
на вработените. 

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

сувањето, а ќе се применува со важност од 1. I. 1984 
година. . 

Член 6 , 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен гласник 

на општината Неготино". 

Бр. 03-19 
10 февруари 1984 година ' 9 

Неготино 
Претседател, 

Стево Узу нов, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — НЕГОТИНО 

133. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Зако-

нот за определени облици на општествената зашти-
та на децата, самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74 и 6/81) и одредбите од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Неготино, на седни-
цата на Извршниот одбор на ОСИЗ за општествена 
заштита на децата — Неготино, одржана на 8 фев-
руари. 1984 година, донесе-

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-

ЦАТА — НЕГОТИНО ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придо-

несот од личен доход на вработените, од личен до-
ход од земјоделска дејност и личен доход од самос-
тојно вршење на стопанска и професионална дејност 
за Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Неготино за 1984 
година. 

Член 2 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Неготи-
но изнесуваат: 

— придонес од личен доход од стопанство, во 
бруто износ, по стапка од 2,00%; 

— придонес од личен доход од нестопанство, во 
бруто износ, по стапка од 2,00%, освен придонесот од 
личен доход од работен однос во организациите на 
здружен труд чод предучилишното,. основното обра-
зование и насоченото средно образование за кои се 
утврдува стапка од 1%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,15% и 

— придонес од личен доход од стопанска и про-
фесионална дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот •> 

од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износите, додека на нето личниот доход и дру-
гите примања ќе се применува само во случај да 
дојде до промена на бруто износите на личен доход 
кои служат како основ за определување на износите 
на придонесите во почетокот на примената на оваа 
одлука 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, а 

ќе се применува од 1 јануари 1984 година. Истата ќ е 
биде објавена во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на општината Неготино". 

* 
Бр. 02-22 

8 февруари 1984 година 
Неготино 

Претседател, 
Игно Јованов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
НЕГОТИНО 

134. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичка 

култура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 
17 став 3 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката култура — Него-
тино, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 27 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА 
ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОРЕЉ 

СТВ А ВО Реиз НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 
1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат средствата, однос-

но стапките на придонес што ги плаќаат основните 
организации на здружен труд во областа на стопан-
ството од остварениот доход, работните луѓе од ли-
чен доход во нестопанство, од земјоделска дејност и 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност, заради обезбедување средства на Општинската 
СИЗ на физичката култура — Неготино и Републич-
ката СИЗ на физичката култура за 1984 година. 

Член 2 
За остварување на својата програма во 1984 го-

дина, Општинската СИЗ на физичката култура — 
Неготино средствата ќе ги обезбедува од следните 
извори" 

— придонес од остварен доход во стопанството, 
по стапка од 0,30%; 

— придонес од Јгичен доход од нестопанството, 
по стапка од 0,60%; 

— придонес- од земјоделска дејност, по стапка 
ОД 0 , 5 5 % ; 

— придонес од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
За основните организации на здружен труд од 

областа на основното образование и воспитание, како 
и основните организации на здружен труд на сред-
ното насочено образование, кои плаќаат ' придонес 
од личен доход во нестопанство се утврдува стапка 
од 0,30%. 

За организациите на здружен труд од областа на 
непосредната детска заштита кои плаќаат придонес 
од личен доход во не стопанство се утврдува стапка 
од 0,42%. 

Член 4 
Општинската СИЗ на физичката култура — Не-

готино за остварување на програмата на Републич-
ката СИЗ на физичката култура од општ интерес за 
Републиката здружува средства по договор во РСИЗ 
на физичката култура во висина од 986.320,00 ди-
нари. 

Член 5 
Се ополномоштува Службата на општественото 

книговодство средствата договорени за 1984 година 
за РСИЗ за физичка култура да ги издвојува на нив-
на жиро сметка врз основа на посебно овластување. 
Динамиката на пренесувањето на средствата: 

— јануари-март 23%, 
— јанаури-јуни 47% 
— јануари-септември 73%, 
— јануари-декември 100%. 

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

ното објавување во „Службен весник на СРМ", а ќ е 
се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 0102-2/84 
10 јануари 1984 година 

Неготино 
Претседател, 

Атанас Најдов, е. р. 
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З А Е Д Н И Ц А Н А К У Л Т У Р А Т А — Н Е Г О Т И Н О 

135. 
Врз основа на член 34 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници („Служоен весник на СРМ", 
Ор. 5/74) и член 90 став 5 од Статутот на Општин-
ската СИЈ на културата — неготино, на седницата 
одржана на 8 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РСИЗ НА КУЛТУ-

РАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат средствата односно 

стапките на придонес што ги плаќаат основните орга-
низации на здружен труд од остварен доход во сто-
панството и раоотните луѓе од личен доход во несто-
панството заради обезбедување на средства на Оп-
штинската СИЗ на културата и Републичката СИЗ на 
културата за 1984 година. 

Член 2 
За остварување на својата програма во 1984 го-

дина Општинската СИЗ на културата средствата ке 
ги обезбедува од следните извори: 

— приходи од остварен доход во стопанство, по 
стапка ОД 0 , 5 5 % ; 

— придонес од личен доход од работен однос во 
нестопанство, по стапка од 0,55%; 

— придонес од земјоделска дејност, по стапка од 
0,55%; 

— придонес од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност, по стапка од 1,00°/о. 

Член 3 
За основните организации на здружен труд од 

областа на основното образование и воспитание, како 
и основните организации на здружен труд на сред-
ното насочено . образование кои плаќаат придонес 
од личен доход во не стопанство се утврдува стапка 
ОД 0 , 2 5 % . 

За организациите на здружен труд од областа на 
непосредната детска заштита кои плаќаат придонес 
од личен доход во нестопанство се утврдува стапка 
од 0,37%. 

Член 4 
Општинската СИЗ на културата — Неготино за 

остварување на програмата на Републичката СИЗ ца 
културата од општ интерес за Републиката здружу-
ва средства по договор во РСИЗ на културата во ви-
сина од 2.328.300,00 динари. 

Член 5 
Се ополномоштува Службата на општественото 

книговодство средствата договорени за 1984 година 
за РСИЗ на културата да ги издвојува и& нивна жи-
ро сметка врз основа на посебно овластување. Дина-
миката на пренесувањето на средствата: 

— јануари-март 23%, 
— јануари-јуни 47%, 
— јануари-еептември 73%, 
— јануари-декември 100%. 

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

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 0102-20 
24 февруари 1984 година 

Неготино 
Претседател, 

Димче Бањански, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
НЕГОТИНО 

136. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјалната 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 5/74;, член 
46 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресну заедница за социјална заштита — Неготино, 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Неготино, на сед-
ницата одржана на 24 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-

ТА — НЕГОТИНО ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на здру-

жениот труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход, заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ за социјална заштита и за здружува-
ње средства во Републичката СИЗ за социјална заш-
тита. 

Член 2 
Во 1984 година се утврдуваат стапките на придо-

несите и тоа: 
1. 0,58 — придонес од доходот на основните ор-

ганизации на здружен труд; 
2. 0,60 — придонес од личен доход од работен 

ОДНОС; 
3. 0,60 — придонес од личен доход од земјодел-

ска дејност; 
4. 0,60 — придонес од личен доход од самос-

тојно вршење на нестопанска и стопанска дејност. 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќ е се врши на начин и според обрасците 
утврдени 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, 13/76, 29/76, 28/77, 35,/78, 9/79, 20/79 И 
2/80), се додека конечно не се регулира пресметува-
њето и утврдувањето на придонесите од доходот и не 
се пропише соодветен образец според специфичнос-
тите на секоја сфера. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените сред-

ства ќе ги врши Службата на општественото книго-
водство. ' 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 

„Службен гласник на Општината", а ќ е се применува 
од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 02-9 
24 февруари 1984 година 

Неготино 
Претседател, 

Киро Андов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — НЕГОТИНО • 

137. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 13 точка 4 од 
Статутот на СИЗ за вработување на Општина Него-
тино, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 14 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА Н А СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот за вработу-

вање за 1984 год. на подрачјето на оваа Заедница 
ќе изнесува 0,80% од бруто личните доходи на- вра-
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ботените во областа на стопанството и нестопанство-
то, со исклучок на организациите на здружен труд 
од основното и средното насочено образование и од 
социјалната заштита кои ќе плаќаат придонес од 
0,40% од бруто личните доходи, а организациите од 
областа н а општествената заштита на децата и орга-
низациите што вршат дејност и заштита на културни 
блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе 

. плаќаат придонес од 0,56% од бруто личните до-
ходи. 

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

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984 година. 

' Бр. 02-50 
15 февруари 1984 година 

Неготино 
Претседател, 

Л. Лазаров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП 

138. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност (^Служ-
бен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 13 став 1 -точка 
4 од Статутот на Заедницата за вработување — Штип, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 
6 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА БР. 0201-36/10 ОД 27 
ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
ОД 0,55% НА 0,75% НА БРУТО ЛИЧНИОТ ДОХОД 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доходи на вработените во кои се 
содржани и придонесите што се плаќаат од бруто 
личниот доход по стапка од 0,55% се зголемува на 
0,75%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1984 го-
дина. 

Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи поранешната одлука бр. 0201-36/10 од 27 декем-
в р и 1983 година. 

Бр. 0201-28/11 
0 март 1984 година 

Штип 
Претседател, 

Стојан М. Кадифков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ШТИП 

139. 
Врз основа на член 55 од Законот за општествена 

заштита на децата и член 54 од Статутот на ОСИЗ 
за општествена заштита на децата — Штип, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата — Штип, на 
седницата одржана на 27 февруари 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНСКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките на придо-

несот од личен доход на граѓаните за Општинската 

самоуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Штип, бр. 10-1595/10 од 28. ХЦ. 
1983 година по член 1 се додава 

Член 1-а 
По исклучок од член 1 алинеја прва за работ-

ните организации: 
— Детска установа . „Вера Циривири-Трена" — 

Штип, 
— Детска установа „Астибо" — Штип, 
— цОУ „Ванчо Прке" — Штип, 
— ЦОУ „Тошо Арсов" — Штип, 
— ЦОУ „Борис кидрич" — Три чешми, 
— ЦОУ „Страшо Пинџур" — Карбинци, 
— пионерски дом „Вита Поп Јорданова" — 

Штип, 
— Центар за основно образование „Јосип Броз-

Тито" — Штип, 
— Нижа музичка школа — Штип, 
— Завод за школство — Штип, 
— Гимназија „Славчо Стојменски" — Штип, 
— Училишен текстилен центар — Штип, 
— Електро-машински училишен центар — Штип, 
— Училиште за медицински сестри, акушерки и 

медицински техничари — Штип, 
— Средно музичко училиште — Штип, 
— Центар за специјално насочено образование 

„Искра" — Штип, 
стапките на придонесот се определуваат во из-

нос од 0,90% од бруто личниот доход на работните 
луѓе во нестопанството. 

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

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1984 година. 

Бр. 10-12 5/6 
27 февруари 1984 година 

Штип 
Претседател, 

Александра Наџакова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ШТИП 
140. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78 и 41/81) и 
член 70 од Статутот на ОСИЗ на културата — Штип, 
Собранието на СИЗ на културата — Штип, на седни-
цата оадржана на 10 јануари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНА-
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ШТИП 
И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд и работните луѓе од личниот доход 
заради обезбедување приходи на Општинската само-
управна интересна заедница на културата и на Ре-
публичката заедница на културата за развој на тво-
рештвото и културните дејности од општ интерес за 
Републиката за 1984 година. 

Член 2 
Приходите на ОСИЗ на културата — Штип и на 

Републичката заедница на културата ќе се оствару-
ваат преку следните извори на приходи и по след-
ните стапки.-

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени во 
областите по номенклатурата од 1—11), по стапка од 
0,95%. 
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Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
њето и плаќањето на данокот на доходот во ОЗТ 
(Службен весник на СРМ" бр. 2 1 / 7 4 , 2 7 / 7 4 , 3 6 / 7 4 , 
5 / 7 6 , 1 3 / 7 6 , 2 8 / 7 7 , 3 5 / 7 8 , 9 / 7 9 , 2 0 / 7 9 И 2 / 8 0 ) ; 

2. придонес од бруто личен доход од работен од-
нос од нестопанство по стапка од 2,30%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка 0,20%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопански дејности д о стапка од 3%; 

5. придонес од личен доход од нестопански деј-
ности, по стапка од 3%. 

Член 3 
Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во 

областите по номенклатура од 1—11), по стапка од 
0,95%, се дели за : 

— Општинска СИЗ на културата — Штип, по 
стапка од .0,59%; 

— Републичка заедница на културата — 0 , 3 6 % . 
Придонесот од бруто личен доход од работен 

однос од нестопанството, по стапка од 2,30% се 
дели за : 

« — Општинска СИЗ на културата — Штип, по 
стапка од 2,10%; 

— Републичка заедница на културата — 0,20%. 

Член 4 
Организациите на здружен труд од основното и 

средното насочено образование и од социјалната заш-
тита ќе плаќаат придонеси и даноци од личен доход 
во висина од 50% и тоа за : 

— Општинска СИЗ на културата — Штип, по 
стапка од 1,05%; 

— Републичка заедница на културата — 0,10%. 

Член 5 
Организациите од високото образование, опште-

ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културните блага и од об-
ласта на сценско-музичката дејност во висина од 70% 
ќе плаќаат и тоа за ' 

— Општинска СИЗ на културата — Штип 1,47%; 
— Републичка заедница на културата — 0,14%. 

Член 6 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година 
и ќе се, објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0301-7 
10 јануари 1984 година 

Штип 
Претседател, 

Ристо Нашков, е р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I I — Скопје е 
заведен спор за развод на брак по тужбата на ту-
жителот Владо Коловски, со стан на ул. „Герника 
4" бр. 16, нас. Драчево — Скопје, против тужената 
Санда Коловска, со моминско презиме Макароска , 
со стан во нас. Драчево, а сега со непозната адреса 
на живеење. Вредност на спорот 2000 динари. 

Се повикува тужената да се јави во судот во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
илц да ја достави сегашната адреса на живеење. Во 
спротивно ќе и биде одреден привремен старател 
во смисла на чл. 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува 
нејзините интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II— Скопје, П. бр. 
442/84. (44) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за исполнување на 

договор по тужбата на тужителката Мерсели Џеври-
је од е. Челопек, против тужениот Трпчевски Борис 
од е. Сиричино, а сега со непозната адреса во САД. 
Вредност на спорот 50.000 динари. 

Се повикува тужениот Трпчевски Аце од е. Си 
ричино да се Јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 30 дена, сметано од денот на објавува-
вањето на огласот,' или да определи свој полномрш-
ник. Во спротивно судот ќе му постави привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и инте-
реси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 100/84. (45) 

Пред Општинскиот суд во- Тетово се води пос-
т а п и за докажување смртта на лицето Амзаи Ќа-
мил од е. Д. Палчиште — Тетовско, по предлог на 
предлагачот Амзаи Идриз од е. Д. Палчиште. 

Се повикува лицето Амзаи Ќамил од е. Д. Пал-
чиште, во колку е живо, да се јави пред Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во „Службен весник на СРМ" или 
пак, во судот да • се јави секој кој истиот го позна-
вал во определениот рок. 

Доколку гореиме ну ваниот не се јави пред су-
дот, ниту пак се јават други лица кои истиот го 
познавале, судот, по истекот на рокот, ќе ја утврди 
смртта на Амзаи Ќамил од е. Д. Палчиште. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 134/84. 
(46) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка за докажување смртта на лицето 
Ќазим Нухи, бивш од е. Желино — Тетовско, по 
предлог на предлагачката Шасиме Нухи од е. Же-
лино. 

Се поканува лицето Ќазим Нухи од е. Желино, 
во колку е живо, да се јави пред Општинскиот суд 
во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на ог-

л а с о т во „Службен весник на СРМ" или, пак, во 
судот да се јави секој кој истиот го познава во оп-
ределениот рок. 

Доколку гореименуваниот не се јави во судот 
ниту пак се јават други лица кои исто го познавале, 
судот, по истекот на рокот, ќе ја утврди смртта на 
Казим Нухи од е. Желино. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, Р. • бр. 80/84. (47) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1222 од 27. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-888-1-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Работната организација, Факултет за му-
зичка и драмска уметност со О. Сол. О — Скопје, 
ООЗТ Факултет за музичка уметност со О: Сол. О 
— Скопје, ул. „Питу Гули" бр. 1 со следните пода-
тоци. Се брише досегашниот застапник Николовски 
Благоја, в. д. декан, а се запишува новиот застапник 
вон. проф. Михајло Николовски, декан, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1222/83. _ (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи бр. 1218 од 27. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-452-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Комбинираната 
детска установа „Младост", Ц. О — Тетовр со след-
ните податоци: Досегашната фирма на Комбинира-
ната детска установа „Младост", Ц. О. — Тетово, се 
менува, така што во иднина ќе гласи: Работна ор-
ганизација за згрижување, воспитание и образова-
ние на децата од предучилишна возраст „Младост", 
Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Миладиновци" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр*. 
1218/83. (7) 
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