
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 
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Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

101. 
Врз основа на член 16, став 2 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СВМ" број 42/79) и член 2 од 
Законот за распределба на средствата за нестопан-
ски објекти што се од општ интерес за Републи-
ката во периодот од 1976 до 1980 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 8/73, 19/75, 25/76 и 22/79), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА 
И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКА! ОБЈЕКТИ 
ШТО СЕ СД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА-

ТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се користат и распоредуваат 

средствата од Републичкиот буџет за 1980 година 
во вкупен износ од 281.500.000 динари и тоа од: 

позиција 120 — Средства за 
изградба и опремување на 
објекти што се од општ ин-
терес за Републиката 
позиција 121 — Средства од 
обврски по користени кре-
дити и позајмици за ^ с т о -
пански инвестиции 
50% ОД средствата за амор-
тизација на објекти на ре-
публичките органи на упра-
вата и републичките орга-
низации 
неискористени средства од 
претходни години 

173.000.000 динари 

100.000.000 

5.000.000 

3.500.000 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука, намене-

ти за изградба и опремување на објекти што се од 
општ интерес за Републиката, се распоредуваат по 
одделни корисници ги намени и тоа: 

1. Републичка заедница за 
насочено образование 
— за изградба и опремува-

ње ка училишен прос-4 

тор за насоченото обра-
зование 

2. Републички секретаријат за 
култура 
— за изградба на Региона-

лен архив во Титов Ве-
лес 

— за изградба и опремува-
ње на музејска зграда 

— за изградба на спомен-
домовите на културата 

3. Републичка заедница на 
културата 
— за изградба и опремува-

ње на објекти во областа 
на културата 

41.000.000 динари 1 3 

2.500.000 

5.000.000 

30.000.000 

9.740.000 

4. Републичка заедница за 
здравство и здравственото 
осигурување 
— за изградба и опремува-

ње на простор за здрав-
ствена заштита 95.000.000 „ 

5. Републички комитет за фи-
зичка култура 
— за изградба на објекти 

за физичка култура 10.800.000 „ 
6. Републичка конференција 

на Народната техника на 
СР Македонија 
— за реализација на Про-

грамата за изградба, до-
градба и опремување на 
објекти за техничка кул-
тура 2.000.000 

7. Македонски народен театар 
— за довршување на згра-

дата на Македонскиот 
народен театар 35.800.000 „ 

8. Извршен совет на Собра-
нието на СР Македонија 
— за изградба на станови 

за работниците и функ-
ционерите ово републич-
ката управа 12.000.000 

— за довршување на на-
менски објекти 6.910.000 „ 

9. Работна организација НИП 
„Нова Македонија" 
— за реализација на раз-

војната програма 10.000.000 „ 
10. Републички секретаријат 

за внатрешни работи 
— набавка на опрема за 

воведување на матичен 
број 13.000.000 

11. Републички секретаријат за 
здравство и социјална по-
литика 
— учество на градба на 

објекти за акупунктура 2.500.000 „ 
V 

12. Републички секретаријат 
за сообраќај и врски 
— за итни поправки на 

аеродромот „Скопје" — 
Скопје 2.000.000 

Републички секретаријат 
за информации 
— за довршување на . из-

градбата на работните 
простории во одделни 
редакции („Просветена 
жена" и 'Здружението 
на новинарите на ОР 
Македонија) 3.250.000 

Член 3 
Средствата распоредени по корисници и на-

мени од член, 2 на оваа одлука, освен точките 8 и 
10, ќе се обезбедуваат како учество на Републи-
ката во финансирањето на договорните развојни 
програми и други инвестициони зафати. 
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Член 4 
Распоредот на средствата на крајните корис-

ници од член 2, точка 1 до 6 на оваа одлука ќе го 
изврши корисникот на средствата. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја 

извршува оваа одлука според динамиката на при-
ливот на 'средствата на Републичкиот буџет, како 
и во сообразност со обезбеденото учество од од-
делните инвеститори. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-7В2/1 Претседател 
10 април 1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

102. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на делот II на член 37 од 
Самоуправната спогодба за основите и мерилата за 
стекнување и распоредување на доходот и рас-
пределба на средствата за лични доходи донесена 
од работниците во Централното основно училиште 
„Петар Мусев" во Богданци, општина Гевгелија, 
со референдум на 25 февруари 1977 година, на ос-
нова членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
алинејата 2 на член 15 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
мицата одржана на 29 февруари 1980 година до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА делот II на член 37 од Само-
управната спогодба за основите и мерилата за сте-
кнување и распоредување на доходот и распре-
делба на средствата за лични доходи, донесена од 
работниците во Централното основно училиште 
„Петар Мусев" во Богданци, општина Гевгелија, 
со референдум на 25 февруари 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Петар Мусев" во Богданци, општина Гевгелија, 
на начинот предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решението У. бр. 75/79 доне-
сено на седницата од 12 декември 1979 година, по-
веде постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на актот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка. Постапката беше поведена затоа што пред 
Судов основано се постави прашањето за соглас-
носта на оспорените одредби од самоуправната 
спогодба со начелото на наградување според тру-
дот, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од За-
конот за основното воспитание и образование за-
тоа што при вреднувањето на наставно-воспитните 
работи и работни задачи се утврдени различни ме-
рила во зависност од степенот на стручната под-
готовка на наставникот, иако е оценето дека овие 
работи и работни задачи можат со успех да се 
вршат со еден од степените на стручна подготовка 
предвидени со закон. 

4. Разгледувајќи ја оспорената самоуправна 
спогодба, во текот на постапката и на седницата 
Судов утврди дека во оспорениот член 37 од са-
моуправната спогодба, во кој е дадена аналитич-
ка .процена на работите и работните места по утвр-
дени барања во делот И од овој член, пред да би-
дат вреднувани одделно сите работи и работни за-
дачи во училиштето, како самостоен и независен 

основ за распределба на средствата за личните до-
ходи, надвор од основот сложеност, е предвидена 
и стручната подготовка која се вреднува со посе-
бен број бодови. Така, работникот со високо обра-
зование добива 100, со више 125 и со средно обра-
зование 90, квалификуваниот работник 80 и неква-
лификуваниот 45 бода. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) настав-
ници за одделенска настава во основното училиште 
можат да бидат лица што завршиле филозофски 
факултет — педагошка група и педагошка акаде-
мија — отсек за одделенска настава и лица што 
завршиле учителска школа. Наставници по пред-
метна настава во основното училиште, според ста-
вот 2 од истиот член од означениот закон, можат 
да бидат лица што завршиле еднопредметна или 
двопредметна соодветна група за образование на 
наставници на факултет, висока школа, ликовна 
академија, музичка академија, педагошка академи-
ја или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста нг 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за личните 
доходи, така што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок селен на стручна под-
готовка, значи за кои се смета дека се посложени, 
оправдано е од гледиштето на начелото на награ-
дување според трудот да се предвидува повисоко 
мерило по основот сложеност во однос на работи-
те и работните задачи за кои е предвиден пони-
зок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во слу-
чаите кога за вршење на одредени работи и ра-
ботни задачи се предвидени повеќе степени на 
стручна подготовка, вреднувањето на тие работи 
се врши според нивната сложеност а не според 
подготовката што ја има конкретниот работник. 
Имено, ако за вршењето на одредени работи и ра-
ботни задачи алтернативно се утврдени повеќе сте-
пени на стручна подготовка тоа значи дека сло-
женоста на тие работи и работни задачи е таква 
да може со успех да ги врши секој од работници-
те што има еден од утврдените степени на струч-
на подготовка. Поради тоа. Судов смета дека при 
вреднувањето на работите и работните задачи на 
наставниците, кога е во прашање еднаква сложе-
ност на работите и работните задачи и кога со за-
кон е утврдено дека со било кој од предвидените 
степени со успех ќе се изведува наставата, мора да 
се поаѓа од единствени мерила за вреднување на 
основот сложеност затоа што стручната подготовка 
е основен елемент за одредување слепените на сло-
женоста на работите и работните задачи. На овој 
начин не се обезвреднува значењето и влијанието 
на стручната подготовка во развиен систем на ос-
нови и мерила за распределба на средствата за 
личните доходи според вложениот труд од при-
чина што, доколку работникот со повисок степен 
на стручна подготовка при утврдувањето на кон-
кретните резултати постигнати во работата, пока-
же дека работите и работните задачи ги извршил 
со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш 
тоа треба да се одрази и на неговиот конечен ли-
чен доход. 

Со оглед на тоа Судов утврди дека оспорената 
одредба од самоуправната спогодба не е во сог-
ласност со начелото на наградување опоред трудот 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и во ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на 
член 79 од Законот за основното воспитание и об-
разование затоа што при вреднувањето на настав-
но-воспитните работи и работни задачи се утвр-
дени различни мерила во зависност од степенот на 
стручната подготовка на наставниот иако е оце-
нето дека овие работи и работни задачи можат со 
успех да се вршат со еден од со закон предвиде-
ните степени на стручна подготовка. 
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Судов, исто така, утврди дока оспорената од-
редба не е во согласност и со ставот 3 на член 
129 од Законот за здружениот труд затоа што, 
покрај утврдените основи за обем, сложеност, од-
говорност и услови за работа, како посебен основ 
за утврдување на придонесот на работникот се 
предвидува и стручната подготовка, затоа што струч-
ната подготовка, како израз на сложеноста на ра-
ботите и работните задачи, е инкорпорирана во ос-
новот сложеност и веќе кога овој основ е предви-
ден и за него се утврдени мерила, нема место за 
одделно предвидување на стручната подготовка. 

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

У. бр. 75/79 
29 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

103. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членовите 95 и 122 од 
Правилникот за работни односи на работниците во 
Основната организација на здружениот труд „Ин-
дустрија" во Пехчево, во состав на Дрвнаиндуст-
рискиот комбинат „Црн Бор" во Прилеп, усвоен на 
собир на работните луѓе од 18 ноември 1978 го-
дина, на основа членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата од 29 февруари 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 95 и 122 од Пра-
вилникот за работните односи на работниците во 
Основната организација на здружениот труд „Ин-
дустрија" во Пехчево во состав на Дрвноиндуст-
рискиот комбинат „Црн Бор" во Прилеп, усвоен на 
собирот на работните луѓе од 18 ноември 1978 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Индустрија" во Пехчево на на-
чинот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, но повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на членовите 95 и 122 од Правилникот 
за работни односи на работниците во Основната 
организација на здружениот труд „Индустрија" во 
Пехчево во состав на Дрвноиндустриокиот комби-
нат „Црн Бор" во Прилеп. Постапката беше пове-
дена затоа што основано се постави прашањето за 
законитоста на оспорените одредби од правилни-
кот со членовите 49 и 74 од Законот за работните 
односи. 

4. Во претходното испитување и на седницата 
Судов утврди дека оспорениот правилник е доне-
сен на собир на работниците од 18 ноември 1978 
година. Според членот 95 од овој правилник на ра-
ботниците помлади од 18 години и на работниците 
кои имаат преку 30 години работен стаж и 55 го-
дини здивот (мажи) и 25 години работен стаж и 
50 години живот (жени), годишниот одмор им се 
зголемува со по 4 работни дена. 

Од друга страна според членот 94 од правил-
никот работник кој има работен стаж од 25 до 30 

години има право на годишен одмор од 28 работни 
дена. Од тоа произлегува дека годишниот одмор 
на работниците кои имаат 25 години работен стаж 
со зголемувањето од 4 дена изнесува 32 работни 
дена. 

Според членот 49 од Законот за работните од-
носи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77), работ-
никот има право на годишен одмор во текот на 
една календарска година во траење од најмалку 18 
а најмногу 30 работни дена. По исклучок годиш-
ниот одмор на работникот кој работи под посебни 
услови на работа, во смислата на член 39 од овој 
закон (особено тешка и напорна работа, работа под 
зголемен атмосферски притисок, работа во вода 
или влага, работа изложена на јонизирачки зра-
чења, работа во атмосфера загадена со отровни 
гасови, со отровен прав, работа со нагризувачки 
материјали, работа на летачки персонал и слично), 
може да трае и над 30 дена но не повеќе од 4Ј5 
работни дена. 

Со оглед на тоа што според членот 95 од пра-
вилникот работниците кои имаат 30 години рабо-
тен стаж и 55 години живот (мажи) односно 25 го-
дини работен стаж и 50 години живот (жени) ост-
варуваат право на годишен одмор во траење од над 
30 работни дена, односно над пропишаниот закон-
ски максимум Судов утврди дека тој член е во 
спротивност со членот 49 од Законот за работните 
односи. 

Судов исто така утврди дека според членот 122 
од оспорениот правилник, на работници кои навр-
шиле 30 години пензиски стаж (мажи) и 25 годи-
ни (жени), не може да им се намалува учеството 
во распределбата на средствата наменети за лични 
доходи поради распоредување на други работи, од-
носно на други работни задачи. 

Според членот 74 од Законот за работните од-
носи, работникот со работен стаж над 35 години 
(маж) односно над 30 години (жена) кој поради на-
малена работна способност се распоредува на дру-
ги работи, односно работни задачи има право врз 
основа на начелата на взаемност и солидарност, а 
под услови утврдени во самоуправниот општ акт, 
да- учествува во распределбата , на средствата за 
личен доход во висина на просечната аконтација 
на личниот доход што го остварувал во последни-
те три месеци или последната година, ако тоа за 
него е поповолно пред да беде распореден на дру-
ги работи односно работни задачи. 

Од оваа законска одредба произлегува обврска 
за организацијата на здружениот труд со самоуп-
равен општ акт да ги утврди условите за заштита 
на постарите работници во распределба на личниот 
доход но при тоа законот предвидел како услов 
работникот да има работен стаж над 35 години 
(маж) односно над 30 години (жена). 

Со оглед на тоа што со членот 122 од оспоре-
ниот правилник е изменет условот предвиден со 
законот, и како услов е определено работникот да 
има работен стаж над 30 години (мажи) односно 
над 25 години (жени) Судов смета дека тој член 
не е во согласност со членот 74 од Законот за ра-
ботните односи. 

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

У. бр. 150/79 
29 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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104. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за (измена на дел од ур-
банистичкиот план на град Струмица бр. 01-429/1, 
донесена од Собранието на општина Струмица на 
седницата одржана еа 10 јули 1974 година, на ос-
нова членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македноија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 6 март 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена на дел 
од урбанистичкиот план на град Струмица бр. 
01-429/1, донесена од Собранието на општината 
Струмица на седницата одржана на 10 јули 1974 
година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 152/79 од 5 
декември 1979 година, поведе постапка за оцену-
вање законитоста на одлуката означена во точ-
ката 1 на оваа одлука, затоа што основано се пос-
тави прашањето за нејзината согласност со чле-
новите 30 и 35 од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање („Службен весник на СРМ" бр. 
20/78). 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека со точката 1 на оспорената одлу-
ка е извршена измена во деталниот урбанистички 
план на град Струмица во делот кој се наоѓа се-
верно од улицата „Димитар Цветанов" од осовин-
ската точка 109-6 до осовинската точка 7 и за-
падно од улицата „Климент Охридски" од осовин-
ска точка 7 спрема точка 6. Измената се состои во 
тоа што, место предвидените станбени згради (ин-
дивидуална и општествена), на означеното место 
со одлуката е предвидена површина за дрвна ин-
дустрија. Потоа Судов утврди дека со точката 2 од 
одлуката е усвоено детално урбанистичко реше-
ние за дел од урбанистичкиот план јужно од ло-
кацијата на „Жито Македонија" во кое е предви-
дена изградба на објекти за прехранбена индуст-
рија. Судов исто така утврди дека во постапката 
за донесување на оспорената одлука не бит обез-
беден јавен увид и не била организирана јавна 
расправа. 

Согласно ставот 1 на член 33 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, урбанистич-
ките планови можат да се изменат и дополнат до-
колку битно се изменат економските услови спо-
ред кои се донесени или ако е неопходно поради 
дејство на виша сила. Измените и дополнувањата 
на урбанистичките планови од член 33 од законот, 
според членот 35 од овој закон, се вршат во пос-
тапка за донесување на плановите, а во постапката 
за донесување, согласно членот 30 од законот, ур-
банистичките планови во сите фази на изработу-
вање задолжително се ставаат еа јавен увод и се 
организира јавна расправа. Само по исклучок, кога 
во прашање се измените во планот за реализација 
утврдени во членот 34 од законот, односно кога е 
во прашање измена од помал обем, не е неопходно 
обезбедување јавен увид и организирање јавна ра-
справа. Во членот 34 од законот како измени во 
планот за реализација од помал обем се наведени: 
измена на габаритот на објектот, доградба и над-
градба на објектот, измена на намената на објектот 
и нивелационата и регулационата линија. Според 
мислењето на Судов, измената во планот за реа-
лизација извршена со точката 1 на оспорената од-
лука, не може да се поистовети ниту со една од 
измените предвидени во членот 34 од законот, по-
ради што Судов смета дека таа измена не е од по-
мал обем. Според тоа во конкретниов случај било 
неопходно на донесување на оспорената одлука да 
и претходи јавен увид и организира јавна распра-

ва. Исто така Судов смета дека и во поглед на 
точката 2 од оспорената одлука било задолжител-
но обезбедувањето јавен увид и јавна расправа, 
затоа што со неа е усвоено детално урбанистичко 
решение односно план за реализација. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај на 
измената во планот за реализација извршена со 
точката 1 од оспорената одлука не и претходел ја-
вен увид и организирана јавна расправа, а не е 
во прашање измена од помал обем, како и со ог-
лед на тоа што на планот за реализација усвоен 
со точката 2 од оспорената одлука не му претхо-
дел јавен увид и јавна расправа, Судов оцени де-
ка оспорената одлука не е во согласност со чле-
новите 30 и 35 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање. 

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

У. бр. 152/79 
6 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

105. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на алинејата 4 и 5 на член 69 од Пра-
вилникот за работни односи од 11 декември 1978 
година, донесен од работниците во Работната заед-
ница на Стопанска банка — Основна банка Стру-
мица, на основа членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 6 март 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 4 и 5 на член 69 
од Правилникот за работни односи од 11 декември 
1978 година, донесен од работниците во Работната 
заедница на Стопанска банка — Основна банка 
Струмица. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната заедница на Стопан-
ска банка — Основна банка Струмица на начинот 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 88/79 од 19 
декември 1979 година, поведе постапка за оцену-
вање законитоста на алинеите 4 и 5 на член 69 
од правилникот означен во точката 1 на оваа од-
лука. Судов поведе постапка затоа што основано 
се постави прашањето за согласноста на означе-
ните одредби од правилникот со ставот 1 на член 
24 од Законот за работните односи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 45/77). 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека во ставот 1 на член 69 од Пра-
вилникот за работни односи на Работната заед-
ница на Стопанска банка — Основна банка во 
Струмица е определено работникот во текот на 
обавувањето на работите и работните задачи да 
може да биде распореден привремено без негова 
согласност на други работи и работни задачи кои 
не одговараат на неговата стручна подготовка, од-
носно работна способност стекната со работа, само 
во исклучителни околности, а особено: 1) во слу-
чаите на виша сила која настанала или непосредно 
претстои да настане (поплава, земјотрес, пожар); 
2) несреќа која настанала или непосредно претстои 
да настане; 3) заради -отстранување на ненадејни 
кварови; 4) замена на ненадејно отсутен работник; 
и 5) заради отстранување на моментално зголемен 
обем на работа на благајните при исплатување на 
личните доходи од организациите, откуп на земјо-
делски производи и друго. 
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Според ставот 1 на член 24 од Законот за ра-
ботните односи работникот е должен привремено 
да ги врши работите, односно работните задачи кои 
не одговараат на неговата стручна подготовка, од-
носно работна способност стекната со работа само 
во исклучителни околности утврдени во самоуп-
равниот општ акт во основната организација и тоа 
додека траат тие околности, а особено: во случај 
на виша сила, несреќа која настанала или која 
непосредно претстои и слично. 

Од наведените одредби на членот 24 од Зако-
нот за работните односи се гледа дека е законска 
обврска, во исклучителни околности, работникот 
привремено да врши и работни задачи кои не одго-
раваат на неговата стручна подготовка. Притоа за-
конот наведувајќи ги како особено исклучителни, 
околности случаите на виша сила и несреќа која 
настанала или претстои да настане, остава други 
исклучителни околности да бидат утврдени во са-
моуправниот општ акт во основната организација. 
Но, според мислењето на Судов, оваа законска од-
редба не смее да се сфати така што утврдувањето 
на исклучителните околности во самоуправниот 
општ акт може да се врши сосем произволно. Су-
дов смета дека како исклучителни би можеле да 
бидат определувани само оние околности кои не 
можат да се предвидат, кои претставуваат несекој-
дневни настани, со еден збор околности кои изле-
гуваат од рамките на она што претставува позна-
ти и редовни околности за нормално одвивање на 
процесот на работата. Во конкретниов случај окол-
ностите наведени во алинеите 4 и 5 на оспорениот 
член 69 од правилникот, според мислењето на Су-
дов, не можат да се означат како исклучителни 
околности затоа што не се непредвидливи. Отсуст-
вувањата на работниците, макар биле понекогаш и 
изненадни, се појави кои треба секогаш да се 
имаат предвид, па за отсутниот работник би тре-
бало да биде предвидена замена, односно замена со 
работник кој има иста стручна подготовка. Судов 
исто така смета дека во смислата на ставот 1 на 
член 24 од Законот за работните односи, како ис-
клучителна околност не може да се предвиди ни 
повремено зголемениот обем на работата на благај-
ничките шалтери при исплатувањето на личните 
доходи на работниците, како и при откупот на зем-
јоделски производи, затоа што, тоа се околности 
кои се јавуваат и повторуваат во одредено време, 
поради што се предвидливи, па организирањето на 
работниот процес би требало навреме да биде при-
лагоден на тие потреби. 

Со оглед на тоа што во алинеите 4 и 5 на 
членот 69 од означениот правилник како случаи во 
кои може работникот привремено да биде распо-
реден на работно место кое не одговара на него-
вата стручна подготовка, се предвидени и такви 
околности кои всушност не претставуваат исклучи-
телни околности, Судов оцени дека овие одредби 
од правилникот не се во согласност со ставот 1 
на член 24 од Законот за работните односи. 

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

У. бр. 88/79 
6 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

106. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на членот 79 од Правилникот за рас-
пределба на доходот, чистиот доход и распредел-
ба на средствата за лични доходи и останатите 
лични примања од 30 декември 1977 година доне-
сен од работниците во Основната организација на 
здружениот труд „Минерална вода и С02" е. Ме-
џит ли ја во состав на Лозаровинарскиот комбинат 
„Лозар" во Битола, на основа членот 433 од Уста-
вот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од 

Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 13 март 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА членот 79 од Правилникот 

за распределба на доходот, чистиот доход и ра-
спределба на средствата за лични доходи и оста-
натите лични примања од 30 декември 1977 година, 
донесен со референдум од работниците во Основ-
ната организација на здружениот труд „Минерал-
на вода и СОг" е. Меџит лиј а во состав на Ло-
заро-винарскиот комбинат „Лозар" во Битола, во 
делот во кој е определено за работа во денот на 
неделен одмор (недела) на работникот да му се ис-
платува за 50% зголемена дневница. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Минерална вода и СО2" е. Ме-
џитлија во состав на Лозаро-винарокиот комбинат 
„Лазар" во Битола, на начинот определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод ини-
цијативата на работничкиот совет на Основната ор-
ганизација на здружениот труд „Минерална вода 
и ОО2" е. Меџит лиј а ,со решение У. бр. 202/79 од 
31 јануари 1980 година поведе постапка за оце-
нување законитоста на членот 79 од правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што со 
основ се постави прашањето дали овој член од 
правилникот е во согласност со членот 83 од За-
конот за работните односи. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека во оспорениот член 79 од правил-
никот е определено за работа на ден на неделен 
одмор (недела) на работникот да му се исплатува 
зголемена дневница за 50°/о и во текот на неде-
лата да му се обезбеди користење на неделниот од-
мор во друг ден. 

Согласно ставот 1 на член 46 од Законот за ра-
ботните односи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/77) работникот има право на неделен одмор во 
траење од најмалку 24 часа непрекинато. Согласно 
ставот 2 на овој член од законот ако е неопходно 
работникот да работи на денот на неделен одмор 
таквиот одмор му се обезбедува во текот на истата 
или наредната работна седмица. 

Според членот 83 од означениот закон зголе-
мена аконтација на личниот доход на работникот 
му припаѓа за работа во деновите на празниците 
кога не се работи, за ноќна работа и за работа по-
долга од 42 часа во неделата, во висина утврдена 
со самоуправниот општ акт, во согласност со оп-
штествениот договор и самоуправната спогодба. 

Од наведените одредби на Законот за работни 
односи произлегува дека работникот во една ра-
ботна седмица има право на неделен одмор во тра- , 
ење од најмалку 24 часа. Доколку работникот не 
го користел неделниот одмор во определениот ден 
поради тоа што било неопходно да работи на тој 
ден, тогаш организацијата е должна да му обезбе-
ди тој одмор да го користи во друг ден. Со оглед 
на тоа што обезбедувањето на неделен одмор за 
работникот законот го предвидува како задолжи-
телно, според мислењето на Судов, нема основ за 
работа на тој ден работникот да добие зголемена 
аконтација на личниот доход. Освен тоа основите 
за добивање зголемена аконтација на личниот до-
ход ги определил Законот за работните односи во 
членот 83, и затоа Судов смета дека организациите 
на здружениот труд не се овластени да предвиду-
ваат други основи. Како што може да се види во 
овој член од законот како основи за зголемена 
аконтација на личниот доход на работникот се 
предвидени работата во денови на празниците во 
кои не се работи, ноќната работа и работата по-
долга од 42 часа во неделата. Работниците, соглас-
но овој член од законот, самостојно ја утврду-
ваат само висината на зголемената аконтација на 
личниот доход, а не и основите. 
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Со оглед на тоа што во оспорената одредба од 
правилникот е предвидено за работа во ден на не-
делен одмор на работникот да му се исплатува зго-
лемена дневница за 50°/о, Судов оцени дека таа не 
е во согласност со членот 83 од Законот за работ-
ните односи. 

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

У. бр. 202/79 
13 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

107. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Методологијата за ме-
рење и оценување на резултатите од трудот на ра-
ботниците во Централното основно училиште „Дедо 
Ило Малешевски" во Берово, донесена на собирот 
на работните луѓе одржан на 12 април 1978 година, 
на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија 
и алинејата 2 на член 15, членот 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 6 март 1980 година 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Методологијата за мерење и 

оценување на резултатите од трудот на работни-
ците во Централното основно училиште „Дедо Ило 
Малешевски" во Берово, донесена на собирот на 
работните луѓе одржан на 12 април 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Централното основно училиште 
„Дедо Ило Малешевски" во Берово, на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 221/79 донесено на седницата од 10 јануари 
1980 година, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на актот означен во точката 
1 на оваа одлука. Постапката беше поведена за-
тоа што пред Судов основано се постави праша-
њето за согласноста на оспорената методологија со 
начелото на наградување според трудот и со ста-
вовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното 
воспитание и образование, како и за нејзината со-
гласност со ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд. 

4. Разгледувајќи ја оспорената методологија, во 
текот на постапката и на седницата, Судов утврди 
дека според нејзиниот оспорен член 38, секој ра-
ботник во училиштето е должен постојано да се 
усовршува и дообразува. За секој стекнат степен 
на образование работникот има право на зголеме-
на аконтација на личниот доход и тоа за средна 
стручна подготовка 60 бода, за виша 125 и за ви-
сока 190 бода. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78), настав-
ници за одделенска настава во основното училиш-
те можат да бидат лица што завршиле филозоф-
ски факултет — педагошка група и педагошка 
академија — отсек за одделенска настава и лица 
што завршиле учителска школа. Наставници по 
предметна настава во основното училиште, според 
ставот 2 од истиот член од означениот закон, мо-
жат да бидат лица што завршиле еднолредметна 
или двопредметна соодветна група за образование 
на наставници на факултет, висока школа, ли-
ковна академија, музичка академија, педагошка 
академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка. како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за личните 
доходи, така што за работите и работните задачи 

за кои е предвиден повисок степен на стручна под-
готовка, значи за кои се смета дека се посложени, 
оправдано е од гледиштето е а начелото на награ-
дување според трудот да се предвидува повисоко 
мерило по основот сложеност во однос на работите 
и работните задачи за кои е предвиден понизок 
степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во слу-
чаите кога за вршење на одредени работи и ра* 
ботни задачи се предвидени повеќе степени кјг 
стручна подготовка, вреднувањето на тие рабови 
се врши според нивната сложеност а не според под-
готовката што ја има конкретниот работник. Име-
но, ако за вршењето на одредени работи и работ-
ни задачи алтернативно се утврдени повеќе степе-
ни на стручна подготовка тоа значи дека сложе-
носта на тие работи и работни задачи е таква да 
може со успех да ги врши секој од работниците 
што има еден од утврдените степени на стручна 
подготовка. Поради тоа Судов смета дека при вред-
нувањето на работите и работните задачи на на-
ставниците, кога е во прашање еднаква сложеност 
на работите и работните задачи и кога со закон е 
утврдено дека со било кој од предвидените степе-
ни со успех ќе се изведува наставата, мора да се 
поаѓа од единствени мерила за вреднување на ос-
новот сложеност затоа што стручната подготовка е 
основен елемент за одредување степените на сло-
женоста на работите и работните задачи. На овој 
начин не се обезвреднува значењето и влијанието 
на стручната подготовка во развиен систем на ос-
нови и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи според вложениот труд затоа што, 
доколку работникот со повисок степен на стручна 
подготовка при утврдувањето на конкретните ре-
зултати постигнати во работата, покаже дека ра-
ботите и работните задачи ги извршил со поголем 
успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да 
се одрази и на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што за работниците кои изве-
дуваат настава во училиштето со членот 38 од ос-
порената методологија се предвидени различни ме-
рила односно утврден е различен износ на бодови 
во зависност од степенот на стручната подготовка 
на наставникот, иако со законот е оценето дека со 
еден од предвидените степени на стручна подго-
товка може со успех да се изведува наставата во 
основните училишта, Судов утврди дека оваа од-
редба од методологијата не е во согласност со на-
челото на наградување според трудот утврдено во 
членот 22 од Уставот на ОР Македонија и во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот 
за основното воспитание и образование. 

5. Понатаму, Судов утврди дека оспорениот акт 
е донесен на собир на работните луѓе. 

Според ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд работниците во основната орга-
низација, покрај другото, со референдум одлучу-
ваат за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што со оспорената методоло-
гија се регулираат прашања од областа на лични-
те доходи и е донесена на собир на работните лу-
ѓе, а не со референдум, Судов утврди дека таа не 
е во согласност со Законот за здружениот труд. 
Ова затоа што референдумот, како форма во која 
работниците непосредно одлучуваат за најважни-
те односи во организацијата на здружениот труд 
и во кој интензитетот на волјата на здружените 
работници доаѓа до најпотполн израз, претставува 
значително посигурен облик за изразување на пра-
вата волја и мислење на здружените работници, 
отколку собирот на работните луѓе. 

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

У. бр. 221/79 
6 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

166. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 

и постапката за склучување на спогодби за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („(Службен весник на ОРМ" бр. 41/72), прет-
ставникот »на производството и претставниците на 
потрошувачите на добиточна храна од индустриско 
потекло склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА 

СОНЧОГЛЕДОВАТА САЧМА 
1. Претставникот на производството на сончо-

гледова сачма ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — 
ООЗТ Фабрика за масло „Благој Горев" — Титов 
Велес и претставниците на потрошувачите на тој 
производ (земјоделако-индустриоки комбинати, жи-
винарске фарми, сточарски ООЗТ, земјоделски за-
други и др.), на 29. VII. 1979 година склучија и 
потпишаа спогодба за промена на затечените цени 
на сончогледова сачма со која цената се зголемува 
од 2,80 на 3,10 дин./кг. ринфуз. 

2. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот секретаријат за ошитостопански работи и па-
зар со решение бр. 15-18/14 од 19 март 1980 година. 

3. Оваа спогодба ќе се применува наредниот 
ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Производител: 
ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — ООЗТ Фа-

брика за масло „Благој Горев" — Титов Велес. 
Потрошувачи и преработувачи {потписници 35): 
— Земјоделоко-индустриоки комбинати (ООЗТ 

фабрики за добиточна храна и живинарске! фар-
ми) во Битола, Штип, Куманово, Прилеп, Скопје. 
Струмица, Свети Николе, Титов Велес, Кочани, Ви-
ница, Неготино, Делчево, Валандово, Берово, Ка-
вадарци; 

— Земјоделски задруги и стопанства во е. Ди-
хаво, во Гостивар, во Крива Паланка, во е. Че-
лопек, во Галичник, во Лазарополе, во е. Ракотин-
ци, во е. Драгоево, во е. Трница, во е. Маврово; 

— Преработувачки организации: „Жито Про-
дукт" — Свети Николе, „Жито Вардар" — Титов 
Велес, „Жито Прилеп" — Прилеп, „Жито Маке-
донија" — Скопје, „Жито Скопје" — Скопје; 

— Прометни организации; „Макаплод" — Скоп-
је „Славија" — Скопје, „Центро-Промет" — При-
леп, „Прехрана" — Битола, „Стокопромет" — 
Скопје. 

167. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и 

постапката за склучување на спогодби за промена 
на затечените цени на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/72), претставни-
кот на производството и претставниците на потро-
шувачите на добиточна храна од индустриско по-
текло склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРЕ-

МИЕРИТЕ ВАМИДО Ж-4/а 0,5Чо И ВАМИДО 
Ж-1/а 0,5Чо 

1. Претставникот на производството на премик-
си за добиточна храна „Алкалоид" — Хемиско 
фармацеуте^ козметичка индустрија — Скопје и 
претставниците на потрошувачите на премиксите за 
добиточна храна (земј оделско-индустриски комби-
нати, живинарски и други фарми, сточарски ООЗТ, 
земјоделски и други задруги и прометни органи-
зации), на 26. VII. 1979 година, склучија и потпи-
шаа Спогодба за промена на затечените цени на 
премините, со која цените на премиксите се ме-
нуваат: 

— Премиксот Вамидо Ж-4/а 5% од 22,00 на 
25,30 дин./кг. 

.— Премиксот Вамидо Ж-1/а 5% од 40,00 на 
47,20 дин./1кг. 

2. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот секретаријат за општостопански работи и па-
зар со решение бр. 15-18/15 од 19 март 1980 година. 

3. Оваа спогодба ќе се применува наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Производител: 
„Алкалоид" — Хемиско фармацеуте^ козме-

тичка индустрија — Скопје. 
Потрошувачи и преработувачи (потписници 27): 
— Земјоделски задруги, сточарски задруги и 

стопанства во Гостивар. Кичево, е. Дихово, Крива 
Паланка, е. Челопек, е. Драчево — Скопско, Га-
личник, Лазарополе, Зелениково, Ракотинци и др. 

— Живинарски фарми во Охрид, Ресен, е. Бе-
лимбегово. 

— Земјоделско-индустриски комбинати (ООЗТ 
— Сточарство и фабрики за добиточна храна) во 
Скопје, Битола, Прилеп, Штип, Пехчево, Гевгелија, 
Куманово, Струмица, Свети Николе, Титов Велес, 
Кавадарци, Кочани, Неготино, Виница. 

— Прометни организации во Скопје и Прилеп. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

168. 
Врз основа на член 188 точка 6 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/79), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 12 март 1980 година, до-
носе 

О Д Л У К А 
ЗД УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕН-

ЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО ОДДЕЛНИ ПЕРИОДИ 

Член 1 
Со оваа одлука се усогласуваат старосните, ин-

валидските и семејните пензии според одредбите 
на член 135 став 2 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување врз основа на разликите 
што настанале во односите меѓу нивоата на пен-
зиите остварени во одделни периоди. 

Член 2 
Усогласувањето на пензиите во смисла на член 

1 од оваа одлука се врши на тој начин што ста-
росните, инвалидските и семејните пензии опреде-
лени од пензиска основа во која се влезени лични-
те доходи остварени заклучно со 31 декември 1965 
година, како и пензиите остварени според пропи-
сите кои важеа до 31 декември 1964 година, од-
носно до 31 декември 1972 година, определени од 
пензиската основа утврдена според категоријата на 
работите и работните задачи и утврдениот пен-
зиски стаж, се зголемуваат за заостанување^ на 
односот на овие пензии со просечниот личен доход 
во СР Македонија во 1965 година и односот меѓу 
износот на истите пензии за месец декември 1978 
година и просечниот личен доход во СР Македо-
нија во 1977 година, ако тоа заостанување и пого-
лемо од 2°/о. 

Според оваа одлука се усогласуваат и семеј-
ните пензии кои се определени од старосна или ин-
валидска пензија од став 1 на овој член. 

Усогласувањето на пензиите од став 1 на овој 
член не може да биде поголемо од 12°/о, 
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Член 3 
Како основица за определување износот на 

зголемувањето на пензијата по оваа одлука служи 
износот на пензијата, без заштитниот додаток, што 
на корисникот на пензија му следува за месец де-
кември 1979 година. 

Член 4 ' 
Зголемувањето на пензијата по оваа одлука 

следува од 1 јануари 1980 година. 

Член 5 
Според одредбите на оваа одлука не,се усогла-

суваат пензиите на борците од Народноослободи-
телната војна од пред 9 септември 1943 година кои 
се усогласени според член 42 став 2 од Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување, корисниците на пензија кои работеле 
на определени должности во органите за внат-
решни работи и други изедначени во правата со 
нив, и исклучително признаените пензии според 
член 80 и 132 од Законот за пензиското осигуру-
вање. 

Член 6 
Зголемувањето на пензиите (според оваа одлу-

ка ќе се изврши по службена должност без доне-
сување решение, со тоа што корисниците на пен-
зија на соодветен начин ќе се известат за усогла-
сувањето на нивните пензии, со поука дека можат 
да поднесат барање за донесување решение за ви-
сината на усогласената пензија. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-590/1 
12 март 1980 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, е. р. 

169. 
Врз основа на член 179 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 39/78) и член 233 и 235 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ", бр. 8/79), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 март 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА ЛИЦАТА ПРИВРЕМЕНО НЕВРА-
БОТЕНИ ДОДЕКА ПРИМААТ ПАРИЧЕН НАДО-

МЕСТОК ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНАТА 
НЕВРАБОТЕНОСТ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основата и стап-

ката за пресметување и плаќање на придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување за лицата при-
времено невработени додека примаат паричен на-
доместок за време на привремената невработеност, 
како и начинот на востановувањето и престанокот 
на својството на осигуреник на овие лица. 

Член 2 
Основа за пресметување и плаќање на придо-

несот за пензиско и инвалидско осигурување за 
лицата од член 1 на оваа одлука е личниот доход 
од кој е определен паричниот надоместок за време 
на привремената невработеност. 

Член 3 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигу-

рување за лицата од член 1 на оваа одлука се 
плаќа по стапка од 6% од основата определена со 
член 2 на оваа одлука. 

Член 4 
Востановувањето и престанокот на својството 

на осигуреник на лицата од член 1 на оваа одлу-
ка се врши според Законот за матична евиденција 
на осигурениците и корисниците на права од пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

Член 5 
Обврзници за плаќање на придонесот за пен-

зиско и инвалидско осигурување за лицата од член 
1 на оваа одлука се општинските самоуправни ин-
тересни заедници за вработување. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-593/1 
12 март 1980 година 

Скопје 
' Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

170. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип, на рамноправна седни-
ца на двата собора на Собранието, одржана на 29 
февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-
СТВО ЗА 1980 ГОДИНА НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1980 година се определува во висина од 
7,80% од бруто личниот доход и другите примања. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести, за организациите на 
здружен труд и други корисници што се распо-
редени во областа 0 и 9 од Номенклатурата, се оп-
ределува во висина од 0,50% од бруто личниот до-
ход. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести, за организациите на 
здружен труд и други корисници што се распоре-
дени во областа од 1 до 8 од Номенклатурата, се 
определува во висина од 0,50% од остварениот до-
ход, намален за пресметаните законски и договор-
ни обврски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во старнство, за работниците испратени 
на работа во странство од основните организации 
на здружен труд (деташирани работници), се опре-
делува по стапка во висина од 25% од утврдената 
основица што ја претставува месечниот просечен 
нето личен доход на работниците во матичната ор-
ганизација исплатен во годината што претходи на 
годината во која работникот е испратен во стран-
ство, односно месечниот просечен нето личен доход 
во матичната организација остварен во претходна-
та година на сите работници од категоријата што 
ја има деташираниот работник — за работниците 
кои не оствариле личен доход во претходната го-
дина. 
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Основиците од претходниот став во текот на 
годината се применуваат како аконтација. 

По завршната .сметка, утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во година-
та кога деташирањето е извршено според претход-
ната година. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за лицата пријавени ка ј Заедницата за 
вработување кои примаат паричен надоместок на 
име привремено безработни лица, како и за лицата 
уживатели на пензија се определува во висина од 
11,62% од нето примањата. 

За лицата пријавени кај Заедницата за вра-
ботување, основицата за пресметување на придо-
несот за здравствено осигурување ја сочинува про-
сечниот износ исплатен на име паричен надомес-
ток на привремено безработните лица во времето 
за кое се плаќа придонес за здравствено осигу-
рување. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело се 

плаќа придонес за здравствено осигурување во 
случај несреќа на работа и професионално заболу-
вање, по стапка од 0,73% од исплатениот надо-
месток. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Општинската 
заедница, основицата за пресметување на придо-
несите е определена во нето износ, придонесот за 
здравствено осигурување се пресметува и се плаќа 
по стапки односно според тарифата пресметана за 
примена на нето личниот доход, односно прима-
њата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифите на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај 
кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или истите се плаќаат 
по другите стапки по кои придонесот се пресме-
тува и се плаќа за поголем број работници врабо-
тени во работните организации. 

Член 6 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се: 
— 25'% — приходи на Општинската заедница 

на здравството и здравственото осигурување — 
Штип и 

— 75% — приходи на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ви-
ница. 

Член 7 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 56% — за задолжителните видови на здрав-

ствена заштита и 
— 44% — за здравствена заштита којашто са-

мостојно ја утврдува Заедницата. 

Член 8 
Придонесите се пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на придонесот на начин утврден со закон, 
со статут и други општи акти на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 04-13/6 
29 февруари 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, е. р. 

171. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Штип, на рамноправна седница 
на двата собора на Собранието, одржана на 29 
февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈ-
НОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОД-

РАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ШТИП ЗА 
1980 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работните луѓе што вртат земјодел-
ска дејност со средства за работа над кои постои 
право на сопственост се определува во висина од 
13,82% од катастарскиот доход. 

2. Паушалниот придонес за здравствено осигу-
рување по осигуреник изнесува 154 динари. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство, плаќаат придонес за 
здравствено осигурување по 305 динари годишно по 
член. 

II 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се: 
— 7% приходи на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — 
Штип и 

— 93% приходи на Основната заедница на 
здавството и здравственото осигурување — Штип. 

III 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат и тоа: 
— 60%) за задолжителните видови на здравст-

вена заштита и 
—• 40% за здравствената заштита што самос-

тојно ја утврдува Заедницата. 
IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 04-13/7 
29 февруари 1980 година Претседател, 

Штип Гаврил Дракалски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТ-
ВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА 

172. 
Врз основа на член 34 од Статутот, Собранието 

на Основната заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Виница, на заедничка сед-
ница на сите собори на Собранието, одржана на 
28 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ЛЕКАРСТВА 
I 

За користење на лекарства, осигурениците уче-
ствуваат со сопствени средства во висина од, 10 ди-
нари по издаден лек. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Тп. 04-12/7 
28 февруари 1980 година Претседател, 

Виница Боро Панов, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ВАЛАНДОВО 

173. 
Врз основа на член 10 точка 5 и 6 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на станува-
њето („Службен весник на СРИ", бр. 49/74) и член 
1 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), 
Собранието на СИЗ на станувањето — Валандово, 
на седницата одржана на 27 февруари 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА СТАПКАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува висината на придонесот за стан-

бена изградба, и тоа: 
— од бруто личниот доход на работните луѓе 

во организациите на здружен труд, другите само-
управни организации и заедници и здруженија 
изнесува 6%. 

Член 2 
Средствата на Заедницата на станувањето ги 

обезбедуваат работните луѓе со придонесот на лич-
ниот доход. 

Основица за пресметување на придонесот од 
став 1 претставува бруто личниот доход. 

Член 3 
Основица за пресметување на придонесот од 

личниот доход на работниците вработени кај ра-
ботни луѓе што работат со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните и користат дополнителен 
труд на други лица е бруто личниот доход на ра-
ботниците. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

е и Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на СРИ за пензионерите корисници на 
правото на пензиско и инвалидско осигурување. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 5 
Средствата кои ќе се соберат врз основа на 

оваа одлука се распоредуваат на начин како што 
следува: 

1. за потребите на работните организации и 
другите здружувачи жиро сметка 41300-662-1-21, 
19%; 

2. за станбена изградба на учесниците во НОВ 
— жиро-сметка 41300-662-2-21, 6%; 

3. за солидарна станбена изградба — жиро-
сметка 41300-662-3-21, 50%; 

4. за изградба на комуналии — жиро-сметка 
41300-781-37, 25%. 

Член 6 
Средствата од член 5 точка 1 од оваа одлука 

се распоредуваат за: 
1. општествена станбена изградба, 100%. 

Член 7 
Средствата од член 5 точка 2 од оваа одлука се 

користат согласно програмата за станбена изград-
ба на учесниците во НОВ на следниот начин: 

1. за кредитирање на индивидуалната станбена 
изградба на учесниците во НОВ, 85%; 

2. за републички солидарен фонд, 15%. 

Член 8 
Средствата од член 5 точка 3 од оваа одлука 

ќе се користат според програмата за солидарна 
станбена изградба и тоа: 

1. за општествена станбена изградба, 100%. 

Член 9 
Средствата од член 5 точка 4 ќе се користат 

за комунални објекти во градот врз основа на про-
грамата на Собранието на општина Валандово. 

Член 10 
Со 'донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 02-14/1 од 27. II. 1979 година. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 март 1980 година. 

Бр. 02-20/1 
27 февруари 1980 година 

Валандово 
Претседател, 

Киро Гошев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

174. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кавадарци („Службен весник на ОРМ", бр. 7/76) 
член 90 став 1 од Статутот на Заедницата, Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, на заедничка сед-
ница на сите собори, одржана на 21 февруари 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
— ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 
КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и остварување 
на трошоците за закоп во случај на смрт на оси-
гурените лица — земјоделци од подрачјето на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп се утвр-

дува во следните износи: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 

година возраст 825 динари; 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст, 1.265 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 годишна возраст, 1.815 динари; 
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 

годишна возраст, 2.310 динари. 

Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре во стран-

ство, за време на привремениот престој во стран-
ство, надоместокот од член 2 на оваа одлука се 
определува и исплатува во висина на стварните 
трошоци за закоп во таа земја. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на оси-
гуреното лице врз основа на извод од матичната 
книга на умрените, потврда за извршениот закоп 
и здравствената легитимација на умреното лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се под-
несува и потврда од дип лом атско чконз ул арното 
претставништво на нашата земја во странство де-
ка закопот е извршен во странство. 
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Член 5 
Барањето за исплата на надоместокот на тро-

шоците за закоп стасува на денот на смртта на 
осигурените лица. 

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

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

Бр. 0201-174/9 
21 февруари 1980 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевскм, с. р. 

175. 
Врз основа на член 13 од Самоуправната спо-

годба за утврдување на меѓусебните права, обврс-
ки и одговорности на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци и Стручната служба на Заедницата, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци, на сед-
ницата одржана на 21 февруари 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА ДЕЛЕ-
ГАТИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВА-
ДАРЦИ И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО, РАБОТНИЦИТЕ ВО СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА И ЧЛЕНОВИТЕ НА ИНВЕСТИЦИО-
НИОТ СОВЕТ ЗА ИЗГРАДБА НА „НОВ ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ" ВО КАВАДАРЦИ 

Член 1 
За учество во работата ;на Собранието на Оп-

штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци (во натамошниот 
текст: Собранието на Општинската заедница) и не-
говите органи и тела, како и за вршење на други 
задачи за Општинската заедница, на делегатите 
што ги именува Собранието на Општинската за-
едница им припаѓа надоместок на патни трошоци, 
дневници и надоместок за изгубен личен доход од-
носно заработувачка. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз се приз-

нава во висина на патните исправи без разлика 
дали делегатот пешачи, користи јавен сообраќај 
или сопствено возило. 

Член 3 
Нема да се исплатува превоз на делегатите од 

Кавадарци м населбите Ваташа и Глишиќ. 

Член 4 
Трошоците за изгубена заработувачка изнесу-

ваат 150 динари, а дневницата изнесува 80 динари 
било во каква дејност да е вклучен делегатот, со 
исклучок ако делегатот е во работен однос во мес-
тото каде што се врши службеното дејствие. 

Член 5 
На лица делегати кои се во работен однос мо-

же да им се исплати и разлика на личен доход во 
висина на нивната просечна дневна заработувач-
ка, доколку организацијата каде што работат за тој 
ден не им исплати личен доход. За исплата на раз-
лика во личен доход делегатот поднесува потврда 
за изгубена дневна заработувачка издадена од ор-
ганизацијата каде што работи. 

Член 6 
За службено патување на делегатите, работ-

ниците во Стручната служба и лицата членови на 

инвестиционата група им припаѓа дневница и на-
доместок за превоз, резервација на местото и пре-
воз на багажот ако за тоа посебно се наплатува. 

Член 7 
Службеното патување го одредува секретарот, 

претседателот на инвестиционата група или лице 
овластено за потпишување налог за службено па-
тување. 

Член 8 
Службеното патување во земјата не може да 

трае подолго од 30 дена. Во исклучителни случаи, 
ако по потреба на службата тоа го бараат, служ-
беното патување може да трае најдолго до 60 дена. 
Во тој случај лицето овластено за издавање наред-
ба за службено патување донесува посебно реше-
ние. 

Член 9 
Дневницата за службено патување изнесува: 
1. за подрачјето на Заедницата во оддалеченост 

над 20 км., 130 дин., а без ноќевање намалено за 
30%; 

2. за подрачјето на СР Македонија, 264,00 дин., 
а без ноќевање намалено за 30'%; 

3. за подрачјето на СФРЈ, 446,50 дин., а без но-
ќевање намалено за 30%; 

4. за подрачјето надвор од СФРЈ т. е. во стран-
ство надоместокот на трошоците за службено па-
тување ќе се определува според прописите што 
важат за органите на управата. 

Трошоците за ноќевање се признаваат оддел-
но, врз основа на поднесена сметка, но износот на 
дневницата и хотелската сметка заедно не може да 
го надмине износот 15% од просечниот личен до-
ход во стопанството на Републиката од претход-
ната година. 

Дневницата за службено патување на семинар, 
советување и слично заедно со хотелските сметки 
изнесува: 

— за подрачјето на СРМ 14%, а за подрачјето 
на СФРЈ 15% од просечниот личен доход во сто-
панството на Републиката од претходната година, 
а исплатата се врши без поднесување на хотелски 
сметки. 

Член 10 
Дневницата се пресметува од часот на поаѓа-

њето на службеното патување до часот на враќа-
њето и тоа: 

1. цела дневница, за секои 24 часа поминати на 
службено патување, како и за остатокот на време-
то над 12 часа; 

2. половина дневница, за остатокот на времето 
од 8 до 12 часа, а кога тоа време е поминато на 
пат ноќе од 22 до 6 часот и за остатокот од 6 до 
8 часот; 

3. цела дневница се пресметува и за времето 
поминато на патување ако трае 12 часа, а поло-
вина дневница за времето поминато на службено 
патување што трае над 8 часа. 

Член 11 
Надоместокот на име патни трошоци на работ-

никот, делегатот на Собранието и членот на Сове-
тот за изградба на Здравствен дом во Кавадарци 
му се признава во висина на стварно направените 
трошоци за превоз. Надоместокот на патни трошо-
ци се признава во висина на износот на патната 
исирава( возен билет). 

Член 12 
Во случај на употреба на сопствено возило за 

превоз на делегатот, работникот и лицето — член 
на Советот за изградба на Здравствен дом во К а -
вадарци му се признава надоместок за превоз 3,35 
дин. по изминат километар, со тоа што паушално 
плаќање на овој надоместок не се дозволува. 

Член 13 
Делегатот на Собранието, работникот во Струч-

ната служба и лицето — член на Советот за из-
градба на Здравствен дом во Кавадарци кој се ута-
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тува на службено патување има право да користи 
превозно средство и тоа: 

— прва класа воз, на релација преку 100 км.; 
. — втора класа воз, на релација до 100 км.; 

— авион, кола за спиење се користи доколку 
во налогот патување е определено да се користи. 

Патничка кола во приватна сопственост за 
службени цели може да се користи само ако е 
дадено писмено одобрение од лицето надлежно за 
издавање на патен налог. 

Член 14 
Во случај на потреба да се ангажираат надво-

решни стручни соработници (лица) за потребите на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Кавадарци се исплатува 
дневница, но при тоа износот на дневницата заедно 
со хотелската сметка не смее да биде поголем од 
15% од просечниот личен доход во стопанството на 
Републиката во претходната година. 

Член 15 
При враќањето од службен пат лицето е долж-

но да поднесе патни сметки во рок од 48 часа, 
како и писмен извештај за извршената задача. 

Член 16 
Одлуката влегува во сила со денот да доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. III. 1980 година. 

Член 17 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да важат сите акти со кои се регулирала 
оваа материја. 

Бр. 0201-174/16 
21 февруари 1980 година Претседател, 

Кавадарци Петре Шулевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

176. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница и ос-
новните заедници на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес, Собранието на Заед-
ницата, на заедничката седница на Соборот на де-
легатите корисници на услугите — работници и 
на Соборот на делегатите даватели на услугите, 
одржана на 27 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата за 
здравственото осигурување на лицата вработени 
кај приватните работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението не е 
утврдена основицата за придонес. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работодав-

ци основица е личниот доход на работникот, но не 
помалку од следниот износ: 

— за неквалификувани работници — 2.500,00 
динари; 

— за полуквалификувани работници — 2.900,00 
динари; 

— за квалификувани работници —• 3.400,00 ди-
нари; 

— за висококвалификувани работници — 
4.200,00 динари; 

— за домашни помошнички — 2.500,00 динари; 
— за лица на доброволна практика (волонтери) 

— 3.400,00 динари. 
Член 3 

За учениците во стопанството, односно учени-
ците во училиштата за квалификувани работници 
за кои покрај училишната се изведува и практич-
на настава во работната организација, училиштата 
или кај приватниот работодавец основица е награ-
дата што ја прима, но не помалку од следниот из-
нос: 

— за прва година — ЗОО динари; 
— за втора година — 450 динари; 
— за трета година — 600 динари. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 113 
27 февруари 1980 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 
177. 1 -

Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за 
здравственото сигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71), член 18 став 3 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Службен 
весник на ОРМ", »бр. 5/74) и член 30 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струмица, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струмица, на седницата на Соборот на делега-
тите — корисници на услугите — работници, одр-
жана на 25 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПА-
ТУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ ВО ДРУГО МЕСТО 

ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот и упот-

ребата на превозните средства, условите и начи-
нот на остварувањето на надоместокот на пат-
ните трошоци и висината на надоместокот на тро-
шоците за исхрана и сместување за време на па-
тување и престој во друго место во врска со оства-
рувањето на здравствената заштита што им при-
паѓа на осигурените лица на товар на средствата 
на Заедницата, а во случаите кога користат здрав-
ствена заштита на начинот пропишан со Законот, 
Статутот и Правилникот за начинот на оствару-
вањето на здравствената заштита на Заедницата. 

Надоместок на превозни трошоци 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 

на осигурените лица за случаите предвидени во 
Статутот на Заедницата во висина на тарифата за 
редовните средства на јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припа-
ѓа на осигурените лица и кога поради итноста на 
случајот или здравствената состојба по налог на 
лекар или здравствена организација превозот е 
извршен со други превозни средства. 
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Кога превозот, во случај на претходниот став, 
е извршен без претходен наод на лекар или здрав-
ствена организација, оправданоста на превозот на 
превозните средства дополнително ја цени Лекар-
ската комисија со претходно прибавено мислење 
од лекар^поединец кој ја пружал здравствената 
заштита на осигуреното лице. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се одре-

дува по Правилникот според најкусата релација, и 
тоа по основната тарифа од редовните превозни 
средства на јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се 
смета: 

1. кога патувањето се врши со железница, оси-
гуреното лице има право на полната цена на чи-
нењето на брзи воз од II класа; 

2. кога патувањето се врши со автобус, осигу-
реното лице има право на полна цена на чинење-
то на превозот; 

3. (кога патувањето се врши во речниот и по-
морскиот сообраќај, осигуреното лице има право 
на полната цена на чинењето од И класа. 

Кога на иста релација постојат железнички, 
автобуски и бродски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надоместок на превозните трошоци 
по најкусата релација и најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на член 2 
став 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците 
за превоз припаѓа на осигуреното лице во износ 
од 25% од цената на бензинот на километар, кога 
колата за брза помош не била во состојба прево-
зот да го изврши. 

Член 4 
Ако осигуреното лице има право на бесплатно 

возење по посебни прописи, при користењето на 
превозни средства на јавниот сообраќај не му при-
паѓа надоместок на трошоците за превоз. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита надвор од одредбите на Правилникот за 
начинот на користењето на здравствената заштита 
или по избор, не му припаѓа надоместок на пат-
ни и дневни трошоци. 

Член 6 
Налогот "односно упатот за упатување во дру-

го место поради специјалистички преглед, важи 
по правило, само за едно патување. Доколку ле-
карот — специјалист кај кого осигуреното лице е 
упатено најде дека е потребно испитување и ле-
кување и кај други специјалисти, упатот важи за 
сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице од претходниот став е 
упатено односно врз основа на упатот преземено на 
амбулантно-специјалистичко лекување или испи-
тување, издадениот налог важи за сето време се 
додека не заврши испитувањето односно лекува-
њето. 

Висинава на надоместокот на име трошоци за 
исхрана и сместување за време на патување и 

престој во друго место 

Член 7 
Надоместокот на име трошоци за исхрана и 

сместување за време на патување и престој во дру-
го место на осигуреното лице, припаѓа и тоа: 

1. во подрачјето на Основната заедница, ако во 
еден правец е подалеку од 15 км., во износ од 
50,00 динари; 

2. во подрачјето од една во друга општина на 
Општинската заедница, во износ од 63,00 динари; 

3. во сите други места во земјата, освен во ре-
публичкиве и покраинските центри, во износ од 
100,00 динари; 

4. во сите републички и покраински центри 
во земјата, во износ од 126,00 динари. 

Ако здравствената работна организација го за-
држи осигуреното лице повеќе од еден ден за ам-
булантно-поликлиничко лекување, во тој случај 
осигуреното лице има право на надоместок на име 
трошоци за исхрана и сместување, покрај надо-
местокот предвиден во претходните точки 3 и 4 
плус по 66,00 дин. за секој ден. 

За деца до навршена 7 годишна возраст ќе се 
исплатува 50% од износот предвиден во точка 1—4 
од овој член. 

Надоместокот на име трошоци за исхрана и 
сместување му припаѓа на осигуреното лице во 
полн износ, ако патувањето и престојот во друго 
место траело повеќе од 12, а помалку од 24 часа. 
односно половина од износот, ако патувањето тра-
ело повеќе од 8, а помалку од 12 часа. 

Ако осигуреното лице не преноќева за време 
на патувањето, износот на надоместокот предвиден 
од точка 1—4 од овој член се намалува за 30%. 

Член 8 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз и барањето за надоместокот на име исхрана и 
сместување стасува првиот нареден ден по извр-
шеното лекување, односно завршеното патување. 

Член 9 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

за осигурените случаи што ќе настанат по нејзи-
ната примена. 

Член 10 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместок на 
патните трошоци и трошоците за исхрана и сме-
стување на осигурените лица („Службен весник на 
ОРМ", бр. 13/79). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе се 
применува од 1 март 1979 година. 

Бр. 02-396/1 
25 февруари 1980 година 

Струмица 
Претседател 

Илија Петров, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово заведен е 

спор за исплата на долг по тужбата на тужителот 
Гаши Нихад од Ѓорче Петров, против тужениот 
Зилбеар Карамани од Тетово, ул. „М. Тито" бр. 22, 
сега на привремена работа во Западна Германија 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Зилбеар Каримани да се 
јави пред судот, достави адреса или определи пол-
номошник во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. По истекот на овој рок, судот ќе му пос-
тави привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи — Тетово, кој ќе го застапува туже-
ниот до правосилното окончување на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1445/79. 
(28) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за оспорување на татковство од страна на 
тужителот Михајл овски Васов Душан од село До-
броште, против тужената Николовска Милица од 
село Доброште и Николовски Ставре од село До-
броште, а сега со непозната адреса во НР Рома-
нија. Вредност на спорот неопределена. 

Се повикува тужениот Николовски Ставре од 
село Доброште, а сега со непозната адреса во НР 
Романија, по објавувањето на огласот, да се јави во 
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Општинскиот суд во Тетово или да определи свој 
полномошник. Во спротивно, по истекот на опре-
делениот рок, ќе му биде поставен привремен ста-
рател кој ќе ги застапува неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 114/80. 
(26) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Округлиот печат под назив: „Комбинирана 
детска установа „Весели цветови" — Скопје", се 
огласува за неважен. (1173) 

Округлиот печат под назив: „Фудбалски клуб 
„Бунаруик", е. Бунаруик — Скопје", се огласува за 
неважен. (1198) 

Округлиот печат под назив: „Основно училиш-
те „Никола. Вапцаров" — Скопје РО во основа-
ње", се огласува за неважен. (1393) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Гулаб Јовчески, ул. „М. 
Пијаде" бб. Прилеп. (808) 

Воена книшка на име Рафиз Шабани, с. Слуп-
чане, Куманово. (812) 

Воена книшка на име Љубомир Јовановски, с. 
Дорфулија, Свети Николе. (862) 

Воена книшка на име Ќенан Сулејмани, ул. 
„Ј. Сандансии" бр. 5, Куманово. (918) 

Воена книшка на име Димче Настевски, ул. „Б. 
Каракостев" бр. 63, Титов Велес. (954) 

Воена книшка на име Трајко ѓорѓиев, ул. „Н. 
Карев" бр. 12, Кавадарци. (955) 

Воена книшка на име Веап Камбери, с. Па-
латица, Тетово. (959) 

Воена книшка на име Дехар Азири, ул. „109" 
бр. 22, Тетово. (967) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште, издадено од Осумгодишното училиште „А. 
С. Кикиш", Тетово на име Сала Деир Азиз, ул. 
„103" бр. 16, Тетово. (981) 

Воена книшка, издадена од Воен округ — 
Сплит (ВИС) Далмација на име Елези Сефер, с. 
Бедиње, бр. 82, Куманово. (1012) 

Воена книшка, издадена од ВП 5138/81 на име 
Џеват Невзади, с. Ваксинце, Куманово. (1013) 

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Ку-
маново на име Ридван Демири, е. Слупчане, Ку-
маново. (1014) 

Свидетелство за VIII одделение на име Верица 
Грковска, е. Ратево, Берово. (1015) 

Воена книшка на име Зулкуфли Сулејмани, е. 
Боговиње, Тетово. (1023) 

Воена книшка на име Богдан Арапчески, ул. 
„V прилепска бригада" згр. III/12, Прилеп. (1037) 

Воена книшка на име Димо Недев, ул. „Бру-
шанска населба" бб, Кавадарци. (1054) 

Воена книшка на име Зулбеари Беџети, е. Бо-
говиње, Тетово. (1060) 

Воена книшка на име Џемаил Мурати, е. М. 
Речица, Тетово. (11011) 

Воена книшка на име Хамит Хисмани, е. Шип-
ковица, Тетово. (1102) 

Воена книшка на име Димитрија Смугреоки, е. 
Обртани, Прилеп. (1116) 

Воена книшка на име камбер Медимовски, ул. 
„Козјак" бр. 58, Битола. ^ (1125) 

Воена книшка на име Беќир Асани, е. Бого-
виње, Тетово. (1,162) 

Воена к1&1шка на име Шаип Рашити, ул. „Трст" 
бр. 28, Куманово. (1180) 

Воена книшка на име Димитрија Стојанов, ул. 
„Кежовица" бр. 26, Штип. (1218) 

Воена книшка на име Џемаили Белули, ул. „Бл. 
Тоска", кула У/28, Тетово. (1299) 

Воена книшка, издаена од Секретаријат за на-
родна одбрана — Куманово, на име Зафировски 
Новко Русе, е. Романовце, Куманово. (1328) 

Воена книшка на име Трајко Лукатовски, ул. 
„Бл. Тоска" бр. 9, ст. 7, Тетово. (1352) 

Воена книшка на име Димитрија Најдоски, ул. 
„И Октомври" бр. 91, Прилеп. (1397) 

Воена книшка на име Асан Фетиши, е. Тре-
бош, Тетово. (14312) 

Воена книшка на име Саве Пешов, е. Амзабе-
гово, Свети Николе. (1448) 

Воена книшка на име Левевски Миланов Дра-
ган, ул. „Београдска" бр. 175, Титов Велес. (1459) 

Воена книшка на име Блашко Димитар Јова-
нов, Штип. (1488) 

Воена книшка на име Миодраг Цаневски, е. 
Требош, Тетово. (1502) 

Воена книшка на име Зекир Зекиров, ул. „Бл. 
Страчков" бр. 64, Титов Велес. (1533) 

Воена книшка на име Казим Адеми, е. Пирок, 
Тетово. (1558) 

Воена книшка на име Александар Митриќески, 
ул. „Орде Чопела" бр. 82, Прилеп. (1593) 

Работна книшка, издадена од Заводот за вра-
ботување — Титов Велес на име Цвета Стефано-
ва, ул. „Димитар Влахов" бр. 48, Титов Велес. 

(1604) 
Воена книшка на име Демир Сефери, е. Шип-

ковица, Тетово. (1625) 
Воена буквица, издадена од Ваљево на име 

Додиќ Здравко Стеван, ул. „Драган Стопаревиќ" 
бр. 61, Куманово. (1645) 

Воена книшка, издадена од ВП 6808, Нови Сад 
на име Божин Трајковски, Кратово. (1662) 

Воена книшка, издадена од Воен отсек на оп-
штина Брод Македонски на име Богданоски На-
стов Бранко, е. Здуње, Брод Македонски. (1665) 

Воена книшка на име Борис Кукески, ул. 
„Егејска" бр. 100-м, Прилеп. (1680) 

Воена книшка на име Трајко Трај коски, е. Ро-
потаво, Прилеп. (1697) 

Воена книшка на име Телат Беќири, е. Чело-
пек, Тетово. (1710) 

Воена книшка на име Киро Темелков, ул. „Ки-
ро Спанџов" бр. 45, Кавадарци. (1819) 

Свидетелство и диплома на име Иќерем Љут-
фиј, ул. „Бр. Миладинови" бр. 258, Тетово. (3183) 

Работна книшка на име Иќерем Љутфиј, ул. 
„Бр. Миладинови" бр. 258, Тетово. (3183-а) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Разије Идризи, е. Палатица, Тетово. (3184) 

Свидетелства за I, II, III и IV година и дип-
лома на име Шуип Зибери, е. Д. Палчиште, Те-
тово. (3185) 

Диплома од IV клас гимназија, издадена од 
Гимназијата „Панче Попоски" на име Неџат Абди, 
е. Камењане, Тетово. (3186) 

Свидетелства од I и II клас, издадени одЦСНО 
„Злате Ма лакоски" на име Шаини Музафер, е. 
Равен, Гостивар. (3187) 

Три свидетелства, издадени од Економското 
училиште „М. Ч. Филипоски" од Гостивар на име 
Матевска Донка, ул. „Маршал Тито" бр. 77, Те-
тово. (3188) 

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гостивар 
на име Меисир Даути, ул. „Н. Парапунов" бр. 70, 
Гостивар. (3189) 

Свидетелство за I клас на име Зарије Феј зу-
лаи, ул. „ЈНА" бр. 127, Гостивар. (3190) 

Свидетелство за II година на име Миленко Јо-
вановски, ул. „Ж. Брајкоски" бр. 21, Гостивар. 

(3191) 
Свидетелство на име Екрем Хасани, е. Градец, 

Гостивар. (3192) 
Свидетелство на име ѓорѓи Пармачки, е. Бу-

димарци, Берово. (3193) 
Свидетелство за II клас, издадено од ЧЦСО 

Методи Митевски — Брицо" — Делчево на име Ми-
тевски Лазо, е. Киселица, Делчево. (3194) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Сад-
ри Тофов, Скопје. (3195) 
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Воена книшка, издадена од Краљево на име 
Владо Поповски, Скопје. (3196) 

Ученичка книшка на име Славица М и л е н о в -
ска, е. М. Нагоричани, Куманово. (3197) 

Свидетелство за I година на име Сузана Јо-
веска, ул. „Будимаш" бр. 11/2, Прилеп. (3198) 

Свидетелство, издадено од Средното земјодел-
ско училиште „Јосиф Јосифовски — Свештарот" 
— Ресен на име Валконовски Гоше Томе, Ресен. 

Свидетелство за VII одделение на име Берзат 
Јонузи, е. Боговиње, Тетово. (3200) 

Свидетелство за III и IV клас и диплома на 
име Авни Ислами, ул. „Ван Вардарска" бб, Тетово. 

Диплома на име Тахир Аслани, е. Камењане, 
Тетово. (3202) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мемет Бесима Асани, е. Раковец, Тетово. (3203) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мемет Накиља Асани, е. Раковец, Тетово. (3204) 

Свидетелство за IV година на име Шериф Се-
фери, е. Шипковица, Тетово. (3205) 

Воена книшка на име Ејуп Ајдини, е. Шипко-
вица, Тетово. (3206) 

Работна книшка на име Несими Азбије, Тето-
во. (3207) 

Уверение за слаткар на име Фарадин Билали, 
е. Чегране, Гостивар. (3208) 

Свидетелство за I клас на име Лулзим Шаба-
ни, Гостивар. (3209) 

Свидетелства за I, II, III и IV клас и диплома 
на име Скендер Билали, е. Равен, Гостивар. (3210) 

Свидетелство за IV одделение на име Сејдо 
Адеми, е. Врапчиште, Гостивар. (3211) 

Свидетелство за IV одделение на име Нури 
Адеми, е. Врапчиште, Гостивар. (3212) 

Индекс, издаден од Земјоделскиот факултет 
на име Пецо Кочовски, Скопје. (3213) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназијата „Моша Пијаде" на име Стојанка 
Додевска, Крива Паланка. (3214) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на 
име Ранко Маневски, Куманово. (3215) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Љу-
бен Јанев, Скопје. (3217) 

Свидетелство од III година на име Васка Јо-
ваноска, ул. „Л. Филипоски" бр. 23, Прилеп. (3218) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хати-
џа Хамидовић е. Житоше, Крушево. (3219) 

Ученичка книшка за VIII одделение на име 
Фикрија Мамудоска, ул. „Тризла" бр. 505, Прилеп. 

Работна книшка, издадена од СО — Гостивар 
на име Живко Јосифоски, ул. „Балиндолска" бр. 
227, Гостивар. (3221) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Екрем Демир, Скопје. (3222) 

Воена книшка, издадена од Смедерево на име 
Али Ибраимовски, Скопје. (3223) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Диљавер Рамадани, Куманово. (3224) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Коле Неделковски" во Скопје на 
име Благоја Тодоровски, Скопје. (3225) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тодор 
Тотески, ул. „Ј. Јордански" бр. 52, Прилеп. (3226) 

Свидетелство за III година на име Љубен Т а -
коски, ул. „Б. Шајкироски" бр. 22, Прилеп. (3227) 

Свидетелство за VIII одделение на име Грозда 
Тодоровска, ул. „П. Котески" бр. 216, Прилеп. (3228) 

Свидетелство за VIII одделение на име Борк? 
Каклески, ул. „Орде Чопела" бр. 108 —Варош, При-
леп. (3229/ 

Диплома на име Данаил Белокапоски, ул. „М 
Цепенков" бр. 5, Прилеп. (3230/ 

Диплома бр. 0874 на име Владо Корески, ул 
дадено од О. У. „Коле Неделковски" во Скопје на 
МД. Димоски" бр. 7, Прилеп. (3231) 

Ученичка книшка на име Адем Феј зули, е. Ло' 
јане, Куманово. (3232) 

Диплома, издадена од Економското училиште 
„Моша Пијаде" на име Муртези Некати, е. Опае, 
Куманово. (3233) 

Свидетелства за I, И и III година и завршен 
испит на име Тефик Неџити, е. Оризаре, Кума-
ново. (3234) 

Свидетелство, издадено од Техничкото учили-
ште „Наце Буѓони" — Куманово на име Феми 
Зукфији, ул. „Романија" бр. 5-а, Куманово. (3235) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Училиштето „Тодор Јанев", Чашка на име Нико-
ловски Тодор, е. Голозинци, Титов Велес. (3236) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сотир 
Попов, ул. „Киро Чучук" бр. 145, Т. Велес. (3237) 

Свидетелства за I, II, III и IV година и дип-
лома на име Исмаили Ахмеди, ул. „Цетинска" бр. 
30, Тетово. (3238) 

Диплома на име Муабије Нуредини, е. Речица, 
Тетово. (3239) 

Свидетелства за I и II година на име Шабан 
Шабани, е. Пирок, Тетово. (3240) 

Свидетелство за VIII одделение на име Неби 
Дехари, ул. „Вардарска" бр. 65, Тетово. (3241) 

Свидетелство за IV одделение на име Зијах 
Османи, е. Бродец, Тетово. (3242) 

Диплома на име Љамиха Санди, ул. „Пржова 
Бавча" бр. бб, Тетово. (3243) 

Работна книшка на име Сами Селмани, е. Гло-
ѓи, Тетово. (3244) 

Диплома на име Мухарем Мевљам, ул. „Љу-
ботенска" бр. 34-а, Тетово. (3245) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Неби Курашки, е. Порој, Тетово. (3246) 

Свидетелства за I, II, III и IV година на име 
Љаки Сулејмани, ул. „Цетинска" бр. 135, Тетово. 

(3247) 
Свидетелство за IV година и диплома на име 

Фихир Бајрами, ул. „127" бр. 2, Тетово. (3248) 
Здравствена легитимација на име Шерибе Ха-

сани, е. Пршовце, Тетово. (3249) 
Диплома на име Дика Дрита, ул. „Б. Кидрич" 

бр. 35, Гостивар. (3250) 
Свидетелство на име Роска Наумоска, ул. „Же-

лезничка" бб, Гостивар. (3251) 
Свидетелство за VIII одделение на име Натка 

Пешова, ул. „Маршал Тито" бр. 42, Виница. (3252) 
Здравствена легитимација, издадена од Скопје 

на име Свето Атанасовски, Скопје. (3253) 
Воена книшка, издадена од Штип на име Љу-

бомир Гавровски, Скопје. (3254) 
Свидетелство за завршено V одделение, изда-

дено од ОУ „Стив Наумов" во Скопје на име Ве-
лимир Трајковски, Скопје. (3255) 

Свидетелство, издадено од Учителската школа 
— Битола н аиме Ангелина Мирчевска, е. М. Ко-
њари, Битола. (3256) 

Свидетелство за V одделение на име Летка 
Ристеска, е. Пештани, Прилеп. (3257) 

Работна книшка бр. 1688 на име Борис Звез-
даноски, е. Кривогаштани, Прилеп. (3258) 

Свидетелство за VIII одделение на име Добре 
Спиркоски, ул. „Ладо Лапецот" бр. 80, Прилеп. 

(3259) 
Воена книшка на име Нове Илиески, е. Сливје. 
Работна книшка на име Ѓурѓа Трајковска, ул. 

„Бр. Филипови" бр. 11, Куманово. (3261) 

Свидетелство за III клас на име Љубе Кузма-
новски, ул. „Косовска Бригада" бр. 15, Куманово. 

(3262) 
Свидетелство за II клас на име Јовица Вука-

нове™, ул. „Ј. Усеини" бр. 5, Куманово. (3263) 
Работна книшка Рег. бр. 9692, серија бр. 79039, 

издадена од Собранието на општината Ресен на 
име Јаневска Тине Љубица, Ресен. (3264) 
собрание Македонски Брод на име Новески Илчо, 
Македонски Брод. (3265) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ке-
манзија Ајрадиноски, е. Плашица, Македонски 
Брод. (3266) 
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Работната заедница на Советот за 'истражувач-
ки работи во рударството — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на еден советник — технолог 
Услови: 
Кандидатите, покрај општите услови за засно-

вање на работен однос предвидени со законот, по-
требно е да ги исполнуваат и следните услови: 

— да се дипломирани технолози; 
— да имаат над пет години работно искуство 

по дипломирањето; 
— да имаат активно познавање на францус-

киот јазик. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Личниот доход е утврден според самоуправниот 

општ акт за лични доходи на работниците во 
Стручната служба на Советот за .истражувачки ра-
боти во рударството — Скопје. (227) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
— ООЗТ — Институт за заштита на растенијата — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден наставник во звањето доцент или вон-

реден професор по предметот фитопатоло-
гија; 

— избор на еден научен работник по ентомо-
логија во звањето асистент. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те пропишани со Законот за високото образование 
на СРЖ, Законот за организирање на научните 
дејности на СРМ, а согласно донесената одлука за 
Критериумите за избор на наставно-научните ра-
ботници во РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за заштита на растенијата — Скопје. 

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

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

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

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. (225) 

СОДРЖИНА 
Страна 
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Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
168. Одлука за усогласување на нивоата на 

пензиите остварени во одделни периоди 279 
169. Одлука за пресметување и плаќање на 

придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување за лицата привремено не-
вработени додека примаат паричен на-
доместок за време на привремената не-
вработеност — — — — — — — 280 

ШТИП 
170. Одлука за стапките и тарифите на при-

донесите за здравствено осигурување и 
стапките на посебните придонеси за ко-
ристење на здравствена заштита во 
странство за 1980 година на општина 
Виница — — — — — — — — 280 

171. Одлука за стапката на придонесот од 
катастарски доход и паушалниот при-
донес за здравствено осигурување на ра-
ботните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност со средства за работа над кои по-
стои право на сопственост од подрачјето 
на општината Штип за 1980 година — 281 
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172. Одлука за учество во трошоците за ко-

ристење на лекарства — — — — — 281 

ВАЛАНДОВО 
173. Одлука за утврдување висината и рас-

пределбата на стапката од придонесот 
за станбена изградба за 1980 година — 282 
КАВАДАРЦИ 

174. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 
— земјоделци од подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кавадарци — 282 

175. Одлука за надоместок на трошоците на 
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вото и здравственото осигурување — Ка-
вадарци и надоместок на трошоците за 
службено патување на делегатите на 
Собранието, работниците во Стручната 
служба и членовите на Инвестициониот 
совет за изградба на „Нов здравствен 
дом" во Кавадарци — — — — — 283 
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176. Одлука за утврдување основицата за 

пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата 
вработени кај приватни работодавци за 
1980 година — — — — — — — 284 
СТРУМИЦА 

177. Одлука за надоместок на патните тро-
шоци и трошоците за исхрана и смес-
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