
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

147. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-

НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за посебниот данок на промет 
на производи и услуги, . 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 4 април 1984 година. 

Бр. 08-898 
4 април 1984 година 

СкопЈе 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен весник на СРМ" број 
39/82, 48/82 и 23/83) во Тарифата за посебниот ре-
публички данок на промет, тарифен број 3 ставот 
2 се менува и гласи: 

„Посебен републички данок на промет на производи 
од став 1 на овој тарифен број не се плаќа на про-
метот на: книги, брошури и други публикации од 
областа на науката, уметноста, културата, образова-
нието и воспитувањето, стручни публикации, инфор-
мативен печат (дневен, неделен и периодичен), фил-
мови за настава, каталози на-, книги, музеи, ликовни 
Јалерли и изложби, грамофонски плочи и снимени 
видео-касети, магнетофонски и магнетски ленти од 
областа на науката, културата, образованието, воспи-
тувањето, уметноста и класичната и сериозната му-
зика (говорни дела, дела наменети за учење на стран-
ски јазици, како и драмски, оперски, симфониски, ка-
мерни, хорски, оркестарски дела и слично)". 

Во став 3 по зборовите: „тарифен број" се до-
даваат зборовите: „за кои не се плаќа посебен ре-
публички данок на промет". 

Член 2 
Во тарифен број 4 по точката 1 се додава нова 

точка која гласи: 
„1-а. грамофонски плочи, видео-касети, магнето-

фонски и грамофонски ленти на кои е снимена за-
бавна или народна музика, односно на кои забав-
ната или народната музика се претежно застапени;" 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

148. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК 
НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 
1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот за давање надоместок на дел од каматата на кре-
дитите за определени намени во периодот од 1981 
до 1985 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 4 април 1984 година. 

Бр. 08-899 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИ-
ТЕ ?А ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 -
Во Законот за давање надоместок на дел од ка-

матата на кредитите за определени намени во пе-
риодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на 
СРМ" број 31/81) во член 1 на крајот на став 3 точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„а по кредитите за развој на земјоделското произ-
водство од средствата што се обезбедуваат со посе-
бен закон". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984 година. 
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149. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУ-
ВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 

СР ЦРНА ГОРА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за обезбедување средства за намирување на обврска-
та на Социјалистичка Република Македонија за от-
странување на последиците од земјотресот во СР 
Црна Гора, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо: 

рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-полигичкиот собор, одржани на 4 април 
1984 година. 

Бр. 08-925 
4 април 1984 година-

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 

ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СР ЦРНА ГОРА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за нами-

рување на обврската на Социјалистичка Република 
Македонија за отстранување на последиците од зем-
јотресот во СР Црна Гора („Службен весник на 
СРМ" број 23/80 и 38/81) во член 4 став 1 зборовите: 
„посебна потсметка на сметката" се заменуваат' со 
зборовите: „посебната сметка". 

Во став 2 зборовите: „посебна сметка — Сред-
ства на солидарноста на Социјалистичка Република 
Македонија за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди" се заменуваат со зборовите: „по-
себната сметка од став 1 на овој член". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

150. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за воените инвалиди, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-

рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 4 ап-
рил 1984 година. 

Бр., 08-901 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди („Службен вес-

ник на СРМ" број 29/73, 45/74, 42/77 И 11/81) член 
3 став 1 точката 4 се менува и гласи: 

„4) тие и членовите на семејството- со кои живеат 
заедно да не остваруваат приход од земјоделска деј-
ност поголем од 944 динари, односно други редовни 
приходи поголеми од 19% од просечниот месечен 
личен доход во Републиката остварен во претходната 
година, месечно по член на семејството". 

По став 1 се додава нов став кој гласи: 
„(1^а) „Износот на приходот од земјоделска деј-

ност утврден во став 1 точка 4 на овој член, при 
промена на катастарскиот приход извршена според 
посебни прописи ќе се зголеми со стапката на про-
сечниот пораст на катастарскиот приход во Репуб-
ликата што се утврдува врз основа на податоците 
од Републичкиот секретаријат за финансии". 

Член 2 
Во член 4 став 1 точка 1 износот „1700" се за-

менува со износот „5520", во точка 2 износот „1450" 
со износот ,;4690", во точка 3 износот „1350" со из-
носот „4368", а во став з износот „400" со износот 
„1100". 

Член 3 
Во член 29 став 1 износот „1250" се заменува 

со износот „4385", а во став 3 износот „100" со из-
носот „ЗОО". 

Член 4 
Во член 33 став 1 износот „800" се заменува со 

износот „2800", а износот „1000" со износот „3500". 

Член 5 
Во член 49 ставот 1 се менува и гласи: 
„Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски 

додаток, материјалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација и основите за утвр-
дување на висината на инвалидскиот додаток пред-
видени во член 4 став 1 точките 2 и 3 од овој закон, 
секоја година се усогласуваат со порастот на просеч-
ните лични доходи на сите вработени во Републи-
ката остварен во претходната година". 

Член 6 
Во член 60-а ставот 1 се менува и гласи: 
„Општинските органи на управата надлежни за 

работите од боречко-инвалидската заштита ќе извр-
шат преведување на корисниците на правата според 
овој закон во рок од 6 месеци од денот на неговото 
влегување во сила". 

Член 7 
Во член 40 став 1 зборовите „Републичкиот се-

кретаријат" се заменуваат со зборовите: „претседа-
телот на Републичкиот комитет" а во членовите 56-а, 
57 став 3 и 59 зборот „секретаријат", односно „се-
кретар" се заменува со зборот „комитет". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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151. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИ-

ЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО 
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 4 април 1984 година. 

Бр. 08-902 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИ-

ЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Член 1 
Во Законот за материјално обезбедување на 

учесниците во Народноослободителната војна („Слу-
жбен весник на СРМ" број 20/77, 27/78 и 11/81) член 
7 став 1 точката 6 се менува и гласи: 

„6) тие и членовите на семејството со кои жи-
веат заедно не остваруваат приход од земјоделска 
дејност поголем од 944 динари, односно други ре-
довни приходи повеќе од 19% од просечниот ме-
сечен личен доход во Републиката остварен во прет-
ходната година, месечно по член на семејството." 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Износот на приходот од земјоделска дејност 

утврден во став 1 точка 6 и став 2 на овој член, 
при промена на катастарскиот приход извршена спо-
ред посебни прописи ќе се зголеми со стапката на 
просечниот пораст на катастарскиот приход во Ре-
публиката што се утврдува врз основа на подато-
ците, од Републичкиот секретаријат за финансии." 

Член 2 
Во член 18 став 1 точка 1, износот „1500" се 

заменува со износот „5550", во точка 2 износот „1400" 
со износот ,,5280", во точка 3 износот „1200" со из-
носот „4440", во точка 4 износот „1100" со износот 
„4030", во точка 5 износот „1200" СО износот „4440", 
во точка 6 износот „1150" со износот „4250", во 
точка 7 износот „1100" со износот „4030", а во точ-
ка 8 ИЗНОСОТ „1100" СО ИЗНОСОТ „4030". 

Член 3 
Во член 19 ставот 1 се менува и гласи: 
„Основиците за одредување на материјалното 

обезбедување се усогласуваат секоја година со по-
растот на просечните лични доходи на сите врабо-
тени во Републиката, остварен во претходната го-
дина". 

Член 4 
Во член 43 ставот 1 се мечува и гласи: 
„Органот на управата надлежен за боречко-ин-

валидска заштита ќе изврши преведување на корис-
ниците на постојаното материјално обезбедување 
според одредбите на овој закон во рок од 6 месе-
ни од денот на неговото влегување во сила". 

Член 5 
Овој закон влегува во 'сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

152. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ БАНКИ-
ТЕ ДА ДАВААТ КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПО-
КРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за определување орган 
за давање согласност банките да даваат кредити и 
гаранции за покритие на пречекорувањата во финан-
сирањето на инвестициите во 1984 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 4 април 1984 година. 

Бр. 08-900 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател , 

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

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

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАС-
НОСТ БАНКИТЕ ДА ДАВААТ КРЕДИТИ И ГАРАН-
ЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1984 

ГОДИНА 

Член 1 
За надлежен орган во смисла на член 2 ставови 

2 и 4 од Законот за привремена забрана на дава-
њето гаранции и други исправи за обезбедување 
средства од идниот прилив на средства и на дава-
њето кредити и гаранции за покритие на пречеко-
рувањата во финансирањето на инвестициите („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 62/83), се определува Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

153. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 4 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Правниот факултет 
во Битола, поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

— Павлина Василева, 
— Стево Ацевски и 
— Веселин Малезанов. 
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За претставници на општествената заедница во 
Советот на Правниот факултет во Битола се име-
нуваат : 

Симеон Шопов, правник на работа во РЕК „Би-
тола" — Битола, 

Оливера Сугареска, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија, прет-
седател на Комисијата за претставки и жалби при 
ОК на ССРНМ — Прилеп и 

Костадин Кизов, секретар на Извршниот совет 
на Собранието на општина Кичево. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-889 
4 април 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

154. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 4 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Техничкиот факултет во 
Битола, поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

— Стојан Пацаков, 
— Михајло Хаџистерју и 
— Томе Сарџовски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Техничкиот факултет во Битола се име-
нуваат : 

Горѓи Силјановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, машински ин-
женер во РО „Раде Кончар" — Битола, 

Коста Аргировски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, директор на ООЗТ „Ни-
ко Доага" — Крушево и 

Никола Милошевски, член на Извршниот совет 
и секретар на Секретаријатот за урбанизам на Соб-
ранието на општината Прилеп. , 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-890 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор. 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

155. 
Врз основа на член 14 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74, 46/74 и 42/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 4 април 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ" 

— СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот ' на Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков" — Скопје, поради истекот на вре-
мето за кое е именуван: 

— Душко Димитров. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепен-
ков" — Скопје се именува: 

Цане Мојаноски, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-891 
4 април 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

156. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за му-

зејската дејност („Службен весник на СРМ" број 
25/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 4 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА ПРИРОДНОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Природнонаучниот музеј на 
Македонија, поради истек на времето за кое се име-
нувани : 

— Атанас Костојчиновски, 
—: д-р Иван Чудо и 
— Рада Бражанска. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Природнонаучниот музеј на Македонија 
се именуваат: 

Коце Коцевски, член на Претседателството на 
ОК на ССРНМ — Тетово, директор на Заводот за 
школство — Тетово, 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 
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Ајри Османов, претседател на ОК на ССРНМ — 
општина „Чаир" и 

Милица Кранго, професор по биологија во Гим-
назијата „Георги Димитров" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-892 
4 април 1984 година 

Скопје ч 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

157. 
Врз основа на ч!лен 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру 
жениот труд и Олштествено-политичкиот собор, одр-
жани на 4 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА 

РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за избор на декан на РО Земјоделски факултет 
во Скопје, се именуваат: 

Бранко Шумански, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Живко Минчев, член на РК на ССРНМ, дирек-
тор на Шумско стопанство „Караџица" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-893 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието нахСРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

158. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 4 април 1984 година,, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН ВО ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА 

I 
За членови на Конкурсната комисија за избор на 

индивидуален работоводен орган на Институтот за 
белодробни заболувања и .туберкулоза на СРМ се 
именуваат: 

Атанас Јаневски, секретар на Општинскиот одбор 
на СЗБ од НОВ „Центар" — Скопје и 

Аризан Несторовски, член на Советот на Репуб-
ликата. 

II 
За членови на Конкурсната комисија за избор на 

индивидуален работоводен орган на Заводот за меди-
цинска рехабилитација на СРМ се именуваат: 

Никола Кацарски, секретар на Собранието на оп-
штината „Карпош" — Скопје и 

Александар Груевски, член на Советот на Репуб-
ликата. 

III 
За членови на Конкурсната комисија за избор на 

индивидуален работоводен орган на Заводот за ре-
хабилитација на слух, говор и глас — Скопје, се 
именуваат: 

Надежда Велевска, педагог во Предучилишната 
установа при ОУ „Живко Брајковци" — Скопје и 

Мире Блажевски, член на Советот на Републи-
ката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-894 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
- Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

159. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за орга-

низирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74, 46/74 и 42/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот1 на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 4 .април 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 

ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СРМ 

За членови на Конкурсната комисија за избор на 
директор на Заводот за водостопанство на СРМ се 
именуваат: 

Наум Којзаклиев, секретар, на Задружниот сојуз 
на Македонија и 

Иван Кузмановски, претседател на ОК на ССРН 
„Кисела Вода" — Скопје, директор на Институтот за 
овоштарство — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-895 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор. 

Ванчо Близнаковски, е. р 
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160. 
Врз основа на член 165 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 4 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕ-

ЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА „ЈАСЕНОВО" Ц. О. 
С. ЈАСЕНОВО — ТИТОВВЕЛЕШКО 

Се дава согласност на Статутарната одлука за 
изменување и дополнување на Статутот на Специјал-
ната болница за белодробна туберкулоза „Јасеново" 
Ц. О. с. Јасеново — Титоввелешко, што се однесува 
на условите за именување на индивидуален работово-
ден орган на Специјалната болница што ја донесоа 
работниците на Специјалната болница, на референ-
думот одржан на 27 јануари 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-947 
4 април 19б4 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

161. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за елек-

тростопанството („Службен весник на СРМ" број 
10/83), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 4 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ВО СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ 
И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" — 
СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите од Самоуправ-
ната спогодба за здружување на работните органи-
зации во Сложена организација на здружен труд за 
производство, пренесување и дистрибуција на елек-
трична енергија „Електростопанство на Македонија" 
— Скопје што се однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и на одредбите за учеството на 
претставниците на општествената заедница во одлу-
чувањето за тие работи, што ја донесоа, работниците 
на основните организации на здружениот труд во ра-
ботните организации и работниците на работните ор-
ганизации без основни организации на референдумот 

одржан на 19 ма ј 1980 година и на деветтата редовна 
седница на Работничкиот совет на СОЗТ „Електро-
стопанство на Македонија" — Скопје, одржана на 31 
јануари 1984 падина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-949 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор. 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

162. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

електростопанството („Службен весник на СРМ" број 
ДО/78), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 4 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СОЗТ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
СОЗТ за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија „Електростопанство на Ма-
кедонија", што се однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и на одредбите за учеството на 
претставниците на општествената заедница во одлу-
чувањето за тие работи, што го донесоа работниците 
на основните организации на здружениот труд, во ра-
ботните организации и работниците во работните ор-
ганизации без основни организации, на референдумот 
одржан на 25 април 1981 година и на деветтата ре-
довна седница на Работничкиот совет на СОЗТ „Елек-
тростопанство на Македонија" — Скопје, одржана на 
31 јануари 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-948 
4 април 1984 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Чсрепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

Претседател-
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, е. р. 
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163. 
Врз основа на член 62 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија и член 20-а од Законот 
за самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ" број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78 
и 41/81), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 4 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРЕ-
НИОТ ОБЕМ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛА-

СТА НА КУЛТУРАТА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА 
РЕПУБЛИКАТА ВО 1983 ГОДИНА 

1. Општинските самоуправни интересни заедни-
ци на културата што не го обезбедиле договорениот 
обем на средства за задоволување на заедничките 
потреби и интереси во областа на културата од општ 
интерес за Републиката во 1983 година, се должни, 
неуплатениот дел од договорениот износ утврден во 
рамките на предвидувањето со Резолуцијата за по-
литиката на остварувањето на Општествениот план 
на Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1981 до 1985 година во 1983 година, и тоа: 

1. Валандово 
2. Виница Македонска 
3. Гостивар 
4. Дебар 
5. Делчево 
6. Демир Хисар 
7. Кавадарци 
8. Кичево 
9. Кочани 

10. Кратово 
11. Куманово 
12. Неготино 
13. Охрид 
14. Пробиштип 
15. Струмица 
16. Тетово 
17. Титов Велес 
18. Штип 
19. Скопје — „Центар" 
20. Скопје — „Кисела Вода" 
21. Скопје — „Карпош" 
22. Скопје — „Гази Баба" 
23. Струга 

54.256 дин. 
48.000 

227.013 
1.035.028 
2.583.820 

179.854 
592.712 

1.051.366 
3.008.974 

140.524 
1.964.437 
3.592.172 

437.000 
117.000 
404.903 
320.231 
57.000 

365.000' 
862.395 
475.010 
538.753 
849.140 
170.000 

да го уплатат на сметката на Републичката заед-
ница на културата, најдоцна до 31 мај 1984 година. 

2. Доколку во утврдениот рок општинската са-
моуправна интересна заедница на културата не го 
уплати договорениот обем на средствата на Репуб-
личката заедница на културата за 1983 гордона, извр-
шувањето на оваа одлука го обезбедува Службата за 
општествено книговодство на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

3. Оваа одлука ќе се применува до обезбедува-
њето на договорениот обем на средствата на Репуб-
личката заедница на културата за 1983 година. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-903 
4 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

164. 
Врз основа на член 125 од Деловникот на Прет-

седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 28/82) и член 
130 од Законот за државната управа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 45/80), Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 7 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГОТ НА СЛУЖБА-
ТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

Во дел III, точка 2 од Одлуката, по зборовите: 
„и помошникот на секретарот на Претседателството" 
се додаваат зборовите: „советници во Службата и 
секретари на комисиите на Претседателството на 
СРМ". 

— Ставот втори се менува и гласи: 
„Именуваните работници од претходниот став на 

предлог на Комисијата за организационо-кадровски 
прашања ги разрешува од должност Претседател-
ството на СРМ". 

— Ставот трети се менува и гласи: 
„— Советниците на Претседателството на СРМ, 

шефот на Кабинетот на претседателот на Претседа-
телството на СРМ и помошникот на секретарот на 
Претседателството на СРМ имаат статус на репуб-
лички советници. 

— Советниците во Службата и секретарите на 
комисиите на Претседателството на СРМ имаат ста-
тус на раководни работници во Службата на Претсе-
дателството на СРМ". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-1063 
27 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

165. 
Врз основа на член 5, став 6 од Уредбата за 

највисоките износи на дневниците и другите трошо-
ци и надоместоците на работниците во Воздухоплов-
ната служба на Извршниот совет на Собранието на 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 6/82), Комисијата 
за кадровски и административни прашања на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија, на 
седницата одржана на 1 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА 
ЛЕТАЊЕ И НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРОБЕН ЛЕТ 
НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИОНАТА ЕДИ-
НИЦА ЗА АВИО-ПРЕВОЗ ВО УПРАВАТА ЗА ЗАЕД-
НИЧКИ РАБОТИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Додатокот за летање на пилотите во организа-

ционата единица за авио-превоз на Управата за заед-
нички работи во Извршниот совет на Собранието на 
СРМ изнесува: 

1. за ракбводителот на Организа-
ционата единица — капетан на 
авион-инструктор 

2. за пилот-инструктор 
3. за. прв пилот 
4. за втор пилот 
5. за пилот на обука 

35% од личен 
доход 

30°/о „ „ 
30% „ „ 
25°/о „ „ 
20% „ „ 
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Член 2 
Додатокот за летање на воздухопловните механи-

чари за еден ден изнесува: 
1. за патување во земјата — 30% од износот на 

цела дневница, 
2. за патување во странство — 30% од износот 

на цела дневница за патување во "земјата. 

Член 3 
Надоместокот на секој извршен пробен лет на 

екипажот на авионот изнесува една дневница. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 17-556/1 
1 март 1984 година 

Скопје 
Претседател на Комисијата, 

Андон Мојсов, е. р. . 

Согласно начелото на еднаквост утврдено во од-
делот II став 3 алинеја 9 од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа 
на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат, 
покрај другото, и еднаквоста на правата, должности-
те и одговорностите на луѓето во согласност со Уста-
вот и законот. 

Имајќи ги предвид наведените одредби на Уста-
вот и Законот за здружен труд Судот утврди дека 
различното вреднување на работниот стаж во и вон 
организацијата претставува неоправдано привилегира-
ње на оние работници кои работниот стаж го стек-
нале во организацијата. Ова затоа што основната ор-
ганизација, предвидувајќи го работниот стаж како 
основа за распределба на станови и станбени креди-
ти, поаѓа од работниот стаж како елемент и израз 
на личниот придонес на работникот што со својот 
личен труд го дал во зголемување на материјалната 
основа на социјалистичкото општество. Поаѓајќи од 
ова, а особено имајќи го во предвид општествениот 
карактер на доходот Судот утврди дека помалото 
вреднување на работниот стаж стекнат во другите 
организации создава нееднаквост меѓу работниците 
во распределбата на средствата за заедничка потро-
шувачка. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука: 

У. бр. 6/84 
8 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

167. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, по одржаната јавна расправа на 16 февруари 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за прогласување на 
населбите Богородица и Мрзенци за приградски на-
селби на град Гевгелија, донесена од Собранието на 
општина Гевгелија на 23 деке*мври 1981 година и Ур-
банистичката студија за поширокото подрачје на Гев-
гелија. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ..Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на Собранието на 
општина. Гевгелија". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бо. 16/82. од 23 ^декември 1983 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и "законитоста на Одлука-
та и на Урбанистичката студија за ПОШИРОКОТО под-
рачје на Гевгелија, означени во точка 1 оп оваа од-
лука. Постапката за оспорената оддлука е поведена 
затоа што се постави плашењето пали општината е 
овластена со своја оддлука да врши к а т е г о р и ј а на 
насадените места и да врши нова категорија во 
територијалната поделба на населените места и лади 
таа одлука е во согласност со член 10 од Законот за 
градежното земјиште .За оспорената урбанистичка 
студија постапката е поведена затоа што основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со За-
конот ЗА просторно и урбанистичко планирање. 

4. Судот на седницата и на јавната расправа ут-
врди дека оспорената Одлука е донесена од Собра-
нието на општина Гевгелија на 23 декември 1981 го-
дина. Со таа одлука населбите Богородица и Мрзен-
ци се прогласуваат за приградски населби на градот 
Гевгелија и тоа со цел да се создадат услови за план-
ски, усогласен и единствен општествено-економски, 
социјален, и културен развиток и за донесување на 
единствен основен урбанистички план. 

166. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 1 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 8 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 21 став 4 од Самоуправ-
ната спогодба за заедничките основи и мерила за 
решавање на станбените- прашања на работниците на 
Услужно-производната шивачка задруга „Базар" во 
Скопје донесена од работниците, со референдум на 
26 февруари 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
ка СРМ" и во Услужно-производната шивачка зад-
руга „Базар" во Скопје на начин предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување на уставноста и законитоста на член 
21 точка 4 од Самоуправната спогодба означена во 
точката 1 на оваа одлука. Со оспорената одредба се 
утврдени основи и мерила според кои работниот 
стаж стекнат во задругата е вреднуван позасилено во 
однос на работниот стаж стекнат надвор од задру-
гата. 

Разгледувајќи го оспорениот член 21 точка 4 од 
наведената спогодба, Судот утврди дека како основ 
за утврдување редоследот доделување на станови 
и станбени кредити покрај другото е предвидено и 
работното искуство. Според овој член работното ис-, 
куство се вреднува на тој начин што работниците 
кои имаат работно искуство над 15 години од кои 10 
години во задругата дцбиваат 45 бода. Од оваа од-
редба произлегува дека само работниците кои имаат 
10 години искуство во задругата добиваат бодови по 
овој основ додека другите работници кои немаат так-
во искуство не добиваат бодови со што се прави 
разлика во зависност од тоа каде е стекнат работ-
ниот стаж. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд правото на работа со општествени сред-
ства што ги стекнува секој работник во здружениот 
труд е основа за остварување на неговите поава, об-
врски и одговорности во здружениот труд. Работејќи 
во здружениот труд со општествени средства работ-
никот создава доход кој има општествен карактер. 
Дел од создадениот доход, односно дел од чистиот 
доход, работниците во основните организации издво-
јуваат во фондот за заедничка потрошувачка, кој по-
крај другото го користат и за обезбедување станови 
на работниците. 

Работејќи, пак, и создавајќи доход со општестве-
ни средства, работникот стекнува и работен стаж 
кој исто така има општествен карактер, без оглед 
дали е стекнат во една или повеќе организации. 
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Со член 10 од Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/79), е дадено овлас-
тување на општината со своја одлука да прогласува 
за населби од, градски карактер определени населе-
ни места кои според изграденоста, дејностите и дру-
гите особености имаат или добиваат градски карак-
тер и за кои се донесени основни урбанистички пла-
нови. Законот за подрачјата , на општините , во Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65, 3/65, 18/65) ја познава категоријата 
населено место и определува дека пбдрачјето на оп-
штината Гевгелија, помеѓу другите, го сочинуваат 
Богданци и Мрзенци како населени места (член 2 
точка 6). Со оглед на тоа приградската населба како 
посебна категорија не ја познава нашиот правен по-
редок и правен систем, па поради тоа не е утврден 
ни нејзиниот правен режим. 

Со оглед на изнесеното. Судот смета дека општи-
ната не е овластена со своја одлука да врши катего-
ризација на населените места и да воведува нови 
категории населени места, туку таа е овластена само 
одредени населени места да ги прогласи за населби 
од градски карактер доколку се исполнети пропи-
шаните услови. Поради тоа, Судот утврди дека оспо-
рената Одлука не е во согласност со означените за-
конски одредби. 

5. Во однос на оспорената урбанистичка студија 
е утврдено дека таа е донесена за поширокото под-
рачје на градот Гевгелија. Понатаму е утврдено дека 
за таа студија расправала само месната заедница 
„Нов дом" БО Гевгелија, а не и другите месни заед-
ници. меѓу кои и месните заедници во Богородица и 
Мрзенци кои се опфатени со оваа урбанистичка сту-
дија. Поради тоа, Судот утврди дека оспорената ур-
банистичка студија не е изнесена на јавен увид и по 
неа не е организирана јавна расправа. Со оглед на 
тоа, Судот утврди дека оспорената урбанистичка с а -
лија не е во согласност со членовите 17 и 30 од За-
конот за ПРОСТОРНО и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на СРМ" бр. 20/78), според кои ур-
банистичката студија како една од Фазите на изпабо-
тувањето на урбанистичките планови задолжително 
треба да се стави на јавен увид и по неа да се орга-
низира јавна расправа. 

На основа изнесеното. Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

' У. бр. 16/82 
16 февруари 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

168. 
Уставниот суд на Македонија; врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 22 фев-
руари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 19 став 2 од Правилникот 
за станбени односи на работниците, донесен од ра-
ботниците во Работната заедница — Заеднички служ-
би, во состав на Лозаро-винарскиот комбинат „Ло-
зар" во Битола, со референдум одржан на 4 април 
1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави бо „Службен весник 
на СРМ" и во работната заедница на означената Ра-
ботна организација на начин предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр, 179/83 од 18 јануари 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапка-
та е поведена затоа што оспорениот член предвиду-
ва различно вреднување на работниот стаж стекнат 
во и вон организацијата што создава нееднаквост 

, меѓу работниците при распределбата на средствата 
за заедничка потрошувачка. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот правилник во член 19 точка 2 по основот дол-
жина на работниот стаж се прави разлика во завис-
ност од тоа каде тој е остварен. Притоа, за секоја 
година работен стаж во основните организации, ра-
ботната заедница, или комбинатот вработените до-
биваат по 3 бода, а за секоја година работен стаж 
остварен вон Комбинатот по 1 бод. 

Согласно алинеја 3 на член 2 од Законот за 
здружениот труд, правото на работа со општествени 
средства што ги стекнува секој работник во здруже-
ниот труд е основа за остварување на неговите пра-
ва, обврски и одговорности во здружениот труд. Ра-
ботејќи во здружениот труд со средствата за произ-
водство во општествена сопственост, работникот соз-
дава доход кој има општествен карактер. Дел од ос-
тварениот доход, односно дел од чистиот доход ра-
ботниците во основната организација на здружениот 
труд издвојуваат средства во фондот за заедничка 
потрошувачка, кои покрај другото го користат и за 
обезбедување станови на работниците, Работејќи, пак, 
и создавајќи доход со општествени средства, работ-
никот стекнува и работен стаж кој исто така има 
општествен карактер, без оглед на тоа дади е стек-
нат во една или во повеќе организации на здруже-
ниот труд* 

Со оглед на тоа, Судот смета дека различното 
вреднување на работниот стаж во и вон организаци-
јата. претставува неоправдано привилегирана на оние 
работници кои работниот стаж го стекнале во орга-
низацијата. Ова затоа што организацијата, предви-
дувајќи го работниот стаж како основ * во распре-
делбата на станови, треба да поаѓа од работниот 
стаж како елемент и израз на личниот придонес 
на работникот што со својот личен придонес го дал 
во зголемувањето на материјалната основа на соција-
листичкото општество. Поаѓајќи од ова, а особено 
имајќи го предвид општествениот карактер на до-
ходот чиј составен дел се и средствата за општа и 
заедничка потрошувачка. Судот утврди дека различ-
ното вреднување на работниот стаж стекнат во дру-
га организација создава нееднаквост меѓу работни-
ците при распределбата на средствата за заедничка 

(потрошувачка, поради што оспорениот член не е 
во согласност со уставните и законските одредби. 

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

У. бр. 179/83 
22 февруари 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

160. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и 43/78) 
и член 49 и 207 од Статутот на Републичката само-
управна интересна заедница за социјална заштита 
— Скопје, Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Скопје, на седницата одржана на 27. февруари 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-

НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се утврдува висината на стап-
ките на придонесите што ги уплатуваат работните 
луѓе од доходот на основните организации на здру-
жен труд и од личен доход од работен однос, зара-
ди обезбедување средства на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита — 
Скопје. 

2. Стапките на придонесите на Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална заштита 
— Скопје се утврдуваат во висина од: 

— 0,14% од доходот на основните организации 
на здружен труд и другите корисници на општестве-
ни средства распоредени со Одлуката за утврдува-
ње на стопанските и нестопанските дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на дејнос-
тите од 01 до 11; 

— 0,07% од личниот доход од работен однос на 
работниците што остваруваат личен доход од рабо-
тен однос, освен за работниците вработени кај об-
врзниците од претходната алинеја на оваа точка. 

Организациите на здружениот труд од основно-
то и средното насочено образование и од социјал-
ната, заштита ќе уплатуваат придонес во висина од 
50%, а организациите од високото образование, оп-
штествената заштита на децата, организациите што 
вршат дејност и заштита на културни блага и од 
областа на сценско-музичките дејности во висина од 
70% од општата стапка на придонесот од личниот 
доход од работен однос што ја уплатуваат органи-
зациите на здружен труд и другите корисници на 
општествените средства, утврдена во алинеја 2 на 
оваа точка. 

3. Пресметувањето и плаќањето на придонесот 
од доходот ќе се врши на начин и според обрас-
ците утврдени во Упатството за начинот на пресме-
тување и плаќање на данокот на доход на органи-
зациите на здружен труд („Службен весник на СРМ", 
бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 
9/79, 20/79 и 2/80). 

Досегашните броеви во колоната 2 од образе-
цот „ПДЗ" на кој се пресметува придонесот од до-
ходот на основните организации на здружен труд 
за социјална заштита, се заменуваат со соодветни 
бројки од образецот „Деловен резултат во тек на 
годината" (Биланс на успехот) која се применува од 
1 јануари 1981 година. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
висината на стапките на придонесите за Републич-
ката самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 
43/81). 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ..Сдужбен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 08-93/1 
27 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Благоја Габроски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

161. 
Врз основа на член 90 од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83) и член 98 став 3 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27 март 1984 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА 
РАБОТАТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНА НА 

РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ ВО ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I .ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува организацијата, 

составот и начинот на работата на стручните орга-
ни за оцена на работната способност во пензиското 
и инвалидското осигурување, начинот на донесување 
наод, оценка и мислење, содржината на медицин-
ската, работната, социјалната и друга документација, 
содржината на наодот, оценката и мислењето и дру-
гите обрасци кои се употређуваат во постапката и 
други прашања од значење за оценката на работна-
та способност. 

Член 2 
Стручните органи за оцена на работната спо-

собност на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија (во натамошниот текст: Заедница) даваат наод, 
оценка и мислење за инвалидноста при загубена ра-
ботна способност, намалената односно преостанатата 
работна способност со која може да се оствари пра-
во на инвалидска пензија или други права кои се ос-
тваруваат во Заедницата: постоење на телесно оште-
тување, потреба од помош и нега од друго лице, 
причината и денот на настапувањето на инвалиднос-
та, телесното оштетување односно потребата од по-
мош и нега и неспособноста за работа односно за сто-
панисување на член на семејството на осигуреникот 
кога е тоа потребно за остварување право на семеј-
на пензија. 

Стручните органи за оцена на работната способ-
ност можат да даваат наод, оценка и мислење за 
постоење на неспособност за работа на осигурени-
ците и другите лица кога тоа е определено со за-
кон или други прописи односно кога тоа е догово-
рено со спогодба со други органи и самоуправни 
организации и заедници. 

Член 3 
Оценката за инвалидноста и другите медицин-

ски факти од член 2 став 1 на овој правилник се 
составен дел на постапката за остварување на пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 4 
Во постапката за оцена на работната способност 

учествува и осигуреникот кој остварува право од 
пензиското и инвалидското осигурување. 

Во постапката за оцена на работната способност 
може да учествува и лекарот кој го лекува осигуре-
никот, претставник на здравствената организација 
ако таа го предлага поведувањето на постапката и 
претставник на организацијата на здружениот труд 
или друга самоуправна организација и заедница за 
чиј работник се врши оценката на работната способ-
ност (во натамошниот текст: организации). 
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Учесниците од став 1 и 2 на овој член во пос-
тапката за оцена на работната способност можат 
да изнесуваат податоци, докази и предлози и непос-
редно да учествуваат во работата на стручниот орган. 

Член 5 
Стручните органи за оцена на работната способ-

ност се формираат во Заедницата како првостепена 
и второстепена комисија за оцена на работната спо-
собност. 

Првостепената комисија работи во повеќе сос-
тави. 

Бројот на составите на првостепената инвалид-
ска комисија се определува Со самоуправен општ акт 
на работната заедница на Стручната служба на За-
едницата. 

II. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОМИСИИТЕ 

Член 6 
Првостепената комисија за оцена на работната 

способност (во натамошниот текстПрвостепена ко-
мисија) е составена од три члена, од кои двајца се 
лекари специјалисти по медицина на трудот, интер-
на медицина и др.) кои имаат искуство во оценува-
њето на работната способност, а третиот член е стру-
чен работник за пензиско и, инвалидско осигурува-
ње од Стручната служба на Заедницата. 

Член 7 
Второстепената комисија за оцена на работната 

способност (во натамошниот текст: Второстепена ко-
мисија) е составена од три члена, од кои двајца се 
лекари специјалисти кои имаат искуство во оценува-
њето на работната способност и еден стручен работ-
ник од Стручната служба на Заедницата. 

Член 8 
Првостепената и Второстепената комисија за оце-

на на работната способност имаат претседатели кои 
се избираат на четири години. 

Член 9 
Првостепената и Второстепената комисија за оце-

на на работната способност се организира во рам-
ките на работната заедница на Стручната служба 
на Заедницата. 

Внатрешната организација, распределбата на ра-
ботата. специјалноста на лекарите членови на коми-
сиите од став 1 на овој член и други прашања за 
организацијата на работата поблиску се уредуваат 
со самоуправен општ акт на работната заедница на 
Стручната служба на Заедницата. 

Член 10 
Првостепената и Второстепената комисија можат 

да вршат оцена на работната способност и на оси-
гурениците кои право од пензиското и инвалидското 
осигурување остваруваат во другите самоуправни ин-
тересни заедници на пензиското и инвалидското оси-
гурување, по барање на тие заедници и нивните ор-
гани. 

Првостепената и Второстепената комисија можат 
да вршат оцена на работната способност на работ-
ниците вработени во странство, по барање на стран-
скиот носител на осигурување и во согласност со 
меѓународна 'спогодба. 

Член 11 
За осигурениците чие постојано место на жи-

веење е на подрачјето на друга самоуправна инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување, органот што решава за правото на осигу-
реникот може да бара оценката на работната спо-
собност на осигуреникот да ја изврши стручниот ор-
ган на таа заедница, ако оцени дека е тоа нецелис-
ходно со оглед на оддалеченоста на постојаното мес-
то нк живеење и други објективни околности. 

НАЧИН НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ 

Член 12 
Првостепената и Второстепената комисија во сво-

јата работа се должни: 
— да се придржуваат на одредбите на Законот 

за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување. Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, Статутот на Заедницата, овој правил-
ник и другите самоуправни општи акти на Заедни-
цата; 

— да се придржуваат на начелата и на достига-
њата на современата медицинска наука и практика; 

— да ги почитуваат начелата на етиката на ме-
дицинската струка и 

— да ги применуваат критериумите за оценката 
на работната способност. 

Член 13 
Во вршењето на оценката на работната способ-

ност комисиите се самостојни во рамките на овлас-
тувањата, правата и должностите утврдени со закон. 
Статутот на Заедницава и овој правилник. 

Член 14 
Првостепената и Второстепената комисија даваат 

наод, оценеа и мислење врз основа на потполна ме-
дицинска, работна и друга документација и врз ос-
нова на непосреден преглед на осигуреникот. 

Член 15 
Првостепената комисија, пред да даде наод, оцен-

ка и мислење, врши увид во медицинската докумен-
тација и непосреден преглед на осигуреникот. 

Првостепената комисија може, по исклучок, да 
даде наод, оценка и мислење и без непосреден пре-
глед, врз основа на медицинската и друга докумен-
тација, кога осигуреникот поради објективни при-
чини не може да биде прегледан (во случај на смрт, 
сместување во болница, престој во странство или ко-
ѓа од медицинската документација може јасно да се 
утврди фактичката состојба и ел ). 

Непосредниот преглед на осигуреникот може да 
се изврши и во неговиот стан, во здравствена орга-
низација во која се наоѓа на лекување, како и на 
други места во седиштето или надвор од седиштето 
на комисијата. 

Член 16 
Второстепената комисија^ по правило, дава наод, 

оценка и мислење врз основа на медицинската и 
пруга документација за осигуреникот, а кога тоа е 
потребно и врз основа на непосреден преглед на 
осигуреникот. 

Член 17 
Со работата на составот на Првостепената коми-

сија раководи претседавач на составот кој се изби-
ра за две години од редот на членовите лекари. 

Составот на Комисијата може да дава наод, оцен-
ка и мислење само кога работи во полн состав. 

Составот на Комисијата дава наод, оценка и ми-
слење со'мнозинство гласови. 

Член на составот на Комисијата има право да 
го издвои своето мислење, но е должен, писмено да 
го образложи. 

Член 18 
Првостепената комисија е должна да ги сослу-

ша или да ги прочита податоците, доказите и пред-
лозите на преставниците на здравствената организа-
ција која предложила поведување на постапката од-
носно' која го лекувала осигуреникот и преставникот 
на организацијата на здружениот труд за чиј работ-
ник се врши оценката на работната способност. 

ПОВЕДУВАЊА ПОСТАПКА ЗА ОПЕНА НА 
РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 

Член 19 
Постапката за оцена на работната способност се 

поведува по барање на осигуреникот или по предлог 
на лекарот што го лекува осигуреникот или лекар-
ска комисија и по предлог на организацијата однос-
но работодавецот кај кого е вработен работникот. 
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Ако комисијата утврди дека предметот не е ком-
плетиран со потребната медицинска и работна до-
кументација или утврди други недостатоци од бит-
но значење за оценувањето на работната способност, 
кои на денот на прегледот не би можеле да се от-
странат, предметот го враќа на основната заедница 
заради докомплетирање, односно отстранување на 
недостатоците. 

Комисијата може да бара дополнителна меди-
цинска документација од специјализирана здравстве-
на организација ако е потребно заради оценката на 
работната способност. 

Член 27 
Кога комисијата утврди дека во предметот се 

прибрани сите потребни докази и податоци го одре-
дува денот на прегледот на осигуреникот и го пови-
кува на непосреден преглед. 

Поканата за непосреден преглед на осигуреникот 
содржи податрци за денот, времето и местото на 
прегледот, напомена за податоците и дополнителни-
те докази кои треба да ги донесе на денот на прег-
ледот, како и укажување, на правните последици што 
ќе настанат ако на одредениот ден неоправдано не 
се јави на преглед. 

Истовремено со повикувањето на осигуреникот 
за денот на прегледот комисијата ја известува и ос-
новната организација во која осигуреникот е врабо-
тен да прати свој претставник кој, по потреба, на ко-
мисијата ќе и дава појаснување за работите и работ-
ните задачи во основната организација кои одгова-
раат на стручната подготовка на осигуреникот однос-
но на неговата работна способност стекната со ра-
бота. 

Кон барањето, односно предлогот за оцена на 
работната способност, задолжително се приложува 
работна и друга документација потребна за утврду-
вањето на работната способност со опис и попис 
на работите и работните задачи (образец бр. 1) и 
медицинска документација со извештај за наодот и 
мислењето на надлежниот лекар (образец бр. 3). 

Член 20 
Барањето на осигуреникот, односно предлогот 

за оцена на работната. способност, се поднесува во 
основната заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување (во натамошниот текст: основна заед-
ница). 

Член 21 
Општите додатоци за осигуреникот со описот на 

работите и работните задачи на кои е распореден 
се пополнуваат според барањето на соодветниот об-
разец број 1 кој содржи: општи податоци за осигу-
реникот, податоци за социјалната положба, стручна-
та подготовка, пензискиот стаж, организацијата во 
која е вработен, податоци за работите и работните 
задачи на кои е распореден и кои ги врши, усло-
вите за работа и опис на технолошкиот процес на 
работата и попис на работите и работните задачи 
во основната организација кои одговараат на него-
вата стручна подготовка, односно на работната спо-
собност стекната со работа. 

Член 22 
По барање на осигуреникот, односно предло-

гот за оцена на работната способност, лекарот што 
го лекува осигуреникот врз основа на непосредниот 
преглед, медицинската документација за осигурени-
кот и описот и пописот на работите и работните 
задачи дава мислење за здравствената состојба и ра-
ботната способност на осигуреникот. 

Мислењето на лекарот од став 1 на овој член се 
дава на посебен образец „Извештај со наод и миеле-
ње на надлежниот лекар" (образец број 3). 

Член 23 
Извештајот со наодот и мислењето на надлеж-

ниот лекар содржи: лични податоци за осигурени-
кот, анамнестички податоци, податоци за местото, 
начинот и должината на лекувањето, податоци за 
здравствената состојба на осигуреникот со наоди за 
функционалните испитувања и исцрпни дијагнози, 
мислење за здравствената односно работната способ-
ност на осигуреникот. 

Кон извештајот од став 1 на овој член се прила-
га соодветна медицинска документација на која се 
засновува мислењето на надлежниот лекар. 

Член 24 
Ако основната заедница утврди дека мислењето 

на надлежниот лекар не е поднесено на предвиде-
ниот образец или дека не ги содржи сите предвиде-
ни податоци или не е приложена соодветна медицин-
ска документација, мислењето го враќа на надлеж-
ниот лекар за да ги отстрани недостатоците, односно 
да го дополни мислењето. 

Член 25 , 
Предлогот на осигуреникот комплетиран според 

член 19 до 23 од овој правилник основната заедница 
го доставува на Првостепената комисија заради оце-
на на работната способност. 

ПОСТАПКА ВО ПРВОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА 

1) Работа на комисијата пред прегледот 
Член 26 

По приемот на предметот Првостепената коми-
сија утврдува дали предметот е комплетиран со сите 
докази и податоци од член 19 до 24 од овој правил-
ник и дали врз основа на тие докази и податоци 
може да ја оценува работната способност на осигу-
реникот. 

2) Преглед на осигуреникот и утврдување 
на работната способност 

Член 28 
На денот на прегледот комисијата врши непосре-

ден преглед на осигуреникот и обработка на предме-
тот и донесува заклучок за неговата здравствена 
состојба. 

На лекарскиот преглед на осигуреникот присус-
твуваат само лекарите. 

Ако при прегледот се утврдат нови болести или 
влошување на здравствената состојба, комисијата мо-
же да бара дополнување на медицинската докумен-
тација со наоди од медицински стручни лица или 
специјализирани здравствени организации. 

. Член 29 
Стручниот работник — член на комисијата ги за-

познава другите членови на комисијата: 
1) со стручната подготовка односно квалифика-

цијата на осигуреникот; 
2) со работите и работните задачи на кои осигу-

реникот е распореден, условите за работа и карак-
теристиките на тие работи и работни задачи,-

3) со работите и работните задачи во основната 
организација кои одговараат на неговата стручна под-
готовка односно на работната способност стекната 
со работа, условите за работа и процесот на рабо-
тата во основната организација или кај работодаве-
цот кај кого е вработен; 

4) со стажот на осигурувањето и пензискиот 
стаж на осигуреникот и 

5) со други факти и околности од битно значе-
ње за оценката на работната способност. 

Член 30 
Секој член на комисијата може да бара поблис-

ки податоци и објаснувања за организацијата на ра-
ботата, процесот на работата и условите за работа 
во основната организација од присутниот претстав-
ник на основната организација или од лекарот што 
го лекува осигуреникот за неговата здравствена сос-
1 ојба, кои можат да влијаат за правилната оцена на 
работната способност. 
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Член 31 
По завршувањето на постапките од член 28, 29 

и 30 од овој правилник, врз основа на фактите од 
извештајот со наодот и мислењето на надлежниот 
лекар, приложената медицинска и работна докумен-
тација, непосредниот преглед на осигуреникот и мис-
лењето на консултанти , комисијата ги утврдува за-
болувањата, ги утврдува дијагнозите, како и степе-
нот на анатомографолошките и функционалните ош-
тетувања на осигуреникот. 

Ако комисијата утврди дека лекувањето на оси-
гуреникот не е завршено, донесува наод, оценка и 
мислење за потребата од натамошно лекување, однос-
но ч медицинска рехабилитација, поради тоа што 
здравствената состојба односно работната способност 
не е дефинитивна и трајна. 

Ако комисијата утврди дека лекувањето е завр-
шено, врз основа на анатомографолошките функцио-
нални оштетувања кај осигуреникот ги утврдува ме-
дицинските контраиндикации што ги предизвикуваат 
тие оштетувања, ги споредува со можностите на оси-
гуреникот и барањата на работите и работните за-
дачи на кои осигуреникот е распореден и кои ги 
врши и ако утврди дека осигуреникот може да ги 
врши донесува наод, оценка и мислење дека кај оси-
гуреникот не постои загубена ниту намалена работ-
на способност, односно не постои инвалидност. 

Ако комисијата утврди дека осигуреникот не мо-
же да работи со полно работно време на работите 
и работните задачи на кои е распореден, ја оценува 
способноста за работа на работите и работните за-
дачи кои одговараат на неговата стручна подготовка 
односно на работната способност стекната со работа, 
врз основа на описот и пописот на тие работи и ра-
ботни задачи и ако утврди дека може да работи на 
тие работи и работни задачи со полно работно вре-
ме донесува наод, оценка и мислење дека не постои 
загубена ниту намалена работна способност, односно 
не постои инвалидност. 

Ако Комисијата утврди дека осигуреникот не е 
способен да работи ниту на една од работите и ра-
ботните задачи во неговата основна организација кои 
одговараат на неговата стручна подготовка, односно 
на работната способност стекната со работа, или так-
ви работи во основната организација нема, донесува 
наод, оценка и мислење дека постои инвалидност и 
утврдува дали настапила загубена или намалена ра-
ботна способност. 

Член 32 
Комисијата утврдува дека кај осигуреникот на-

стапила намалена работна способност кога ќе утврди 
дека осигуреникот не е способен да работи со полно 
работно време на работите и работните задачи на 
кои осигуреникот е распореден и кои ги врши, како 
и за работите и работните задачи во неговата основ-
на организација кои одговараат на неговата стручна 
подготовка или способноста стекната со работа, а е 
способен тие работи и работни задачи да ги врши 
најмалку со половина од полното работно време или 
е способен со полно или пократко од полното работ-
но време да работи на други работи и работни за-
дачи во својата или во друга основна организација, 
со или без претходна преквалификација или доква-
лификација. 

Во случаите од став 1 на овој член комисијата 
го утврдува степенот на преостанатата работна спо-
собност само ако осигуреникот со таа преостаната 
работна способност и годините на животот бара или 
може да оствари право на инвалидска пензија. 

Член 33 
Во случаите кога се оценува работната способ-

ност на осигурениците кои правата врз основа на 
преостаната работна способност ги остваруваат во 
Заедницата (член 41 од Законот), комисијата го утвр-
дува и степенот на преостанатата работна способност, 
другите работи и работни задачи кои може да ги 
врши со полно работно време, односно и работите 
и работните задачи кои може да ги врши со прет-
ходна преквалификација или доквалификација и до-

несува наод, оценка и мислење за утврдената сос-
тојба со наведување на медицинските контраинди-
кации. 

Член 34 
Ако на настапувањето на инвалидноста влијаеле 

повеќе причини (повреда на работа, професионална 
болест, повреда надвор од работа или болест), нао-
дот, оценката и мислењето на комисијата треба да 
содржи мислење за тоа во кој обем врз вкупната 
инвалидност влијаела секоја причина одделно и дали 
секоја причина сама за себе предизвикала инвалид-
ност. 

3. ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ 

Член 35 
По оценувањето на работната споосбност според 

член 28 до 34 од овој правилник, Првостепената ко-
мисија донесува наод, оценка и мислење на образе-
цот број 4. 

Наодот, оценката и мислењето на комисијата со-
држи-. 

1) лични податоци: име, татково име и презиме, 
ден, месец, година и место на раѓањето, број на лич-
ната карта и адреса на постојаното место на жи-
веење ; 

2) исцрпни анамнестички податоци, податоци за 
лекувањето и наоди на лабораториски и специјалис-
тички испитувања; 

3) дијагнози на болестите кои влијаат на работ-
ната способност (со превод на македонски јазик); 

4) дали лекувањето е завршено; 
5) медицински контраиндикации кои се условени 

од утврдената здравствена состојба; 
6) заклучок за работната способност на осигу-

реникот (постои или не постои загубена, намалена и 
преостаната работна способност); 

7) мислење за работната способност на осигу-
реникот ; 

8) ден на настапувањето на инвалидноста; 
9) причина за настапувањето на инвалидноста; 

10) мислење за постоење потреба од помош и не-
га, телесно оштетување, процентот на телесното ош-
тетување и причина и ден на нивното настапување; 

11) мислење за потреба од контролен преглед и 
12) образложение на наодот, оценката и мисле-

њето. 
Член 36 

По донесување на наодот, оценката и мислењето 
комисијата усно го известува осигуреникот за утвр-
дената работна способност и го поучува за ната-
мошниот тек на постапката за остварување на право 
од пензиското и инвалидското осигурување, а пред-
метот го враќа на надлежната основна заедница со 
наодот, оценката и мислењето. 

УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ТЕЛЕСНО ОШТЕ-
ТУВАЊЕ И ПОТРЕБА ОД ПОМОШ И НЕГА 

Член 37 
За осигурениците за кои се утврдува работната 

способност заради остварување право на инвалидска 
пензија, комисијата во иста постапка оценува дали 
кај осигуреникот постои телесно оштетување и потре-
ба од помош и нега од страна на друго лице и свое-
то мислење го дава во истиот наод, оценка и мис-
лење. 

Член 38 
Кога осигуреникот поднел барање само за оства-

рување право на паричен надоместок за телесно ош-
тетување или паричен надоместок за помош и нега, 
комисијата дава наод, оценка и мислење само за 
постоењето на телесното оштетување, односно потре-
бата од помош и нега, не впуштајќи се во оценката 
на работната способност .на осигуреникот. 

Во случаите од став 1 на овој член кон бара-
њето за утврдување на телесно оштетување и пот-
реба од помош и нега се приложува само медицин-
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ска документација која укажува на постоењето на 
тие факти, оез извештај за наодот и мислењето на 
надлежниот лекар (образец број 3). 

Мислењето за постоењето на телесно оштетување 
односно потреса од помош и нега комисијата го дава 
на истиот ооразец: „Наод, оценка и мислење" (обра-
зец ОроЈ 4) како и при оценувањето на работната 
спосооност, со тоа што за телесно оштетување се 
дава неговиот вид, глава, точка и процент според 
Листата за телесните оштетувања и се утврдува де-
нот и причината за неговото настапување. 

УТВРДУВАЊЕ НА НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА 
НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО 

Член 39 
Првостепената комисија врши оценка на неспо- , 

собноста за работа, односно дали ка ј членот на с е - ' 
мејството постои загубена работна способност, а ка ј 
децата неспособност за самостоен живот и работа, 
со кои се остварува право на семејна пензија, по 
истата постапка по која се оценува инвалидноста. 

Своето мислење комисијата го дава на ист обра-
зец: „Наод, оценка и мислење" (образец број 4), со 
тоа што во него посебно се нагласува средството на 
членот на семејството со осигуреникот односно ко-
рисникот од кого се изведува семејната пензија и 
денот на настапувањето на таа неспособност. 

УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНА СПОСОБНОСТ ЗА ОСТ-
ВАРУВАЊЕ ПРАВО ПО МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

Член 40 
Утврдувањето на работната способност на осигу-

рениците кои остваруваат право од пензиското и ин-
валидското осигурување според меѓународни догово-
ри се врши на начин и по постапка предвидени со 
овој правилник. 

Во случаите од став 1 на овој член, наодот, оцен-
ката и мислењето се дава на образец предвиден со 
меѓународен договор, а ако таков образец не е пред-
виден — на образецот број 4: „Наод, оценка и мис-
лење" предвиден со овој правилник. 

ПОСТАПКА ВО ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА 

Член 41 
Ако осигуреникот поднесе жалба против реше-

нието на основната заедница за право од пензиското 
и инвалидското осигурување со која се напаѓа оцен-
ката на инвалидноста и работната способност, телес-
ното оштетување, потребата од помош и нега, основ-
ната заедница жалбата заедно со сите списи во пред-
метот ја доставува на Заедницата. 

Работникот кој е задолжен да подготви реше-
ние по жалбата оценува "дали со жалбата се напаѓа 
инвалидноста, телесното оштетување односно потре-
бата од помош и нега и жалбата со сите списи ја 
доставува на Второстепената комисија за оцена на 
работната способност и укажува на прашањето и 
околностите за кои комисијата треба да даде наод, 
оценка и мислење. 

Член 42 
Ако осигуреникот кон жалбата приложил нова 

медицинска документација, жалбата со сите списи 
прво се доставува на Првостепената комисија за из-
јаснување по жалбените наоди и новата медицинска 
документација и ако Првостепената комисија утвр-
ди иста состојба како во првостепената постапка, 
жалбата се доставува на надлежност на Второстепе-
ната комисија. 

Член 43 
Наодот, оценката и мислењето на Второстепе-

ната комисија (образец број 5) содржи: 
1) лични податоци: име, татково име и презиме, 

ден, месец, година и место на раѓањето, број на 
личната карта и адреса на постојаното место на жи-
веење ; 

2) број на наодот, оценката и мислењето кое се 
остварува и причини поради кои се оспорува; 

3) дополнение на анамнестичките податоци; 
4) дополнение на клиничките, специјалистички-

те, лабораториските и други наоди од новата меди-
цинска документација; 

5) дијагнози; 
6) медицински контраиндикации кои се услове-

ни од утврдената здравствена состојба,-
7), заклучок за работната способност на осигу-

реникот; 
8) мислење за работната способност на осигуре-

никот; 
9) причина за настапување на инвалидноста; 

10) ден на настапувањето на инвалидноста; 
11) образложение на наодот, оценката и мисле-

њето. 
Член 44 

Кога Второстепената комр1сија по повод жалбата 
утврди поинаква фактичка состојба и даде поинакво 
мислење од првостепената, должна е еден примерок 
од својот наод, оценка и мислење да и достави на 
Првостепената комисија. 

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за органи-
зацијата и составот на инвалидските комисии и за 
постапката при оцена на инвалидноста и преостана-
тата работна способност („Службен весник на СРМ" 
бр. 40/79). 

Член 46 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-893/1 
27 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА 

162. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ"! бр. 9/78 и 43/78) 
и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за 
социјална заштита — Битола, Собранието на Оп-
штинската СИЗ за социјална заштита, на седницата 
одржана на 23 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд од личен доход од работен однос, од 
личен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење стопанска дејност и од личен 
доход од самостојно вршење на нестопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за социјална заштита — Битола изнесуваат. 
1. придонес од доходот на основните организа-

ции на здружен труд, по стапка од 0,28%; 
2. придонес од личен доход од работен однос, по 

стапка од о,24°/о; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,40%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, п о ' стапка од 2,10%, и 
5. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност, по стапка од 2,10%. 
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Член 3 
Обврзници на придонесот од доход за социјална 

заштита се основните организации на здружен' труд 
и другите корисници на општествени средства, спо-
редени со Одлуката за утврдување на стопанските 
и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на организациите на здружеа, друд од став 
1 на овој член претставува остварениот доход. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, зас-

тареноста, присилната наплата на придонесите за со-
цијална заштита од доходот на ОЗТ се применуваат 
соодветните одредби на Законот на доход на ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 47/73, 11/74, 15/76, 
25/76, 33/76, 44/76). 

Член 5 
Стапката на придонес од личен доход од зем-

јоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го 
врши Управата за приходи — Битола. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-37/5 од 21 декември 
1983 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 02-5/7 
23 февруари 1984 година , 

Битола 
Претседател, 

Анастасија Кочовска, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка од страна 
на предлагачот Музикравиќ Благомир од Нови Сад 
за прогласување на исчезнато лице за умрено, и тоа 
неговиот брат Музикравиќ Марко кој наводно исчез-
нал во текот на 1945 година. -

Се повикува лицето Музикравиќ Марко во рок 
од 3 месеци од денот на' објавувањето на овој оглас 
да се јави во овој суд. Во спротивно, по истекот на 
овој рок, исчезнатиот Музикравиќ Марко би се про-
гласил за умрен. Истовремено се повикува / секое ли-
це кое нешто знае за исчезнатиот тоа да го јави на 
судот во рок од 3 месеци од објавувањето на овој 
оглас. 

Од Општинскиот суд во Скопје, Р. бр. 169/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Општинскиот суд во Радовиш се води спор 
за долг — вредност 20.000 динари, на тужителот Ја-
шар Вејсел Еминов од е. Калаузлија, Радовиш, про-
тив тужениот Карсо Лола од Врање, сега со непоз-
ната адреса. 

Бидејќи живеалиштето, односно престојувалиште-
то, на тужениот е непознато, се повикува тужениот 
Карсо Лола во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да ја достави точната адреса или да одреди 
свој полномошник кој ќе го застапува по овој пред-
мет. Во спротивно судот, по службена должност, ќе 
му постави привремен старател преку органот за 
старателство и за социјални работи во Радовиш. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 490/81. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за докажување на смрт на лицето Шабани Бесим 
од е. Вешала, по предлог на предлагачот Шабани 
Мазлам од е. Вешала. 

Се поканува лицето Шабани Бесим од е. Вешала 
да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", или пак во судот да се јави секој 
кој истиот го познава, во определениот рок. Доколку 
гореименуваниот не се јави пред судот ниту пак се 
јават други лица кои истиот го познавале, судот по 
истекот на рокот, ќе ја утврди смртта на Шабани 
Бесим од е. Вешала. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 167/84. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 10 од Правилникот за работ-

ните односи, Конкурсната комисија при Управата за 
општествени приходи — Берово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на референт по приходи од занает-
чиство 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за државната управа, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

1. да имаат завршено виша комерцијална школа, 
2. да имаат работно искуство од 2 години и поз-

навање од областа на даноците на граѓаните. 
Молбите со потребните документи се поднесуваат 

до органот на Управата за општествени приходи на 
СО — Берово. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". (174) 

Советот на ООЗТ — Детска пневмо-фтизиологија 
во состав на Градската општа болница ,„М. Пијаде" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за преизбор на: 
— еден началник на Одделението за лекување 

белодробна туберкулоза на претшколски и 
школски деца. 

Услови: 
Кандидатите да се лекари специјалисти педија-

три со звање примариус или асистент со 5 години 
специјалистички стаж. 

Со пријавата за конкурирање кандидатите да дос-
тават: диплома за завршен медицински факултет; 
уверение за положен специјалистички испит; доказ 
за звање примариус или асистент; документ за спе-
цијалистичкиот стаж и извод од матичната книга на 
родените. 

Некомплетираните пријави со потребните доку-
менти нема да бидат земени предвид при разгледу-
вањето. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Работите и работните задачи се реизборни за 
мандатен период од 4 години. (132) 
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Советот на Економскиот факултет 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

„Скопје" — 

за избор — реизбор на наставник на Економ-
скиот факултет во Скопје по предметот Основи 
на правото, во редовен работен однос на неоп-
ределено работно време. 
Условите за избор — реизбор се определени со 

Законот 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 еден 

примерок од истите. 
Непотполните и ^благовремените пријави нема 

да се земаат во разгледување. (163) 

Комисијата за избор и именување на Собранието 
на општината Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општината Прилеп ќе врши 
избор на двајца судии во Општинскиот суд — 
Прилеп. 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите пред-

видени во член 247 од Законот за државната упра-
ва („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и посебните 
услови предвидени во член 91 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
пријавите да ги доставуваат до Комисијата за избор 
и именување на Собранието на општината Прилеп 
во рок од 15 дена, сметано од денот на објавување-
то во „Службен гласник на општина Прилеп", однос-
но заклучно со 28. 04. 1984 година. (162) 

СОДРЖИНА 
Страна 

147. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за посебниот данок на промет 
на производи и услуги — — — — — 225 
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