
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 27 април 1983 
С к о п ј е 

Број 12 Год. ХХХIХ 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

180. 
Врз основа на член 28 став 4 од Законот за 

организирање на дејност за унапредување на обра-
зованието и воспитувањето („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието 
на Соци.1 а листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ВОСПИТУВАЊЕТО 

2. Дургут Едиповски, член на Извршниот со-
вет и претседател на Републичкиот комитет за оп-
штостопански работи и пазар, 

3 инж. Христо Христоманов, член на Изврш-
ниот совет и претседател на Републичкиот коми-
тет за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Бр 17-454/2 
4 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

1. Се разрешуваат претставниците на општест-
вената заедница во Советот на Републичкиот за-
вод за унапредување на образованието и воспиту-
вањето, поради истек на времето за кое се име-
нувани: 

— Хамза Река, 
— Драган Кузмановски, 
— Василка Тороманова. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Републичкиот ,завод за унапредува-
ње на образованието и воспитувањето се имену-
ваат. 

1 Ленчб Гаврилска, директор на Комбинира-
ната детска установа „11 Октомври" — Скопје, 

2 ВикториЈа Каменарска , директор на Угости-
телскиот училишен центар — Скопје, 

3. м-р Ремзи Несими, виши предавач на Фи-
лолошкиот факултет во Скопје. 

Бр. 17-421/2 
4 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

а Извршниот 
Стојан Андов, с р 

совет, 

182. 
Врз основа на член 83 од Законот за Изврш-

ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (,,Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За виши советник во Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја се именува Јела Дучиќ Марковска, самостоен со-
ветник во Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Бр. 17-650/1 
4 април 1983 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Стојан Андов, с. р. 

181. 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за 

системот на цените и за општествена контрола на 
цените на производите и услугите („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 33/80), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на Со-
ветот на Републичката заедница за работи на це-
ните, поради истек на бремето за кое се имену-
вани: 

— Дургут Едиповски, 
— Христо Христоманов, 

v— Анатоли Дамјановски 
II. За членови на Советот на Републичката за-

едница за работи на цените се именуваат: 
1. Елена Ѓурковиќ, член на Извршниот совет 

на Собранието на СР Македонија, 

183. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за органи-
зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74, 46/74 и 42/77), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

1 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОРОТ НА ДИ-
РЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА 

ИСТОРИЈА 
I 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија е согласен со Од-
луката на Советот на Институтот за национална 
историја, со која за директор на Институтот е из -
бран проф. д-р Данчо Зографски, редовен профе-
сор на Економскиот факултет во Скопје. 

Бр. 17-555/2 
4 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 
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184. 

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 
Извршниот совет на (Собранието на СРМ („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет 
на Собранието на СОЦИЈалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

З а советник во Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија се 
именува Димитар Трајковски, досегашен советник 
во Советот.' 

Бр. 17-651/1 
4 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

185. 

Врз основа на член 83 од Законот за Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика М а к е д о н к а („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

р е ш е н и е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должност советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија Горѓи Трипков, сметано од 1. 
III. 1983 година, поради заминување на друга долж-
ност. 

Бр. 17-652/1 
4 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на -Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

186. 
ЈВрз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

р е ш е н и е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 
ЗА ТРУД 

Се разрешува од должност помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за труд ^Коста 
Петров, поради заминување на друга должност. 

Бр. 17-653/1 
4 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

187. 

Врз основа на член 171 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

р е ш е н и е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКА-

ТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И 
ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

За директор на Републичката управа за пра-
шања на борците и воените инвалиди се именува 
Коста Петров, досегашен помошник на претседате-
лот на Републичкиот комитет за труд. 

Бр. 17-654/1 
4 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

188. 

Врз основа 'на член 171 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистика 
Република Македонија донесува 

р е ш е н и е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ САНИ-

ТАРЕН ИНСПЕКТОР 

За главен републички санитарен инспектор се 
именува д-р Костадин крековски, досегашен главен 
републички санитарен инспектор. 

Бр. 17-655/1 
4 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

189. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на 
С О Ц И Ј а листичка Република Македонија донесе 

р е ш е н и е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од функцијата самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија Бранко Фрицханд 
на 1. ТП. 1983 година, поради избор за член на Со-
ветот на Републиката. 

Бр. 17-573/1 
21 март 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 
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190. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ЗАВОД ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И 
РЕСТАВРАЦИЈА 

1. За директор на Републичкиот завод за кон-
зервација и реставрација се именува Драган Бош-
накоски, самостоен архитект, уметник во СОЗТ 
,,Треска'' — Скопје. 

Бр 17-440/1 
3 март 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р 

191. 
Врз основа на член 11 од Законот за обезбе-

дување на средства за поттикнување на извозот 
(„Службен весник на СРМ" бр 7/83), републичкиот 
секретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 

НА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Прес.метувањето и уплатувањето на средствата 

за поттикнување на извозот на стоки и услуги се 
врши на начин определен со Законот за обезбеду-
вање на средства за поттикнување на извозот (За-
конот) и ОВОЈ правилник. 

Член 2 
Средствата за поттикнување на извозот на сто-

ки и услуги се пресметуваат и се плаќаат според 
образецот „ДНИ" — Пресметка на средствата за 
поттикнување на извозот на стоки и услуги на ор-
ганизациите на здружен труд за периодот од 1. I. 
до 19 година, кој е составен дел на 
ОВОЈ правилник 

Член 3 
Привремената пресметка на средствата за пот-

тикнување на извозот на стоки и услуги се утвр-
дува со периодична пресметка, а конечната прес-
метка со завршната сметка според образецот „ДНИ". 

Член 4 
Привремената пресметка на средствата за пот-

тикнување на извозот на ч стоки и услуги во текот 
на годината ja утврдува обврзникот за издвоЈување 
на овие средства и тоа кумулативно на образецот 
„ДПИ" и тоа. 

— за периодот Јануари - март, до 30 април, 
— за периодот Јануари — јуни, до 30 Јули и-
— за периодот јануари — септември, до 30 ок-

томври. 
Член 5 

Со привремената пресметка од член 3 па овој 
правилник се утврдува износот на средствата што 
се плаќа како месечна аконтација и тоа' 

— за месеците Јануари, февруари и март во те-
ковната година — со периодичната пресметка за 
периодот Јануари — септември од претходната го-
дина ; 

— за месеците април, мај и Јуни — со перио-
дичната пресметка за периодот Јануари — март; 

— за месеците Јули, август и септември — со 
периодичната пресметка за периодот јануари — ју-
ни и 

— за месеците октомври, ноември и декември 
- со периодичната пресметка за периодот јануари 
— септември во тековната година. 

Член б 
Пресметаната месечна аконтација на средствата 

за поттикнување на извозот на стоки и услуги се 
уплатува до 15-ти во месецот за изминатиот месец. 

Член 7 
Основните организации на здружен труд што 

се издвоЈуваат од работната орга,низациЈа на здру-
жен труд или се одделуваат, ги утврдуваат месеч-
ните аконтации на средствата за поттикнување на 
извозот во годината во која се издвоени односно 
одделени врз основа на податоците од завршната 
сметка на работната организација на здружен труд 
од КОЈ а се издвоени односно одделени на ТОЈ начин 
што утврдената аконтациЈа се дели на основните 
организации по издвојувањето, сразмерно на бро-
јот на работниците за c e K O i a од тие организации, 
се до изготвувањето на првата периодична прес-
метка од страна на основната организација на 
здружен труд. 

Член 8 
Обврзникот за издвојувањето на средствата за 

поттикнување на извозот е должен, во роковите 
пропишани за доставување на периодичната прес-
метаа односно на завршната сметка, да го достави 
и пополнетиот образец „ДПИ" во еден примерок до 
организационата едииипа на Службата на опште-
ственото книговодство ка ј која се води неговата 
жиро-сметка. 

Член 9 
Основните организации и другите самоуправни 

организации и заедници од член 3 на Законот кои 
не располагаат со книговодствени податоци посебно 
за остварениот доход на територијата на СР Маке-
донка , го утврдуваат делот од доходот што е ост-
варен на територијата на СР Македонија сразмер-
но на учеството на исплатените лични доходи на 
работниците вработени на територијата на С'Р Ма-
кедонка во вкупната маса на исплатените лични 
доходи во основната организација за периодот за 
КОЈ се утврдува обврската за обезбедување на сред-
ства за поттикнување на извозот. 

Член 10 
Доходот остварен со извоз на производи и 

услуги се утврдува со примена на истиот процент 
искажан во реден 6poj 4 од образецот „ОД" — Пре-
сметка за утврдување на данокот од доход што им 
се отстапува на организациите на здружен труд. 

Член 11 
Образецот „ДПИ" од член 2 на овој правилник 

ќе го приспособи за механографска обработка 
Службата на општественото книговодство на СР 
Македонка — Централа — Скопје. 

Службата на општественото книговодство — 
Централа — СкопЈе ќе изврши збирна обработка 
на образецот „ДПИ" по области, гранки и вкупно 
на ниво на Републиката во рок од 60 дена по исте-
кот на рокот определен за поднесување на заврш-
ните сметки до таа служба. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 08-536 
1 април 1983 Бодина 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Александар Андоновски, с. р. 

27 април 1983 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



27 април 1983 

П Р Е С М Е Т К А 

Ред. 
број 

на средствата за поттикнување на извозот на стоки 
и услуги на организациите на здружен труд за 

териториЈата на COP Македонија за периодот од 1 
Јануари до 198 година . 

Е Л Е М Е Н Т И Ознака на 
АОП 

Образец „ДПИ" 

во динари со пари 

И З Н О С 

за претходната 
година 

за тековната 
година 

прв слог втор слог трет слог 

I. ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

1. Основица за издвојување на средства за пот-
тикнување на извозот (реден број 16 од обра-
зецот „ДД" пресметка на данокот од доход на 
организациите на здружен труд) 

2. Доход остварен со извоз на производи и услу-
ги според учеството на извозот во вкупниот 
приход (реден број 1 од образецот „ДД" X % од 
реден број 4 од образецот „ОД") 

3. Основица за пресметување на средства за 
поттикнување на извозот (реден број 1 минус 
реден број 2) 

4. Пропишана стапка за издвојување на средства 
за поттикнување на извозот 

II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТА-
ЦИЈА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

5. Основица за издвојување на средства за пот-
тикнување на извозот за еден месец (реден 6poj 
3 поделен со бројот на месеците од последниот 
пресметковен период) 

6. Аконтација на издвоените средства за поттик-
нување на извозот за месеците 198 
год. (реде,н број 5 х пропишаната станка : 100) 

7. Уплатена аконтација на издвоените средства за 
поттикнување на извозот за периодот 
198 год. 

8. Износ на пресметани, издвоени средства за пот-
тикнување на извозот за периодот од 
до 198 година (реден број 5 х про-
пишана стапка х бројот на месеците за кои е 
утврдена обврската за издвојување на сред-
ствата за поттикнување на извозот) 

9. Разлика за помалку уплатени, издвоени сред-
ства за поттикнување на извозот за периодот 
од до 198 год. (реден број 
8 минус реден број 7) 

10. Разлика на повеќе уплатени издвоени средства 
за поттикнување на извозот за периодот од 

до 198 година (реден број 
7 минус реде,н број 8) 

III НАЧИН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧ-
НИОТ ИЗНОС НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 
ПО ЗАВРШНА СМЕТКА 

И. Износ на пресметаните, издвоени средства за 
поттикнување на извозот по ЗС за 198 го-
дина вреден број 3 х пропишаната стапка) 

12. Уплатена аконтација на издвоените средства за 
поттикнување на извозот за 198 година 

13. Помалку уплатени издвоени средства за пот-
тикнување на извозот по ЗС за 198 година 
(реден број 11 минус реден број 12) 
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14 Повеќе уплатени издвоени средства за поттик-
нување на извозот по ЗС за 198 година (ре-
ден број 12 минус реден број 11) 

На 198- година 

РАКОВОДИТЕЛ НА 
СМЕТКОВОДСТВОТО, 

ДИРЕКТОР, 
Контролата ја извршиле: 
1 :—. 
2. 

192. 
Врз основа на член 12 од Законот за задол-

жително здружување на дел од средствата на оп-
штествената репродукција за учество во финанси-
рањето на изградбата на електроенергетски објек-
ти („Службен весник на СРМ" бр. 7/83), републич-
киот секретар за финансии, во согласност со прет-
седателот на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и градежништво, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВОТО ВО ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-

СКИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Пресметувањето и уплатувањето на средствата 

што задолжително се здружуваат за финансирање 
на изградбата на електроенергетски објекти се вр-
ши на начинот определен со Законот за задолжи-
телно здружување на дел од средствата на опште-
ствената репродукција за учество во финансира-
њето на изградбата на електроенергетски објекти 
(Законот) и ОВОЈ правилник. 

Член 2 
Пресметувањето и уплатувањето на задолжи-

телно здружените средства се врши според обра-
зецот „ЗСЕ" — Пресметка за уплатување на сред-
ствата тито задолжително се здружуваат за ф и -
нансирање на и-^р^дбата на електроенергетски об-
јекти за 'периодот од 1 Јануари до ' 19 
година, КОЈ е составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Пресметката на издвоените средства според об-

разецот од член 2 на овој правилник се доставува 
во еден примерок до Службата на општественото 
книговодство во роковите пропишани за доставу-
вање на периодичната пресметка, односно заврш-
ната сметка 

Член 4 
Основните организации на здружен труд, чие 

седиште се наоѓа во друга социјалистичка репуб-
лика или социјалистичка автономна покраина, од 
член 2 на Законот, а кои не располагаат со книго-
водствени податоци посебно за остварениот доход 
на територијата на СР Македонија, го утврдуваат 
делот од доходот што е остварен на територијата 
на СР Македонија сразмерно на учеството на ис-
платените лични доходи на работниците вработени 
на територијата на СР Македонија во вкупната ма-
са на исплатените лични доходи во основната орга-
низација за периодот за КОЈ се утврдува обврска-
та за задолжително здружување на средствата. 

Член 5 
,ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. '08-536 
1 април 1983 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Александар Андоновски, с. р. 
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193. 
Врз основа на точка 50, став 1 од Наредбата 

за сметките за уплата на приходите на општестве-
но-политичките заедници и нивните фондови, на 
самоуправните интересни заедници и другите са-
моуправни организации и заедници и за начинот 
на известување на корисниците на тие приходи 
(„Службен лист на 'СФРЈ" бр. 70/80, 70/81, 34/82 и 
67/82), републичкиот секретар за финансии, во сог-
ласност со Службата на општественото книговод-
ство на Социјалистичка Република Македонија — 
Централа — Скопје издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УП-
ЛАТНИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Обврзниците на придонесите од личниот до-
ход на работниците и од доходот (обврзници) ги 
уплатуваат придонесите на уплатните сметки оп-
ределени со Наредбата за сметките за уплата на 
приходите на ошшествено-политичките заедници 
и нивните фондови, на самоуправните интересни 
заедници и другите самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие прихо-
ди и за начинот на известување на корисниците на 
тие приходи (сојузна наредба) и на потсметките на 
уплатните сметки пропишани со оваа наредба. 

2. Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот за самоуправните интересни за-
едници од областа на насоченото образование и на-
учните дејности образувани на територијата ,на Ре -
публиката се уплатуваат на уплатните сметки оп-
ределени со сојузната наредба и на потсметките на 
уплатните сметки означени во Списокот на пот-
сметките на уплатните сметки, а според поединеч-
ните стапки искажани во прегледот 6poj 1, кои 
се составен дел на оваа наредба. 

Придонесите од личниот доход на работниците 
и од доходот за републичките самоуправни инте-
ресни заедници од областа на пензиското и инва-
лидското осигурување, општествената заштита на 
децата, основното образование и социјалната заш-
тита се уплатуваат со одделен налог за пренос на 
преодна сметка и по збирните стапки искажани во 
прегледот број 2, кој е составен дел на оваа на-
редба. 

3 Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот за општинските самоуправни ин-
тересни заедници се уплатуваат со одделни нало-
зи 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 
точка, организациите на здружен труд од подрачје-
то на град 'Скопје, на Службата на општественото 
книговодство на СР Македонија — Филијала 40100 
— Скопје, ќе и доставуваат податоци тримесечно 
за висината на основицата по општини 

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

1) придонесите од личниот доход на работни-
ците од: 

а) стопанство за: 
— основно образование, 
— здравство и здравствено осигурување, 
— општествена заштита на децата и 
— вработување; 
б) нестопанство за: 
— основно образование, 
— култура, 
— физичка култура, 
— социјална заштита, 
— здравство и здравствено осигурување, 
— општествена заштита на децата и 
— вработување. 

2) придонеси од доходот од стопанството за: 
— култура, 
— физичка култура, 
— социјална заштита и 
— здравствено осигурување во случај на насре-

ќа на работа или заболување од професионална бо-
лест. 

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

— кога живеалиштето на работникот и седиш-
тето на исплатувачот на личниот доход се во иста 
општина и 

— кога живеалиштето на работникот и седиш-
тето 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 3 на оваа наредба, се врши 
на сметките означени во сојузната наредба и спо-
ред поединечните стапки утврдени со посебните 
одлуки. 

6. Обврзниците кои се ослободуваат од плаќа-
ње на придонеси или им е намалена стапката за 
плаќање на определени придонеси, обврските ќе ги 
пресметуваат по поединечни стапки, а ќе ги упла-
туваат на собирни стапки отворени со сојузната 
наредба 

7. Во налогот за пренос во одделот „Цел на 
дознаката" се впишува основицата за пресметува-
ње на придонесите, збирната односно поединечна-
та стапка (процент) и месецот за КОЈ се уплатуваат 
придонесите од личниот доход односно доходот 

i8. Средствата уплатени на преодните сметки од 
точка 3 на оваа наредба ќе ги распределува Служ-
бата на општественото книговодство на збирните 
сметки на самоуправните интересни заедници спо-
ред структурата на нивното учество со стапките 
вклучени во збирната стапка 

Празнењето на средствата од преодните смет-
ки 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 
престанува да в а ж и Наредбата за пропишување на 
потсметки на уплатните сметки, како и за утврду-
вање на збирни стапки за уплатување на придо-
несите од личниот доход на работниците и од дохо-
дот („Службен весник на СРМ" бр. 11/82, 19/82, 
40/82 и 48/82 

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

Бр. ,10-250/1 
5 април 1983 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Александар Андоновски, с. р. 

Список на потсметки на уплатните ,сметки 
за уплата на придонесите 

1) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во рударството, рударските ис-
траги, обоената и црната металзфгија и неметалите, 

— потсметка бр. 843-34504 — Придонес од дохо-
дот за насочено образование од рударство, металур-
гија и др. 

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

— потсметка бр. 843-31525 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од електроенергија, 
електроиндустрија и др 

3) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во хемиската индустрија, тек-
стилната индустрија и индустријата за чевли, ко-
ж а и гума, 
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— потсметка бр. 843-31530 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од хемиската, тек-
стилната индустрија и др. 

4) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во градежништвото и градежната 
индустрија, 

— потсметка бр 843-31546 — Придонес од дохо-
дот за насочено образование од градежништвото и 
градежната индустрија, 

5) Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во земјоделството, шумарството, 
дрвната индустрија, индустријата на тутун и прех-
ранбената индустрија, 

— потсметка бр. 843-31551 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од земјоделството, 
дрвната, тутунската и прехранбената индустрија, 

6) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното 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 насоче-
ното образование во трговијата, угостителството, 
туризмот, занаетчиството и комуналните дејности, 

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

8) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во здравството и социјалната 
заштита, 

— потсметка бр. 843-31588 — Придонес од до-
ходот за насоченото образование од здравството и 
социјалната заштита. 

— потсметка бр. 843-19415 — Придонес од лич-
ниот доход за насочено образование од здравството 
и социјалната заштита, 

9) Општа самоуправна интересна заедница на 
насоченото образование. 

— потсметка бр. 843-31593 — Придонес' од до-
ходот за Општата заедница на насоченото образо-
вание, 

10) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во рударството, црната и обоената 
металургија, металната индустрија, неметалите, 
електростопанството и електроиндустријата и соод-
ветните трговски дејности, 

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

— потсметка бр 843-60907 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности ЕО рударството,И 
други, 

Ш Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во земјоделството, водостопанството, 
преработката на земјоделски и сточарски произво-
ди, шумарството, преработка на дрво и соодветните 
трговски дејности, 

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

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

12) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во градежништвото. станбено-кому-
налните дејности, индустријата на градежни мате-
ријали, сообраќајот И врските и соодветните тргов-
ски дејности, 

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

— потсметка бр. 843-60928 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од градежништвото, 
сообраќајот и други, 

13) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во хемиската, текстилната, к о ж а р -
ската и гумарската индустрија, индустријата за це-
лулоза и хартија и соодветните трговски дејности, 

— потсметка бр 843-58634 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од хемиската, текстил-
ната индустрија и други, 

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

14) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во фармацевтската и козметичката 
индустрија, здравството и социјалната заштита и 
соодветните трговски дејности, 

— потсметка бр. 843-58655 — -Придонес од до-
ходот за научните дејности од фармацевтската ин-
дустрија, здравството и други, 

— потсметка бр. 843-60949 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од фармацевтската 
индустрија, здравството и други, 

15) Општа самоуправна интересна заедница на 
научните дејности, 

— потсметка број 843-58660 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од графичката инду-
стрија, 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 -заедни-
ца за противградобијност, 

— потсметка бр. 842-64009 — Придонеси и други 
неповратни издвојувања од доходот на организа-
циите на здружен труд од стопанството, 

17) Републичка самоуправна интересна заедни-
ца за железнички сообраќај, 

— потсметка бр 842-64014 — Придонеси и други 
неповратни из д војувања од доходот на организа-
циите на здружен труд од стопанството, 

18) Републичка самоуправна интересна заедни-
ца за енергетика на Македонија, 

— потсметка бр. 842-64035 — Придонеси и други 
неповратни издвојувања од доходот на организа-
циите на здружен труд од стопанството. 

П Р Е Г Л Е Д бр. 1 
Поединечни стапки на самоуправните интересни за -
едници од насоченото образование и научните де ј -
ности образувани за територијата на Републиката 

1 Придонеси од личен доход на работни-
ците од нестопанството 
— насочено образование 3,50%^ 
— научни дејности 0,40% 

2 Придонеси од доходот од стопанството 
— насочено образование 2,00% 
— научни дејности 0,20% 

1) Стапката на придонесот за насочено образо-
вание од личните доходи на работниците од основ-
ното и средното насочено образование изнесува 
1,75% 

П Р Е - Г Л Е Д бр. 2 
Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за 
упла"та на придонесите на републичките самоуправ-
ни интересни заедници од областа на пензиското и 
инвалидското осигурување, општествената заштита 

на децата, основното образование и социјалната 
заштита 

1 Придонеси од личен 
доход на работниците 

9,60% 

а) од стопанство 

— пензиско и инвалид-
ско осигурување 

— општествена зашти-
та на децата 1,60% 

— основно образование 0,90% 

Стапка Бро ј на 
преодна с-ка 
к а ј СОК 

Збирна стапка: 12,10%!) 40100-844-033-8056 
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5) од ^стопанство 

— пензиско и инвалид-
ско осигурување 9,60% 

— општествена зашти-
та на децата 1,60% 

— основно образование 0,90% 

— .социјална заштита 0,07% 

Збирна стапка: 12,17%2) 40100-844-033-8061 

Придонес од доходот од 
стопанство N 

— социјална заштита 0,14% 

За организациите на здружен труд во облас-
та на, дејностите во производството на текстилни 
предива и ткаенини, готови текстилни производи, 

кожа и крзно, кожни обувки и галантерија, пре-
работка и конзервирање на овошје и зеленчук, 
производство на кондиторски производи и лични 
услуги и услугите во домаќинствата, стапката на 
придонесот на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образование изнесува 
0,50%. Овие обврзници (ќе ги пресметуваат придо-
несите по поединечни стапки, а ќе ги уплатуваат 
на собирни сметки отворени со сојузната наредба. 

2) За организаците на здружен труд од основ-
ното образование и насоченото средно образование, 
стапката на придонесот за Републичката самоуп-
равна интересна заедница за основно образование 
изнесува 0,45%, а за Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата 0,80% Овие обврзници ќе ги пресметуваат 
придонесите по поединечни стапки, а ќе ги упла-
туваат на собирни сметки отворени со сојузната 
наредба. 

П Р Е Г Л Е Д 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 
образование 

Здравст. 
осигур. 

Општест. 
заштита 

на децата 
Врабо-
тување 

Збирна 
стапка 

Број на преодната 
сметка кај СОК 

1. Берово 5,50 8,00 2,15 
2. Битола 4,50 . 7,60 1,45 0,75 16,40 40410-844-001-8077 
3. Брод Мак. 5,00 7,50 1,85 0,65 14,'20 40300-844-002-8077 
4. Валандово 4,90 7,50 1,90 0,75 15,10 40321-844-003-8077 
5. Виница Мак. 5,00 7,30 V 2,50 0,38 14,68 41300-844-031-8077 
6. Гевгелија 4,00 7,50 ^ 2,20 0,65 15,45 ' 40401-844-032-8077 
7. Гостивар 5,00 7,50 1,75 0,30 14,00 41610-844-007-8077 
8. Дебар 5,00 8,70 2,20 0,70 14,95 41510-844-008-8077 
9. Делчево 5,00 8,00 1,65 0,65 16,55 41030-844-004-8077 

10. Д Хисар 6,00 7,60 2,45 0,75 15,40 40420-844-005-8077 
11.̂  Кавадарци 4,80 7,50 2,40 0,75 16,80ч 40301-844-006-8077 
12. Кичево 5,80 7,00 - 1,85 0,69 15,39 41620-844-009-8077 
13. Кочани 4,80 6,50 1,30 0,73 15,38 40320-844-010-8077 
14. Кратово 5,00 7,50 1,85 0,50 13,10 40400-844-011-8077 
15. Кр. Паланка 5,00 . 7,20 1,85 0,65 15,00 40901-844-012-8077 
16. Крушево 5,10 7,50 1,85 0,75 14,80 40910-844-013-8077 
17. Куманово 5,00 7,50 1,70 0,75 15,20 41110-844-014-8077 
18 Неготино ' 5,50 7,70 2,05 0,65 14,в5 40900-844-015-8077 
19 Охрид 5,00 7,00 1,75 0,75 116,00 41630-844-016-8077 
20. Прилеп 6,00 8,50 1,70 0,60 14,35 41000-844-017-8077 
21. Пробиштип 4,50 7,50 2,17 0,75 16,95 41100-844-018-8077 
22. Радовиш 4,00 6,00 1,85 0,75 14,92 41401-844-019-8077 
23 ,Ресен 6,00 7,60 1,85 0,70 12,55 41310-844-020-8077 
24. Св. Николе 5,40 8,10 1,85 0,60 16,05 - 40310-844-02,1-8077 
25. Скопје^ 4,20 6,00 1,70 0,75 16,10 41420-844-027-8077 

26. Струга 4,15 7,60 2,00 0,38 12,28 40100-844-033-8077 
27. Струмица 5,30 7,40 2,00 '0,75 14,50 41020-844-025-8077 
28. Тетово 5,00 7,50 1,85 0,65 15,35 41300-844-0(26-8077 
29. Т. Велес 5,60 7,70 2,03 0,50 14,85 41500-844-029-8077 
30. Штип 4,00 7,10 2,50 0,75 16,08 41600-844-030-8077 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). 
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б) Од нестопанство 

табела 3 
страна 2 

О
сн

ов
но

 
об

ра
зо

в.
 

1 1 
К

ул
ту

ра
 

Ф
из

ич
. 

ку
лт

ур
а 

С
оц

иј
ал

, 
за

ш
ти

та
 

Зд
ра

вс
т 

ос
иг

ур
. 

1. Берово 5,50 0,60 0,15 0,30 8,00 
2. Битола 4,50 0,64 0,12 0,24 7,60 
3. Брод Мак. 5,00 0,30 0,20 0,35 7,50 
4. Валандово 4,90 0,34 0,55 0,50 7,50 
5. Виница Мак. 5,00 0,60 0,35 0,60 7,30 
6. Гевгелија 4,00 0,50 ОДО 0,20 7,50 
7. Гостивар 5,00 0,45 0,15 0,20 ' 7,50 
8. Дебар 5,00 0,70 0,40 0,30 в,70 
'9. Делчево 5,00 0,50 0,23 0,40 8,00 

10. Д. Хисар 6,00 0,60 0,40 0,40 7,60 
11. Кавадарци 4,80 1,65 0,56 0,82 7,50 
12. Кичево 5.80 0,90 0,30 0,45 7,00 
33. Кочани 4,80 0,50 0,44 0,25 6,50 
14. Кратово 5,00 1,00 0.30 0,60 7,50 
15. Кр . Паланка 5,00 0,70 0,25 0,30 7,20 
16. Крушево 5,10 0,58 0,55 0,38 7,50 
17. Куманово 5,00 0,55 0,15 0,20 7,50 
18. Неготино 5,50 0,50 0,55 0,60 7,70 
19. Охрид 5,00 0,60 0,35 0,15 7,00 
20. Прилеп 6,00 0,48 0,41 0,19 8,50 
21 Пробиштип 4,50 0,75 0,45 0,40 7,50 
22. Радовиш 4,00 0,60 0,29 0,32 6,00 
23. Ресен 6,00 ,1,60 0,70 0,75 7,60 
24. Св. Николе 5,40 0,30 0,35 0,30 8,10 
25. Скопје 4,20 1,26 0,25 0,40 6,00 
26. Струга 4,15 0,50 0,55 0,25 7,60 
27. Струмица 5,30 0,58 0,50 0,15 7,40 
28. Тетово 5,00 0,30 0,15 0,50 7,50 
29. Т. Велес 5,60 0,50 0,30 0,30 7,70 
30. Штип 2,20 2,30 0,50 0,90 7,10 

1. Берово 2,15 0,75 17,45 
2. Битола 1,45 0,65 15,20 
3. Брод Мак. 1,85 0,75 15,95 
4. Валандово 1,90 0.38 16,07 
5. Виница Мак. 2,50 0,65 17,00 
6. Гевгелија 2,20 0,30 14,80 
7. Гостивар - 1,75 0,70 15,75 
8. Дебар 2,20 0,65 17,95 
9. Делчево 1,65 0,75 16,53 

10. Д. Хисар 2,45 0,75 18,20 
11. Кавадарци 2,40 0,69 18,42 
12 Кичево 1,85 0,73 17,03 
13. Кочани 1,30 0,50 14,29 
14. Кратово 1,85 0,65 16,90 
15. Кр. Паланка 1,85 0,75 16,05 
16. Крушево 1,85 0,75 16,71 
17. Куманово 1,70 '0,65 15,75 
18 Неготино 2,05 0,75 17,65 
19. Охрид 1,75 0,60 15,45 
20. Прилеп 1,70 0,75 18,03 
21. (Пробиштип 2,17 0,75 16,52 
22. Радовиш 1,85 0,70 13,76 
23. Ресен 1,85 0,60 19,10 
24. Св Николе 1,85 0,75 17,05 

40410-
40300-
40321-
41300-
40401-
41610-
41510-
41030-
40420-
40301-
41620-
40320-
40400-
40901-
40910-
411.10-
40900-
41630-
41000-
41100-
41401-
41310-
40310-
41420-

844-001-
844-002-
844-003-
844-031-
844-032-
844-007-
844-008-
844-004-
844-005-
844-006-
844-009-
844-010-
844-011-
844-012-
844-013-
844-014-
844-016-
844-016-
844-017-
844-018-
844-019-
-844-020 
844-021-
-844-027-

?8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 
-8082 

1 2 3 4 

25. Скопје"1 1,70 0,38 14,19 40100-844-033-8082 
26. Струга 2,00 0,75 15,80 41020-844-025-8082 
27. Струмица 2,00 0,65 16,58 41300-844-026-8082 
28 Тетово 1,85 0,50 15,80 411500-844-029-8082 
29 Т. Велес 2,08 0,75 17,23 41600-844-030-8082 
30. Штип 1,85 0,55 15,40 41400-844-028-8082 

^ Стапките за Скопје се применуваат за сите 
пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Во-
да и Карпош). 

П Р Е Г Л Е Д бр. 4-
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 не се во една 

општина 

а) Од стопанство 

О
сн

ов
но

 
об

ра
зо

в.
 

О
пш

те
ст

. 
за

ш
ти

та
 

на
 д

ец
ат

а 
Зб

ир
на

 
ст

ап
ка

 Број на преод-
ната сметка 

кај СОК 

1 Берово 5,50 2,15 7,65 40410-844-001-8035 
2. Битола 4,50 1,45 5,95 40300-844-002-8035 
3. Брод Мак. 5,00 1,85 6,85 40321-844-003-8035 
4. Валандово 4,90 1,90 6,80 41300-844-031-8035 
5. Виница Мак. 5,00 2,50 7,50 40401-844-032-8035 
6. Гевгелија 4,00 2,20 6,20 4)1610-844-007-8035 
7. Гостивар 5,00 1,75 6,75 41510-844-008-8035 
8. Дебар 5,00 2,20 7,20 41030-844-004-8035 
9. Делчево 5,00 .1,65 6,65 40420-844-005-8035 

10 Д. Хисар 6,00 3,45 8,45 40301-844-006-8035 
11. 
12 

Кавадарци 
Кичево 

4,80 
5,90 

2,40 
1,85 

7,20 
7,65 

41620-844-009-8035 
40320-844-010-8035 

13. Кочани 4,80 1,30 6,10 40400-844-011-8035 
14. Кратово 5,00 1,85 6,85 40901-844-012-8035 
15. Кр. Паланка 5,00 1,85 6,85 40910-844-013-8035 
16. Крушево 5,10 1,85 6,95 41110-844-014-8035 
17. Куманово 5,00 1,70 6,70 40900-844-015-8035 
18 Неготино 5,50 2,05 7,55 41630-844-016-8035 
19. Охрид 5,00 а,75 6,75 41000-844-017-8035 
20 Прилеп 6,00 1,70 7,70 41100-844-018-8035 
21. Пробиштип 4,50 2,17 6,67 41401-844-019-8035 
22. Радовиш 4,00 1,85 5,85 41310-844-020-8035 
23. Ресен 6,00 1,85 7,85 40310-844-021-8035 
24. Св Николе 5,40 1,85 7,25 4142(0-844-027-8035 
25. Скопје, t 4,20 1,70 5,90 40100-844-033-8035 
26. Струга 4,15 2,00 6,15 41020-844-025-8035 
27. 'Струмица 5,30 2,00 7,30 41300-844-026-8035 
28. Тетово 5,00 1,85 6,85 41500-844-029-8035 
29. Т. Велес 5,60 2,03 7,63 41600-844-030-8035 
30 Штип 4,00 2,50 6,50 41400-844-028-8035 

t Стапките за Скопје се применуваат за сите 
пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Во-
да и Карпош). 
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Табела 4 
Страна 2 

б) Од нестопанството 

Основно 
образов. Култура Физичка 

култура 
СоциЈал-

f на заш-
тита 

Општест. 
заштита 

на децата Зб
ир

на
 

ст
ап

ка
 

Број на преодната 
сметка кај СОК 

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. 5,00 0,30 0,20 0,35 1,85 7,70 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 6,00 0,60 0,35 0,60 2,50 9,05 40401-844-032-8040 
6. Гевгелија 4,00 0.50 ОДО 0,20 2.20 7,00 41610-844-007-8040 
7. Гостивар 5,00 0,45 ОД 5 N 0,20 1,75 7,55 415,10-844-008-8040 
8. Деба,р 5,00 0,70 0,40 0,30 2,20 8,60 41030-844-004-8040 
9. Делчево 5,00 0,50 0,23 0,40 1,65 7,78 40420-844-005-8040 

10. Д. Хисар 6,00 0,60 0,40 0,40 2,45 9,85 , 40301-844-006-8040 
11 Кавадарци 4,80 1,65 0,56 0,82 2,40 10,23 41620-844-009-8040 
12. Кичево 5,80 0,90 0,30 0,45 1,85 9,30 40320-844-010-81040 
13. Кочани 4,80 0,50 0,44 0,25 1,30 7;29 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 0,38 1,85 8,46 41,110-844-014-8040 
17. Куманово 5,00 0,55 0,15 0,20 1,70 7,60 40900-844-0,15-8040 
18. Неготино 5,50 0,50 0,55 0,60 2,05 9,20 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 41(100-844-018-8040 
21. Пробиштип 4,50 0,75 0,45 0,40 2,17 8,27 41401-844-019-8040 
22. Радовиш 4,00 0,60 0,29 0,32 1,85 7,06 41310-844-020-8040 
23. Ресен 6,00 1,60 0,70 0,75 1,85 10,90 40310-844-021-8040 
24. Св. Николе 5,40 0,30 0,35 0,30 1,85 8,20 41420-844-027-8040 
25. Скопје^ 4,20 1,26 0,25 0,40 1,70 7,81 401100-844-033-8040 
26. Струга 4,16 0,50 0,55 0,25 2,00 7,45 410-20-844-025-8040 
27. Струмица 5,30 0,58 0,50 0,15 2,00 8,53 41300-844-026-8040 
28. Тетово 5,00 0,30 0,15 0,50 1,85 7,80 41500-844-029-8040 
29. Т. Велес 5,60 0,50 0,30 0,30 2,08 8,78 41600-844-030-8040 
30. Штип 2,20 2,30 0,50 0,90 1,85 7,75 41400-844-028-8040 

5,8 Стапките за Скопје се применуваат за сите 
пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Во-
да и Карпош). 

П Р Е Г Л Е Д бр. 5 

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за 
уплата на придонесите од доходот 

1. Берово 0,66 0,14 0,38 0,50 1,68 - 40410-844-001-8009 
2. Битола 0,70 0,52 0,3.2 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 41300-844-031-8Q0C 
5. Виница Мак. 0,75 0,35 0,60 0,50 2,20 40401-844-03,2-8009 
6 . Гевгелија 0,65 ОДО 0,20 0,20 1,15 41610-844-007-8009 
7. Гостивар 0,60 ОД 9 0,38 0,40 1,57 415,10-844-008-8009 
8. Дебар 0,86 0,39 0,38 0,30 1,93 41030-844-004-8040 
9. Делчево 0,61 0,23 0,38 0,50 1,72 40420-844-005-8009 

10. Д. Хисар 0,76 0,34 0,48 0,30 1,88 40301-844-006-8009 
11. (Кавадарци 0,76 0,19 0,60 0,54 2,09 41620-844-009-8009 
12. Кичево 0,76 0,40 0,38 0,20 1,74 40320-844-010-8009 
13. Кочани 0,56 0,29 0,29 0,30 1,44 40400-844-011-8009 
14. Кратово 0,90 ОДО 0,60 0,50 2,10 40901-844-012-8009 
15 К р 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 2,11 411.10-844-014-8009 
3 7. Куманово 0,70 0,20 0,38 0,50 1,78 40900-844-015-8009 
18 Неготино 0,51 0,24 0,58 0,30 1,63 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 4,1.100-844-018-8009 
21. Пробиштип 0,96 0,24 0,48 0,50 2,18 41401-844-019-8009 
22. Радовиш 0,60 0,29 ' 0,38 0,50 1,77 41310-844-020-8009 
23. Ресен 0,70 0,15 0,38 0,30 1,53 40310-844-021-8009 
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1 2 3 4 5 6 1 

24 Св. Николе 0,70 0,33 0,45 0,40 1,88 41420-844-027-8009 
25. Скопје^ 1,16 0,15 О,/2 8 0,40 1,99 40100-844-033-8009 
26. Струга 0.66 ' 0,54 0,38 0,40 1,98 41020-844-025-8009 
27. Струмица 0,67 0,49 0,38 0,40 1,94 4,1300-844-026-8009 
28. Тетово 0,46 0,14 0,38 0,45 1,43 41500-844-029-8009 
29. Т1 Велес 0 66 0,49 0,43 0,30 il,88 41600-844-030-8009 
30. Штип 0,95 0,40 0,15 1,10 2,60 41400-844-028-8009 

+ Стапките за Скопје се применуваат за сите 
пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Во-
да и Карпош) 

194. 

Врз основа на член 195 од Зако-нот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та 
седница, одржана на 25 март 1983 година, донесе 

р е ш е н и е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МОЈАТА 
ТАТКОВИНА СФРЈ 2, ЗА ДЕЦА ЧИИ РОДИТЕЛИ 
СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Мојата 
татковина СФРЈ 2, за деца чии родители се на 
привремена работа во странство, од Чипкар Андреј, 
Диклиќ д-р Звонимир, Харамија Живко, Колун-
циЈа Драган, Мициќ д-р Стеван, Остониќ Здравко, 
Рашковиќ Зец д-р Вјера и Соколиќ Наталија, во 
издание на Конференцијата на издавачите на учеб-
ници на С Ф Р Ј — Белград, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, ,Конференцијата 
на издавачите на учебници на СФРЈ, Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-69/1 
5 април 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р 

195. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та 
седница, одржана на 25 март 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ХЕМИЈА ЗА 

VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Хемија 
за VIII одделение од Пановски Петар, во издание 
на Работната организација за учебници „Просвет-
но дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот' 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници ,,Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-67/1 
5 април 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д -р Живко, с. р. 

396. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник ма СРМ" бр 45/80) 
и член '15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та 
седница, одржана на 25 март 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЗАПОЗНА-

ВАЊЕ НА ОПШТЕСТВОТО ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата 'на учебникот Зацоз-
навање на општеството за IV одделение од СФав-
ревски м-р Драган, Димовски Наум, Ампов Божи-
дар и Калан ѓорѓи, во издание на Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је, 1983 година 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-66/1 
5 април 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

197. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службе,н весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та 
седница, одржана на 25 март 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МУЗИЧКО 

ВОСПИТАНИЕ ЗА III и IV ОДДЕЛЕНИЕ НА 
ТУРСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Му-
зичко воспитание за III и IV одделение на турски 
јазик од Рамадан Шукри и Авнија Енгулу, во из-
дание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1983 година. 



27 април 1983 

(2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „,Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,Службен весник 
на СРМ". 

Бр 03-65/1 
5 април 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

198. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата од 9 март 1983 го-
дина, до,несе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за утврдување 

на критериумите за пополнување на наставните, 
научните и стручните звања во Работната органи-
зација Земјоделски факултет во Скопје, донесен 
од советот на факултетот на седницата од 24 ап-
рил 1981 година 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација Земјо-
делски факултет во Скопје, на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3 Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 148/81 од 22 декември 1982 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на актот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е по-
ведена затоа шт;о пред Судот ,основано се постави 
прашањето за неговата спротивност со член 463 од 
Законот за здружениот труд и неговата согласност 
со Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 49/74, 36/76, 25/79 и 8/82) и со За-
конот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/74, 46/74 и 42/77). 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, Су-
дот утврди дека ТОЈ не бил доставен на претходно 
разгледување на работниците во основните орга-
низации на здружениот труд во состав на ф а к у л -
тетот и е донесен од советот на факултетот 

Во член 114 од Законот за високото образова-
ние е предвидено дека со статутот на високообра-
зовната организација поблиску се пропишуваат ус-
ловите и постапката за избор на наставниците и 
соработниците, а во член 463 од Законот за здру-
жениот труд е предвидено дека работниците во 
основната организација, покрај другото, со рефе-
рендум одлучуваат за статутот на основната орга-
низација на работната организација и на сложе-
ната организација. 

'Со оглед на тоа што условите и постапката за 
избор на наставници и соработници не се утврдени 
со статутот на факултетот, туку со оспорениот пра-
вилник КОЈ не е донесен во пропишана постапка, 
Судот оцени дека тој не е во согласност со член 
114 од Законот за високото образование и е во 
спротивност со член 463 од Законот за здружениот 
труд. 

(Понатаму, Судот оцени дека оспорениот пра-
вилник не е во согласност со Законот за високото 
образование и со Законот за организирање на на-
учните дејности затоа што предвидува побројни 
и построги критериуми и услови за избор во оп-
ределени наставни и научни звања од условите 
утврдени во овие закони Така, според член 6 став 
1 од правилникот, Работната организација Земјо-
делски факултет во Скопје може да доделува нас-
ловот наставнички и асистентски звања само на 
лица кои не се вработени во основните органи-
зации на здружениот труд во состав на Работната 

организација Земјоделски факултет. Меѓутоа, За -
конот дава можност за доделување на такви зва-
ња на лица вработени во високообразовните и дру-
ги организации и заедници, што значи на лица кои 
се вработени во и вон организацијата, поради што 
Судот оцени дека член 6 став 1 од правилникот 
не е во согласност со член 103 став 1 од Законот 
за високото образование 

Според член 9 од правилникот, редовните про-
фесори и научните советници се преизбираат секоја 
шеста година до навршувањето на 60 години од 
животот 

Судот оцени дека член 9 од правилникот не 
е во согласност со член 30 став 1 од Законот за 
организирање на научните дејности, затоа што За-
конот не предвидува преизбор на научните совет-
ници и стручните советници. 

Според член 12 под А) алинеја 2 од правил-
никот, за вонреден професор мрже да биде из-
бран кандидат КОЈ, покрај условите предвидени 
за избор во звањето доцент, има објавено поголем 
број научни' и стручни трудови од значење за 
развитокот на науката и струката од соодветната 
област Покрај овие услови во правилникот се 
предвидува кандидатот да има и наставно искуст-
во стекнато преку предавање на прв, втор или 
трет степен на некоја високообразовна организаци-
ја. Исто така, и во алинејата 3 на ОВОЈ член, за 
избор во звањето редовен професор, покрај дру-
гите услови, е предвиден условот наставно искуст-
во стекнато преку изведување настава на високо-
образовна организација. 

Судот оцени дека член 12 под а) алинеја 2 и 3 
од Правилникот не се во согласност со член 98 од 
Законот за високото образование затоа што со о-ваа 
одредба од Законот, како услов за избор во зва-
њето вонреден и редовен професор, не е предвиде-
но лицето да има и наставно искуство. 

Понатаму, според член 12 под б) алинеја 1 од 
правилникот, за асистент може да биде избран кан-
дидат КОЈ завршил факултет или висока школа и 
покажува способност и наклоност за научна работа 
Покрај овие услови, кандидатот треба да има зва-
ње магистер или специјалист, како и да не е пос-
тар од 35 години Според алинејата 2 од означениот 
член, за научен соработник може да биде избран 
кандидат КОЈ се здобил со докторат на науки од 
соодветната научна дисциплина и има објавени 
научни трудови врз основа на кои се докажува 
дека владее со проблемите на научната област 

Во член 271 став 1 од Законот за организирање 
на научните дејности е предвидено за асистент да' 
може да биде избран кандидат КОЈ завршил ф а к у л -
тет или висока школа и покажува способност и 
наклоност за научна работа, а според став 2 на 
овој член од Законот, за научен соработник да 
може да биде избран кандидат кој завршил пост-
дипломски студии или се здобил со докторат на 
науки и има објавени научни трудови, врз основа 
на кои се докажува дека владее со проблемите 
на научната област. 

Со оглед на тоа што со член 12 под б) а л и н е а 
1 од Правилникот се предвидени побројни и пос-
троги услови од оние што се предвидени со Зако-
нот за организирање на научните дејности, Судот 
оцени дека тие не се во согласност со Законот 

Исто така, Судот оцени дека, одделно член 12 
под б) алинеја 1 од правилникот е во спротив-
ност со Законот за здружениот труд и не е во 
согласност со Законот за работните односи затоа 
што како посебен услов за избор во звањето асис-
тент е предвидено кандидатот да не е постар^ од 
35 години Имено,' според член 167 од Законот за 
здружениот труд и член 5 од Законот за работни-
те односи, секој може слободно, рамноправно и под 
еднакви услови, на начин утврден са закон и со 
самоуправен општ акт, да заснова работен однос 
со работниците во основната организација на здру-
жениот труд. Според член 168 став 1 од Законот за 
здружениот труд и член 6 од Законот за работните 
односи, работен однос може да заснова секој што 
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ги исполнува условите кои работниците во основ-
ната организација ги утврдиле според потребите 
на процесот на трудот, условите на трудот, рабо-
тите и работните задачи во таа организација во 
согласност со самоуправен општ акт и со закон. 
Во член 168 став 2 од ,Законот за здружениот труд 
е предвидено дека работен однос може да заснова 
лице кое наполнило 15 години и кое има општа 
здравствена способност 

' Возраста, како општ услов за засновање на 
работниот однос, утврдена со член 168 став 1 од 
Законот за здружениот труд, во согласност со ус-
тавниот принцип за достапност на секое работно 
место и функција во општеството на секој граѓа-
нин, согласно став 1 на означениот член, под ед-
накви услови не го исклучува законскиот и са-
моуправниот нормативен основ да биде предвидена 
како посебен услов според потребите на процесот 
на трудот, условите за работа и работите и работ-
ните задачи во организацијата. Меѓутоа, Судот 
оцени дека оваа можност со член 12 под б) али-
неја 1 е' искористена спротивно на законскиот ос-
нов содржан во член 168 став 1 од Законот за 
здружениот труд затоа што потребите 'на проце-
сот на трудот, условите за работа и работите и ра-
ботните задачи што се извршуваат во организа-
циите на здружениот труд во состав на Земјодел-
скиот факултет не се од таков карактер да го 
оправдуваат и да го прават основано пропишува-

- њето на -старосни граници за засновање на рабо-
тен однос или за избор во определено звање Ова 
дотолку повеќе што пречекорувањето на предвиде-
ните старосни граници објективно не може да биде 
пречка за успешно извршување на работите и ра-
ботните задачи од гледна точка на физичките и 
психичките молшости и способности на луѓето 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

У бр. 148/81 
9 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с р 

Ред 
бр 

Зо ООЗТ каде просеч- Средствата за лич-
ниот месечен чист ли- ни доходи по вра-
чен доход по вработен ботен во 1983 год. 
остварен според заврш-
ната сметка за 1982 го-
дина изнесува-

ла растат побавно 
од растежот на ос-
тварениот чист до-
ход по вработен во 
1983 година, на јмал-
ку за: 

1. до 10 300 дин. до 12.000 дин. 2 процентни поени 
2. над 12.000 дин до 14.000 дин 3 процентни поени 
3. над 14 ООО дин. до 16 ООО дин 4 процентни поени 
4 над 16 ООО дин 5 процентни поени 

Во ОСЗТ каде просечниот чист личен доход 
по вработен остварен во 1982 година е под 10.300 
динари, издвоените средства за чисти лични до-
ходи по вработен можат да растат најмногу до 
стапката на растежот на остварениот чист доход 
по вработен. 

Личните доходи на приправниците исплатени 
за 1982 и 1983 година се изземаат од пресметките 
за движење на личните доходи од став 1 и 2 од 
оваа точка 

2. Чистите лични доходи на вработените во ра-
ботните заедници (РЗ) од производните и услужни-
те дејности во стопанството, со исклучок на Р З 
опфатени во точка 4 од овие к в а л и ф и к а ц и и , ќе 
се движат во согласност со утврдените основи и 
мерила од самоуправните спогодби склучени со 
ООЗТ за кои работниците во Р З вршат услуги, но 
не повеќе од просечната стапка на порастот на 
чистите лични доходи по вработен во ООЗТ за 
кои Р З вршат услуги. 

/ЈГ/Чистите лични доходи ,на вработените во 
ООЗТ и Р З од општествените дејности ќе се дви-

"Жал,до^рамките на расположливите средства спо-
ред основите и мерилата од самоуправните општи 
акти, усогласени со самоуправните спогодби на гру-
пациите и со Општествениот договор, но притоа 
да не се надминат следниве рамки' 

199. 
Врз основа на точка 8.3 под (2) став 2 од 

Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на СР Македонија за перио-
дот од 1981 до 1985 година во 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр 49/82), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, Стопанската ко-
мора" на Македонија и Советот на Сојузот на син-
дикатите на Македонија ги донесуваат следниве 

К В А Н Т И Ф И К А Ц И И 
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ВО 

1983 ГОДИНА 

1 Порастот на просечниот чист личен доход 
на работниците во основните организации на здру-
жениот труд ^ООЗТ) од производствените и од ус-
лужните дејности во стопанството во 1983 година 
во споредба со 1982 година ќе се движи сообразно 
на утврдените основи и мерила од самоуправните 
општи акти, усогласени со самоуправните спогодби 
на групациите и со Општествениот договор за за-
едничките основи и мерила во усогласувањето на 
самоуправното уредување на односите во распо-
редувањето на доходот и чистиот доход и распре-
делбата на средствата за лични доходи во СРМ 
(„Службен весник на СЃМ" бр. 41/77, во натамош-
ниот текст: Општествен договор), но притоа да не 
се надминат рамките што произлегуваат од след-
ниве критериуми: 

Ред Ако просечниот месечен 
бр чист личен доход по 

условно неквалифику-
ван работник остварев 
според завршната смет-
ка за 1982 година из-
несува 

Чистите лични до-
ходи по вработен во 
1983 година ќе мо-
ж а т да се зголему-
ваат побавно од рас-
тежот на просечни-
от чист личен доход 
во стопанството на 
СРМ на јмалку за: 

1, до 5 500 дин 
2. над 5 500 дин. 
3 над 6 ООО дин 
4 над 6 500 дин. 
5 над 7.000 дин 
6. над 7 500 дин 
7 над 8 ООО дин. 
8. ,над 8 500 дин 

до 6.000 дин 
до 6.500 дин 
до 7.000 дин 
до 7 500 дин 
- о.000 дин 

500 дин. 
ДО 
ДО 

2 процентни 
3 процентни 
5 процентни 
7 процентни 
8 процентни 
9 процентни 

10 процентни 
12 процентни 

поени 
поени 
поени 
поени 
поени 
поени 
поени 
поени 

4 Чистите лични доходи на работниците во 
Р З на банките, заедниците на осигурувањето, са-
моуправните интересни заедници, коморите, општи-
те здруженија, деловните заедници, органите на 
општествено-политичките заедници и на општестве-
но-политичките организации ќе се движат во рамките 
на расположливите средства според основите и ме-
рилата од самоуправните општи акти усогласени 
со самоуправните спогодби на групациите и со 
Општествениот договор, но притоа да не се над-
минат следниве рамки ' 



Стр. 230 - Бр. И2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 април 1983 

Ред. 
бр. 

Ако просечниот месе-
чен чист личен доход 
по условно неквалифи-
куван работник оства-
рен според завршната 
сметка за 1982 година 
изнесува' 

Чистите лични до-
ходи по вработен во 
1983 година можат 
да се зголемуваат 
побавно од расте-
жот на просечниот 
чист личен доход 
во стопанството на 
СРМ најмалку за ' 

1. до 
2. над 
3. над 
4. над 
5. над 
6. над 
7. над 
8. над 

6.000 дин 
6.000 дин 
6 500 дин 
7.000 дин. 
7.500 дин 
8.000 дин 
8 500 дин. 
9 ООО дин 

до 6 500 дин 
до 7 ООО дин 
до 7 500 дин 
до 8 ООО дин 
до 8.500 дин 
до 9 ООО дин 

4 процентни 
6 процентни 
7 процентни 
8 процентни 
9 процентни 

10 процентни 
12 процентни 
14 процентни 

поени 
поени 
поени 
поени 
поени 
поени 
поени 
поени 

5. При утврдувањето на личните доходи по ус-
ловно неквалификуван работник според точка 3 и 
4 од овие к в а л и ф и к а ц и и ќе се користи методоло-
гијата од Упатството за следење на примената на 
самоуправните спогодби за заедничките основи и 
мерила за распоредување на доходот и чистиот 
доход и распределбата на средствата за лични до-
ходи („Службен весник на СРМ" бр. 1'5/81), со тоа 
што коефициентите од колона 4 на образецот ПС-2 
се заменуваат со следниве 

1. неквалификуван 1,00 
2. приучен 1,04 
13. квалификуван 1,28 
4. висококвалификуван 1,68 
5. ниже образование 1,18 
6. средна стручна подготовка 1,49 
7. виша стручна подготовка 1,94 
8. висока стручна подготовка 2,46 
9. магистер 2,72 

10. доктор на науки 3,02 
6. Средствата за заедничка потрошувачка 

работниците во стопанството и во вонстопанските 
дејности, вклучувајќи го и делот за општествена 
исхрана што ги товари материјалните трошоци во 
текот на 1983 година, ќе се исплатуваат според ви-
сините утврдени во самоуправните општи акти на 
ООЗТ и Р З усогласени со лимитите од општестве-
ните договори и самоуправните спогодби за заед-
ничките основи и мерила. 

Издвоените средства за заедничка потрошувач-
ка по периодичните пресметки и по завршната 
сметка за 1983 година, заедно со издатоците за 
општествена исхрана што во 1983 година ги това-
рат материјалните трошоци, може да се зголему-
ваат во однос на истиот период од претходната 
10дина до стапката на растежот на личните доходи 
што за секоја ООЗТ и ,РЗ произлегува според од-
редбите од точка 1, 2, 3 и 4 на овие к в а л и ф и к а -
ции 

/ 
V 1 ООЗТ и РЗ во кои според завршната смет-

ка за 1982 година е издвоено над 34.000 динари по 
вработен во заедничка потрошувачка, вклучувајќи 
го и издвојувањето на регресот за годишен одмор 
на работничките одморалишта, заедно со издато-
ците за општествена исхрана што ги товарат ма-
теријалните трошоци, во текот на 1983 година за 
истите намени ќе можат да издвојат заедно со 
трошоците за општествена исхрана ^најмногу 34.000 
динари по вработен ^ 
V 8 Во средствата за заедничка потрошувачка, 

во смисла на точка 6 и 7 од овие к в а л и ф и к а ц и и , 
не влегуваат: придонесот за станбена изградба, ис-
п р а т е н и т е за одење во пензија тековното инвести-
ционо одржување на основните средства и сред-
ствата за ануитети на кредити за набавка односно 
изградба на основни средства од заедничката по-
трошувачка 

9 При усогласувањето на движењето на лич-
ните доходи од точка 3 и 4 од овие к в а л и ф и к а -
ции може да се, поаѓа од нивото на личните доходи 
ЕО тековниот период споредено со остварениот про-
сек за целата претходна година, или со остварени-
те просеци во истиот период од претходната го-
дина, водејќи притоа сметка и за просекот од прет-
ходната година 

10 Податоците за движењето на просечниот ли-
чен доход во стопанството во текот на 1983 година 
ќе се користат од краткорочните показатели за 
движењата во стопанството на СРМ што ги обја-
вува Републичкиот завод за статистика. 

При распоредувањето на чистиот доход за пе-
риодот Јануари — јуни ќе се користат показате-
лите за просечниот личен доход од јануари — ап-
рил или јануари — маЈ, за периодот јануари — 
септември показателите од јануари — јули или ја -
нуари — август, а за конечното распоредување по 
завршната сметка показателите од јануари — де-
кември. 

11. За доследна примена на овие к в а л и ф и к а -
ции ќе се грижат организациите и заедниците, ор-
ганите на групациите и учесниците во општестве-
ното договарање. 

12 Овие квантификации ќе се применуваат за 
распоредувањето на чистиот доход односно за рас-
пределбата на средствата за лични доходи и за 
заедничката потрошувачка според периодичните 
пресметки и завршната сметка за 1983 година, а 
ќе се објават во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

за Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 

Андон Мојсов, с. р 

За Стопанската комора на Македонија, 
м-р Томислав Атанасовски, с р. 

За Советот на С О Ј У З О Т на синдикатите 
на Македонија, 

д-р Синиша Спасов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

170. 
Врз основа на член 131 и 132 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр 39/81) и член 122, 123 и 
188 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија („Службен весник на СРМ" бр 
8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
30 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА 
ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" БР. 31/75) 

Во член 2, глава XXVIII - ВО СООБРАЌАЈОТ, 
по точка 4 — Работни места во воздушната пло-
видба, се додава нова точка 4а — Контрола на 
летови, со следните работни места: 
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1) инструктор на контрола на летањето, 
2) координатор на контрола на летањето, 
3) ш е ф на смена на контрола на летањето, 
4) терминална контрола на летањето, 
5) обласна контрола на летањето, 
6) природна контрола на летањето, 
7) аеродромска контрола на летањето, 
8) помошник контролор на летањето. 
За работните места од 1 до 8 стажот на осигу-

рувањето се смета за секои 12 месеци поминати на 
работа како 16 месеци стаж на осигурување. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр 01-1072 

30 март 1983 година Претседател, 
Скопје Стојче Николовски, с. р. 

ЗАЕ,ДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

171. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), а во согласност со член 9 од Од-
луката за утврдување на основици за пресмету-
вање и плаќање на придонес за здравствено оси-
гурување на осигуреници за кои со закон не се 
утврдени основици, како и висината на придонесот 
за оддел,ни) категории осигуреници, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување на град Скопје, на 
седницата одржана на 14 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ООНОВИЦИТЕ И ВИСИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА КОИ СО 
ЗАКОН НЕ СЕ УТВРДЕНИ ОСНОВИЦИ, КАКО И 
ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНА-
ТА НА ПРИДОНЕСИТЕ З)А ОДДЕЛНИ КАТЕГО-

РИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Ссновиците и висината на придонесите за 
здравствено осигурување на осигуреници за кои со 
закон не се утврдени основици, како и за одделни 
категории осигуреници утврдени со Одлуката 
на Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје, бр. 
02-13401/5-г од 29 октомври 1981 година, се вало-
ризираат за 1983 година со пораст од 30% во однос 
на основиците утврдени за 1982 година 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

ќе се применува од 1 јануари 1983 година, а ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-3631/7 
14 април 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Спиро Јовевски, с. р. 

172. 
Врз основа на член 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението („Сл 
весник на СРМ" бр. 21//71), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје, на сед-
ницата одржана на 14 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГ-

ЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 
Член 1 

Висината на надоместокот на дневните трошоци 
(дневниците) на осигурените лица кои се упатуваат 
на преглед и лекување во друго место се утврду-
ваат и тоа: 

1 на територијата на СРМ, во износ од 180 ди-
нари; 

2. надвор од територијата на СРМ, во износ Од 
225 динари; 

3. во другите републички и покраински центри, 
во износ од 280 динари. 

Член 2 
На осигурените лица упатени на преглед и 

лекување во друго место им припаѓа целосниот 
износ на дневниците утврдени во членот 1 од оваа 
одлука за време на патувањето и престојот во трае-
ње од 12 до 24 часа, односно 50% од целосниот из-
нос на дневницата за време на патувањето и прес-
тојот во траење од 8 до 12 часа 

На децата на осигурените лица упатени на пре-
глед и лекување во друго место до навршена 7 го-
дишна возраст им припаѓа 50% од износот на днев-
ницата утврдена во претходниот член. 

Член 3 
За остварување на право на дневница осигуре-

ното лице е должно да приложи потврда заверена 
од страна на здравствената организација на здру-
жениот труд во КОЈ а е користена здравствената 
заштита. Потврдата треба да содржи: дата на из-
рршениот преглед, времетраење на прегледот и пе-
чат на здравствената организација на здружениот 
труд. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр 02-3631/8 
14 април 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Спиро Јовевски, с. р. 

КОНКУРСИ 
Советот на Економскиот факултет „Скопје" — 

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

за избор — реизбор на наставник на Економ-
скиот факултет во Скопје по предметот ОСНО-
ВИ НА МАРКЕТИНГ, во редовен работен однос 
на неопределено работно време. 
Условите за избор-реизбор се определени со За -

конот за високото образование и Статутот на Еко-
номскиот факултет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Економскиот факултет во Скопје во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— диплома за завршено високо образование и 

доказ за академски степен на науки; 
— куса биографија; 
— список на научни и стручни трудови и по 

оден примерок од истите. 
Непотполните и неблаговремените пријави не-

ма да се земаат во разгледување. (162) 

Работничкиот совет на Работната организација 
„ПРЕСПАТЕКС" - Ресен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на индивидуален рабо-
товоден орган на Работната организација „ПРЕ-^ 
С П АТ ЕК С" - Ресен 
Кандидатите кои ќе се пријават по конкурсот, 

покрај општите услови предвидени со Законот за 
работните односи, треба да ги исполнуваат и след-
ните услови' 

1 да имаат завршено' економски, правен или 
технолошки факултет со 6 години работно иску-
ство од кои 4 години на раководно работно место; 
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2. да поседуваат морално-политички квалитети; 
3. да не се осудувани за кривично дело по член 

511 од ЗЗТ; 
4. во досегашната работа да покажуваат спрем-

ност за развоЈ на самоуправните односи; 
i5. да имаат солидни резултати во поглед на 

стручните организациони и други способности. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Конкурсната комисија на Работната орга-
низација „ПРЕСИ АТЕКС" - Ресен 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на истак-
нувањето на огласната табла при Општинската за-
едница за вработување — Ресен, ,,Службен весник 
на СРМ", Огласната табла при РО „ПРЕСПАТЕКС" 
и ,.Нова Македонија'' ' (164) 

Bip3 о,снова на член 52 од Статутот н а Стани-
цата за унапредување на индивидуалното земјо-
делство — Струга, Работната заедница на Стани-
цата! 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 
1 

за реизбор - на работоводен оргаи — директор. 
Покрај општите услови предвидени со Законот за 
работните односи, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните услови: 

— да имаат завршено високо образование — 
земјоделски факултет; 

— пет години работно искуство во струката; 
— да поседува моралко-политички квалитети, 
— да не е осудуван за кривични дела. 
Пријавите со комплетната документација се 

доставуваат на адреса: Станица за унапредување 
на индивидуалното земјоделство, ул. „Пролетерска 
бригади" бб. Струга. 

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена од денот 
на објавувањ,ето. (113) 

(Врз основа на член 43 од Законот за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
6poj 41/75), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на постојан судија на 
Основниот суд на здружен труд во Скопје 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 

член 36 од Законот за судовите на здружениот 
труд, треба да поднесат пријави до Собранието на 
СРМ — Комисија за прашања на изборите и име-
нувањата во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето. 

Бр. 10-1057 
15 април 1933 година 

Скопје 
Комисија за прашања на изборите 

и именувањата (163) 

Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соци-
јал,истичка Република Македонија — — 
Решение за разрешување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија — — 

' Решение за разрешување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 

,за труд - - - - - - - - -
'Решение за именување директор на Р е -
публичката управа за прашања на бор-
ците и воените инвалиди — — — — 
Решение за именување главен републич-
ки санитарен инспектор — — — — 
Решение за разрешување самостоен со-
ветник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-

I ќе д они ја — — — — — — — — 
' Решение за именување директор на Ре-
публичкиот завод за конзервација и рес-
таврација — — — — — — — — 

' Правилник за начинот на пресметување 
и уплатување на средствата за поттикну-
вање на извозот на стоки и услуги — 
Правилник за начинот на пресметување 
и уплатување на задолжително здруже-
ните средства за учеството во финанси-
рањето на изградбата на електроенергет 
ски објекти — — — — 

\ Наредба за пропишување на потсметки 
на уплатените сметки, како и за утврду-
вање на збирни стапки за уплатување 
на придонесите од личниот доход на 
работниците и од доходот 
Решение за одобрување на учебникот 
МОЈ ата татковина ,СФРЈ 2, за деца чии 
родители се на привремена работа во 
странство — — — — — — — — 
Решение за одобрување на учебникот 

, Х е м и ј а - з а VIII одделение — — — — 
Решение за одобрување на учебникот 
Запознавање на општеството за IV одде-
ление — — — — — — — — — 
Решение за одобрување на учебникот 
Музичко воспитание за III и IV одде-
ление ,на турски Јазик — — — — — 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 148/81 од 9 март 1983 година 

' Квантификации за движењето на сред-
ствата за лични доходи и заедничка по-
трошувачка во 1983 година — — — 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 
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218 

218 

218 
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СОДРЖИНА 
Страна 

Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Републичкиот завод за 
,унапредување на образованието и вос-
питувањето — — — — — — —, — 217 
Решение за разрешување и именување 
членови на Советот на Републичката за-
едница за работи на цените — — — 217 
Решение за именување виши советник 
во Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 21? 
Решение за давање согласност за избо-
рот на директор на Институтот за на -
ционална историја — — — — — — 217 

СКОПЈЕ 

Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на работните места на кои . 
стажот на осигурувањето се смета со 
зголемено траење, степенот на зголему-
вањето на стажот на осигурувањето на 
тие работни места и постапката за утвр-
дување на фактичката положба ((„Служ-
бен весник на СРМ" бр. 31/75) — — — 
Одлука за валоризација на основиците и 
висината на придонесите за здравствено 
осигурување на осигуреници за кои со 
закон не се утврдени основици, како и 
валоризација на основиците и висината 
на придонесите за одделни категории 
осигуреници за 1983 година — — — — 
Одлука за утврдување висината на на-
доместокот на дневните трошоци на оси-
гурените лица кои се упатуваат на пре-
глед и лекување во друго место — — 

227 

227 

227 

227 

228 

229 

230 

231 

231 
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