
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Понеделник, 25 јануари 1982 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

1. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

&а финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/80), Извршниот 
совет на Собранието на СРМ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА ВО ПРЕС-
МЕТКАТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1981 година („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 44/80), Раздел 4 — Извр-
шен совет на Собранието на СРМ, се вршат след-
ниве изменувања и дополнувања на средствата за. 
посебни намени: 

1. Во Позицијата 31 — Материјални трошоци, 
износот 3.312.000 динари се заменува со 4.500.000 ди-
нари. 

2. Во позицијата 34 — Патни и дневни трошоци, 
износот 2.300.000 динари се заменува со 1.800.000 
динари. , 

3. Во Позицијата 37 — Трошоци за одржување 
на објектите и превозните средства за потребите 
на Републиката, износот 18.000.000 динари се За-
менува со 19.200.000 динари. 

4. Во Позицијата 39 — Трошоци за приеми и 
пречеци, износот 1.500.000 динари се заменува со 
2.500.000 динари. 

5. Во Позицијата 40 — Трошоци за Авиослуж-
бата, износот 7.500.000 динари се заменува со 
5.312.000 динари. 

' 6. Во Позицијата 41 — Набавка на опрема за 
републичките органи на управата, износот 1.000.000 
динари се заменува со 300.000 динари. 

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

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

Бр. 23-2430/1 
24 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

2. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на ОРМ" број 44/77) и член 9 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1981 година („Службен весник на СРМ", бр. 44/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
'Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1981 година („Служ-

бен весник на СВМ", бр. 44/80), во Раздел 68 — 

Средства за компензации, премии, регреси и за по-
полнување на стоковните резерви, се вршат след-
ниве измени: 

— во позицијата 623 —^ Компензации на цена-
та во железничкиот сообраќај, на струјата од тер-
моелектраните во Републиката, на жичарите и на 
лебот, износот „513.600.000" се заменува со износот 
„606.600.ООО"; 

— во позицијата 624 — Регреси за повластици 
во патниот сообраќај, за минерални ѓубрива и се-
менски материјал за пченица, износот „93.000.000" 
се заменува со износот „71.000.000"; и 

— во позицијата 625 — Премии за стимулирање 
на производството на пченица, шеќерна репка, сон-
чоглед и маслодајна репка, како и на некои други 
прехранбени производи што ќе ги определи Изврш-
ниот совет на . Собранието на СРМ, износот 
„300.000.000" се заменува со износот „230.000.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со дено'т на доне-

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

Бр. 23-2412/2 
28 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

3. 
Врз основа на член 173 став 3 од ' Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА 

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 
СТРАНСТВО 

1. Се разрешува од функцијата советник на 
претседателот на Републичката комисија за кул -
турни врски со странство Славко Телевски. 

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

Бр. 17-2342/1 
17 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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4. 
Брз основа на член 88 став 5 од Законот за 

основното воспитание и образование („Службен 
весник на ОРИ" бр. ,1/1/76, 4/77, 9/77 и 46/78), репуб-
личкиот секретар за наука и образование пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕМИ-
НАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И 
ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИ-

ЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Организацијата и работата на семинарите и 

другите форми за стручно и педагошко усовршу-
вање на наставниците и стручните соработници во 
училиштата за основно образование и воспитува-
чите во ученичките домови (во натамошниот текст: 
стручно и педагошко усовршување на наставни-
ците) се регулира со овој правилник. 

Член 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во струката односно во областа за која 
наставникот е оспособен да ја остварува воспитно-
образовната дејност. ( . 

Под педагошко усовршување - се подразбира 
усовршување од областа на педагогијата, психо-
логијата и методиката на воспитно-образовната 
дејност. 

Стручното и педагошкото усовршување се зас-
нова врз идејните основи на марксизмот како на-
учна основа за изградба на социјалистичко само-
управно општество и врз практиката на социјалис-
тичкото самоуправување. 

Член 3 
Стручното и педагошкото усовршување се ост-

варува преку семинари, советувања, консултации, 
менторство и самообразование и други форми на 
стручно и педагошко усовршување. 

Член 4 
Стручното и педагошкото усовршување на нас-

тавниците се организира за секоја наставна дис-
циплина одделно или за две или повеќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изве-
дуваат настава. 

Член б 
Стручното и педагошкото усовршување на нас-

тавниците го организираат основните училишта, 
заводите за унапредување на образованието и вос-
питувањето, високообразовните организации за об-
разование на наставници и стручни педагошки ор-
ганизации и здруженија. 

Член 6 
Стручното и педагошкото усовршување на нас-

тавниците се изведува на соодветните високооб-
разовни организации што подготвуваат наставнич-
ки кадри. 

Член 7 
Стручното и педагошкото усовршување на нас-

тавниците се изведува според утврдени програми 
за сите форми на воспитно-образовната дејност во 
основните училишта. 

Со цел наставниците да се запознаат со раз-
војот на научните дисциплини, да ги продлабочат 
своите стручни знаења и да владеат со најновите 
воспитно-образовни методи и наставни средства, 
високообразовните организации за образование на 
наставници во соработка со заводите за унапре-
дување на образованието и воспитувањето и ос-
новните училишта, ги изработуваат и програмите 
за стручното и педагошкото усовршување на нас-
тавниците. 

Член 8 
Програмите за стручно и педагошко усовршу-

вање на наставниците, на училиштата им ги дос-
тавуваат организаторите два месеци пред повику-
вањето на наставниците на стручно и педагошко 
усовршување. При доставувањето на програмите 
наставниците се известуваат за почетокот на усо-
вршувањето. 

Член 9 
Времетраењето на стручното и педагошкото 

усовршување се определува со програмите. 
Времето на изведувањето на стручното и пе-

дагошкото усовршување го определуваат организа-
торите од член 5 на овој правилник, со заемно до-
говарање. 

•Семинарите, по правило, се организираат во 
времето кога не се изведува настава во основните 
училишта. 

Член 10 
На стручно и педагошко усовршување настав-

ниците се повикуваат до навршувањето на 2*5 годи-
ни работен стаж. 

Стручното и педагошкото усовршување на нас-
тавниците се организира на секои 4 години поч-
нувајќи од втората година од вработување во ос-
новно училиште. 

Член 1,1 
Стручното и педагошкото усовршување на нас-

тавниците се евидентира преку водење дневник за 
работа и личен картон на наставникот кој е вклу-
чен во стручно и педагошко усовршување. 

,, Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 на овој правилник. 

Член 12 
З а учеството на стручното и педагошкото усо-

вршување на наставникот му се дава писмено мис-
лење, во кое покрај степенот на усвоените знаења, 
како и мислење за постигнатите резултати на нас-
т а в н и о т , се внесуваат и податоци за времетраење-
то и содржината на стручното и педагошкото усо-
вршување. 

Член 13 
З а наставниците кои не навршиле две години 

работа во настава, заводите за унапредување на 
образованието и воспитувањето во соработка со 
високообразовните организации за образование на 
наставници и со основните училишта организираат 
посебни форми за стручно и педагошко усовршу-
вале . 

За следењето на работата на наставниците од 
став 1 на овој член, по предлог на основното учи-
лиште во кое наставникот изведува настава, За -
водот за унапредување на образованието и воспи-
тувањето определува поискусен наставник (мен-
тор) кој во текот на следењето врши увид во ра-
ботата на наставникот и организирано и системат-
ски му дава насоки и совети во неговата работа. 

Член 14 
Наставниците во основните училишта стручно 

и педагошки се усовршуваат преку посетување на 
семинари, советувања, симпозиуми, дискусии и 
други форми што ги организираат други организа-
ции, заедници и здруженија. 

Стручното и педагошкото усовршување нас-
тавниците го остваруваат и со следење на соодвет-
ни програми преку средствата за јавно информи-
рање и комуницирање. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 111-3833/1 
17 декември 1981 година 

Скопје 
Републички секретар 

за наука и образование, 
4 Анатоли Далјановски, е. р. 
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5. 
Врз основа на член 14 од Законот за задол-

жителниот заем за обезбедување постојани сред-
ства на Републичкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиени-
те краишта во периодот од 1081 до 1985 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 31/81), републич-
киот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗ-
НИЦИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ И ЗА 
НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕТО НА ПОСТО-
ЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗјВОЈ НА 

СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
КРАИШТА 

1. Со ова упатство се пропишува начинот на 
издавање и амортизацијата на обврзниците на за-
должителниот заем (во натамошниот текст: обврз-
ници) како и начинот на евидентирањето на пос-
тојаните средства на Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените краишта (во натамошниот текст: 
Фондот). 

2. Издавањето на обврзниците на износот на 
постојаните средства на Фондот, се врши врз прес-
метката на уплатените средства на Фондот на об-
разецот „СРФ" — Пресметка на постојаните сред-
ства на Републичкиот фонд за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
краишта што ја поднесуваат организациите на 
здружен труд {во натамошниот текст: уплатувачи 
на заемот), а која е составен дел на ова упатство. 

Образецот „СРФ" се доставува на Фондот, во 
два примероци, во рокот определен за доставување 
на завршната сметка. 

Ако Фондот утврди дека уплатите искажани во 
образецот „ОРФ" не одговараат на уплатите извр-
шени во текот на уплатниот период според списо-
кот на уплатувачите на заемот, ќе му ја врати 
пресметката на подносителот. Подносителот е дол-
жен, во рокот што ќе го утврди Фондот, да ги 
изврши потребните исправки, да ги отстрани не-
достатоците и наново да ја достави пресметката на 
Фондот. 

Уплатувачот на заемот, врз основа на конеч-
ната пресметка според завршната сметка, преку 
Службата на општественото книговодство, со по-
себен налог, врши уплата или повраќај на разли-
ката по заемот. 

Враќањето на уплатениот заем на уплатува-
чот чија годишна пресметка е завршена и вклуче-
на во списокот за издавање на обврзница се врши 
по врачувањето на обврзниците од страна на Сто-
панската банка — Здружена банка — Скопје (во 
натамошниот текст: Банката), во рок од два месе-
ци од денот на утврденото право за враќање на 
заемот. 

3. Врз основа на податоците од точка 2 на ова 
упатство, Фондот врши пресметка и составува спи-
сок на уплатувачите на заемот. 

Списокот од став 1 на оваа точка, врз основа 
на кој се издаваат обврзниците, ги содржи след-
ниве податоци: 

11|) бројот на жиро-сметката и на седиштето на 
уплатувачот на заемот; 

12) назив на уплатувачот на заемот; 
3) износ на уплатениот заем; 
4) износ на пресметаната интеркаларна камата; 
5)) вкупен износ на заемот за кој се издава об-

врзница. 
4. Списокот од точка 3 на ова упатство Фон-

дот е должен да и го достави на Банката до 30 
јуни во тековната година за претходната година. 

5. Врз основа на списокот на уплатувачите на 
заемот од точка 3 на ова упатство, примен од Фон-
дот, Банката им издава обврзници на уплатувачи-

те на заемот до 31 декември тековната година за 
претходната година на начин што ќе го определи 
Банката. 

По истекот на рокот од став 1 на оваа точка 
Банката обврзниците што не можела да им ги вра-
чи на уплатувачите на заемот на нивната адреса 
што е назначена во списокот ќе им ги достави на 
уплатувачите на нивно писмено барање. 

6. Обврзниците им се издаваат на уплатува-
чите на заемот на годишниот износ на заемот уп-
латен до 15 март тековната година за претходната 
година, зголемен за износот на пресметаната интер-
каларна камата согласно член. 8 од Законот за за-
должителниот заем за обезбедување постојани 
средства на Републичкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиени-
те краишта. 

7. Обврзниците се издаваат на износот на за-
емот за секој уплатувач на заемот поодделно. 

8. Обврзниците се состојат од 2 дела и тоа: 
— плашт на обврзницата и талон, кој содржи 

13 еднакви годишни ануитетски купони. 
1) Плаштот на обврзницата го содржи следниов 

текст: 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број на обврзницата Серија 

ОБВРЗНИЦА НА ДОНЕСУВАЧ 

за уплатен задолжителен заем за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 

краишта за 10 година 

На динари кој износ ќе го исплати 
Стопанската банка — Здружена банка — Скопје од 
името и за сметка на Социјалистичка Република 
Македонија (во натамошниот теќст: Републиката) 
во 13 (тринаесет) еднакви годишни рати, со 5% го-
дишна камата. 

Првата отплата со каматата (ануитет) втасува 
по три години од денот на истекот на годината за 
која заемот е уплатен. 

Обврската според оваа обврзница се намирува 
врз основа на ануитетските купони кои претставу-
ваат нејзин составен дел. Со исплатата на послед-
ниот купон престанува обврската на Републиката 
според оваа обврзница. 

Во Скопје на 19 година. 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА 
ФИНАНСИИ" 

Грбот на плаштот на обврзницата го содржи 
следниов текст: 

„Оваа обврзница се издава врз основа на За -
конот за задолжителниот заем за обезбедување по-
стојани средства на Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените краишта во периодот од 1981 до 1985 
година („Службен весник на СРМ", број 3*1/81). 

Работите на издавање и амортизација по оваа 
обврзница ги врши, од името и за сметка на Ре-
публиката, Стопанската банка — Здружена банка 
— Скопје. 

Правото на наплатата на одделни ануитетски 
купони од оваа обврзница застарува за три години 
од денот на втасаноста на наплатата. 

Забелешка: 
Овде треба да се запише амортизациониот 

план". 
2) Текстот на талонот, односно ануитетските 

купони број 1 до 13 гласи: 
а) на предната страна од купонот: 
„Купон за обврзницата по заемот за кредити-

рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените краишта. 

З а 19 година. 
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Износот од динари по овој купон 
втасува за исплата на 1. 01. 198 година"; 

б) на грбот од купонот: 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА". 

9. Амортизација на издадените обврзници врши 
Банката, втасаните купони од обврзниците упла-
тувачите на заемот и ги поднесуваат на Банката 
заради наплата. 

купоните од обврзниците можат да ги напла-
туваат и физички лица што дошле во посед на 
обврзниците, односно на купоните на обврзниците. 

10. Обврзниците што се загубиле се амортизи-
раат во согласност со член 40 од Законот за хар-
тиите од вредност („Службен лист на СФРЈ", број 
40/7»). 

11. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
С О Ц И Ј а листичка Република Македонија". 

Бр. 11—2871/1 
25 декември 1981 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

Образец "СРФ" 
Републички фонд за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански 
недовољно развиените краишта 

ПОТПИС 
НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ НА УПЛАТУВАЧОТ 

НА ЗАЕМОТ 

М. П. 

Упатство за пополнување на образецот „ОРФ" 
Во колоната 2 се запишува месецот за кој е 

извршена уплатата на заемот. Ако со еден налог е 
уплатена аконтацијата за повеќе месеци, се запи-
шуваат месеците на кои уплатата се однесува. На 
пример, при уплатата за периодот јануари—март 
ќе се внесе: „За јануари, февруари и март". Ако 
аконтацијата за еден месец е уплатена со повеќе 
налози, соодветните податоци од секој налог се 
внесуваат под посебни редни броеви на колоната 2. 

Како датум на уплата во колона 3 се внесу-
ва датумот на изводот на жиро-сметката, т. е. де-
нот кога е товарена жиро-сметката на уплатувачот 
на заемот. 

Месеците се обележуваат со арапски двоциф-
рени броеви, и тоа: јануари со „01", февруари со 
„012", ноември со „11" ити. На пример уплатата из-
вршена на 215 февруари се искажува во колоната 
3 со „25.02". 

Во колоната 4, ред. број 01 до 19 се внесуваат 
само ефективните уплати извршени во корист на 
жиро-сметката на Фондот до 31 декември на прес-
метковната година. В о ' таа колона, под ред. број 
211, 22 и 2,3 се внесуваат уплатите на заемот во 
наредната година по основ на обврските за годи-
ната за која се врши пресметување на заемот (де-
кемвриска аконтација и сл.), што се извршени за-
клучно со 15 март наредната година. 

Под ред. број 24 се запишува износот на упла-
тената разлика утврдена со завршна сметка. 

За износите на враќањата на заемот извршени 
во текот на пресметковниот период се намалуваат 
поранешните уплати. На ист начин се постапува 
и при враќањето на уплатените аконтации според 
завршната сметка на уплатувачот. 

Вратените уплати не се запишуваат во обра-
зецот ,„СРФ". Во случај на делумно враќање на 
заемот, во образецот „(ОРФ" се запишуваат само 
првите уплати и тоа.само до износот што останува 
како обврска според завршната сметка (износ што 
не се враќа). 

6. 
Врз основа на член 37 од Законот за општес-

твените совети („Службен весник на СРМ" бр. 24/80) 
и член 45 од Деловникот на Републичкиот општес-
твен совет за стопански развој и економска поли-
тика, Републичкиот општествен совет за стопански 
развој и економска политика, на седницата одр-
жана на 29 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ 

РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

1. За претседател на Републичкиот општествен 
совет за стопански развој и економска политика, 
со мандат од една година, се избира д-р Синиша 
Спасов, член на Претседателството на ССМ и де-* 
легат на ССМ во Советот. 



25 јануари 1982 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ Бр. 1 — Стр. 5 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРИ". 

Дел. бр. 27/1-27 
31 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател на 

Советот, 
д-р Душан Вељковић с. р. 

7. 
Врз основа на член 63 од Законот за средно 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет на 
УШ-та седница, одржана на 11. XII. 1981 година, 
донесе 

О Д,Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА 

УЧЕБНИК 

1. Престанува употребата на учебникот „Лите-
ратура за II клас на албански јазик" од Љатиф 
Бериша и Исак Шема, издаден од Заводот за из-
давање учебници на САП Косово, а одобрен за 
употреба во училиштата со албански наставен ја -
зик во ОРМ од страна на Републичкиот педагошки 
совет со заклучок донесен на ХУ1-та седница, одр-
жана на 12. V. 1978 година. 

2. На учебникот му престанува употребата за-
ради тоа што отстапува од цоводонесените наставни 
планови и програми. 

3. Одлуката да се достави до Републичкиот се-
кретаријат за наука и образование, Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-229 
15 декември 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Илиевски д-р Митко, е. р. 

8. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80Ј) и член 42 и 53 од Законот за средно образо-
вание и воспитание („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на УШ-та 
седница, одржана на 11. ХИ. 1981 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Хе-
мија за I клас" од Цветковиќ д-р Саво и Тошев 
д-р Димче, во издание ћа .Работната организација 
за учебници „Просветно дело" — Скопје 1981 го-
дина. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 

ч организација „Просветно дело" и архивата на Ре-
публичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-228 
15 декември 1981 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Илиевски д-р Митко, е. р. 

9. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник: на СРМ" бр. 
45/801) и член 42 и 53 од Законот за средно образо-
вание и. воспитание („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на УЦ1-та 
седница, одржана на 11. XII. 1981 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот 
„Прехранбена технологија I дел" од инж. Алексан-
дра Масин и Стефчева д-р Василка, во издание 
на Работната организација за учебници „Просвет-
но дело" — Скопје 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
Организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службени весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-227 
15 декември 1981 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Илиевски д-р Митко, е. р. 

10. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебници за 
основно и средно образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, 
на У Ш - т а седница, одржана на 11. XII. 1981 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Исто-
рија за VI одделение", од Јордан Димовски, Благо-
ја Чукарски и Владимир Дунимаглоски, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело" — Скопје 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-226 
15 декември 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Илиевски д-р Митко, е. р. 

11. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебници за 
основно и средно образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, 
на УШ-та седница, одржана на 11. XII. 1981 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Бук-
вар за I одделение на турски јазик" од Ариф Аго, 
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Нусрет Дишо-Улки и Чедомир Поповиќ, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело" — Скопје, 1981 година. 

'2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-225 
15 декември 1981 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Илиевски д-р Митко, с. р. 

12. 
Врз основа на член 195 став ,1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на ПРМ" бр. 
45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образо-
вание и воспитание („Службен весник на ОРМ" бр. 
25/79), Републичкиот педагошки совет, на УШ-та 
седница, одржана на 111. XII. 1081 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Лога-
ритамски таблици" од Мајцен, во издание на Ра -
ботната организација за учебници „Просветно де-
ло" — С к о п ј е 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот се-
кретаријат за наука и образование, Работната ор-
ганизација „Просветно дело" и архивата на Репуб-
личкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-2124 
15 декември 1981 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Илиевски д-р Митко, е. р. 

13. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата по одржаната 
јавна расправа на 11 ноември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

|1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за водовод и 
канализација, донесена од Работничкиот совет на 
Комуналната организација „Брегалница" од Делче-
во, број 0201-47/5 од 9 февруари 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Комуналната организација „Бре-
галница" во Делчево на начинот определен за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 49/81 од 24 
септември 1981 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на одлуката означена 
во точката 1 на оваа одлука, затоа што најде дека 
основано може да се постави прашањето за нејзи-
ната уставност и законитост. 

4. Во претходните испитувања и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспорената одлука е до-

несена на 9 февруари 1981 година од Работничкиот 
совет на Комуналната организација на здружениот 
труд „Брегалница" од Делчево. Судот исто така 
утврди дека со оваа одлука се утврдени условите 
и начинот на користењето на комуналните услуги, 
објекти и инсталации, како и правата и обврските 
на корисниците и давателите на услугите (изград-
ба, одржување, реконструкција и користење на во-
доводната и канализационата мрежа и објекти). 

5. Според точката 20 од став 2 на член 185 од 
Уставот на С Р Македонија во општината, покрај 
другото, се определуваат општите услови за врше-
ње на дејностите на комуналните и слични орга-
низации. Согласно, пак, ставот 1 на член 12 од 
Законот за работењето и управувањето на орга-
низациите на здружениот труд што вршат кому-
нални дејности од посебен општествен интерес 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/77), условите и 
начинот на користењето на комуналните услуги, 
објекти и инсталации, како и правата и обврските 
на корисниците и давателите на услугите се утвр-
дуваат со прописи на општината. 

Со оглед на тоа што условите и начинот на 
користењето на комуналните услуги како и права-
та и обврските на корисниците и давателите на 
услугите ги пропишала комуналната организација, 
а не Собранието на општина Делчево, Судот сме-
та дека оспорената одлука не е во согласност со 
точката 20 став 2 на член 185 од Уставот на СР 
Македонија и со ставот 1 на член 12 од Законот за 
работењето и управувањето на организациите на 
здружениот труд што вршат комунални дејности 
од посебен општествен интерес. 

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

У. бр. 49/81 
11 ноември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

14. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 419, став '2 од Уставот на СР Македонија, чле-
нот ,15, став 1, алинеја 2 и членот 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на ,10 декември 1981 
година, донесе « 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за ре-
шавање на станбените прашања на работниците 
во работната заедница на органите на управата и 
стручните служби на Собранието и на Извршниот 
совет на општината Чаир во Скопје, донесен од 
работниците во работната заедница на органите на 
управата и стручните служби на Собранието и на 
Извршниот совет на општина Чаир на собир одр-
ж а н на 8 декември 1978 година, во времето на не-
говото важење бил во спротивност со членот 463 
од Законот за здружениот труд и не бил во сог-
ласност со членот 223 од Законот за државната 
управа. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во работната заедница на органи-
те на управата и стручните служби на Собранието 
и на Извршниот совет на општината Чаир во Скоп-
је на начинот предвиден за објавување .на само-
управните општи акти. 

13. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 84/81 од 16 октомври 1981 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
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основано се постави прашањето за неговата спро-
тивност со членот 4Ш од Законот за здружениот 
труд како и за неговата согласност со членот 223 
од Законот за државната управа и со уставното 
качело на заемност и солидарност во распредел-
бата на средствата за заедничка потрошувачка. 

4. Во претходната постапка »Судот утврди дека 
оспорениот правилник е донесен на собир на ра-
ботните луѓе во работната заедница. Судот исто 
така утврди дека во точката а) на став 1 од член 
И2 од оспорениот правилник е предвидено вредну-
вање на основот стручна подготовка и тоа: висока 
стручна подготовка со 30 поени, виша стручна под-
готовка и ВКВ работници со 24 поени, средна струч-
на подготовка и КВ работници со 18 поени и дру-
гите видови стручна подготовка со 12 поени. Дру-
гите критериуми во правилникот се вреднувани со 
1—5 поени (станбени услови), 2—20 (станбена по-
вршина), 5—110 (работен стаж). 

Исто така, 'Судот утврди дека оспорениот пра-
вилник престанал да важи на 27 октомври 1981 
година со влегувањето во сила на новиот правил-
ник за решавање на станбените прашања на работ-
ниците во работната заедница. 

5. Според членот 42 од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СВМ" бр. 36/73), дава-
телот на стан на користење со општ акт ќе ги 
утврди начинот, условите и редот на првенството 
по кој ќе се даваат становите на користење, а со-
гласно пак членот 463 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основните организации на 
здружениот труд со референдум одлучуваат, меѓу 
другите прашања определени во овој член од за-
конот, и за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка по-
трошувачка. Исто така, според членот 223 од З а -
конот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), работниците во работната заедница 
на органот на управата со референдум одлучуваат 
за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка. 

Од наведените законски одредби произлегува 
дека работниците во основните организации на 
здружениот труд, а согласно ставот 3 на член 31 
од Уставот на СР Македонија и членот 223 од З а -

конот за државната управа, и работните луѓе во 
работните заедници на органите на управата, со 
референдум одлучуваат за основите и мерилата за 
распределба на средствата за заедничка потрошу-
вачка. Со оглед на тоа што средствата кои во ос-
новната организација се издвојуваат за изградба 
или купување станови за работниците или кои се 
наменети за давање кредити или други погодности 
за решавање на станбените прашања на работни-
ците, претставуваат средства за заедничка потро-
шувачка, Судот смета дека и самоуправниот општ 
акт, со кој се уредуваат основите и мерилата за 
нивната распределба, мора да биде донесен со ре-
ферендум. Со оглед на тоа што оспорениот пра-
вилник е донесен на собир на работните луѓе, а не 
со референдум, Судот оцени дека тој не е во сог-
ласност со законот. 

Во однос на точката а) на став 1 од членот 
12, од оспорениот правилник, Судот смета дека оп-
ределувањето критериуми за распределба на стано-
ви е самоуправно право на работниците во работ-
ната заедница за кои тие одлучуваат самостојно и 
во согласност со уставното начело на заемност и 
солидарност. Понатаму, Судот смета дека при ут-
врдувањето редот на првенство за доделување ста-
нови на работниците мора да се имаат предвид 
како социјалните критериуми така и критериумите 
кои се сврзани со работите и задачите кои ги из-
вршува работникот. Меѓутоа, во оспорената одред-
ба Од правилникот доминантно влијание е дадено 
на стручната подготовка, со што, според мислење-
то на Судот, се обезвреднува значењето на други-
те утврдени критериуми во постапката за утврду-
вање редот на првенството, поради што Судот оце-
ни дека оваа одредба не е во согласност со устав-
ното начело на заемност и солидарност во рас-
пределбата на средствата за заедничка потрошу-
вачка. 

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

У. бр. 84/01 
10 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

1. 
Врз основа на член 25 став 8 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во рударството, црната и обоената мета-
лургија, металната индустрија, неметалите, елек-
тро-стопанството, електроиндустријата и соодвет-
ните трговски дејности, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 18. XII. 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И 

ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА 

Член 1 
За месеците ноември и декември 1981 година 

да престане уплатата на придонесите за научна 

дејност од доходот и од личниот доход од работен 
однос, бидејќи планираните средства од овие при-
донеси се исполнети. 

Член 2 
Се овластува секретарот на Републичката за-

едница на научните дејности да ја реализира оваа 
одлука. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и Билтенот на заедниците. 

Бр. 09-199 
21 декември 19811 година 

Скопје 

Претседател, 
м-р Тодор Ановски, е. р. 
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2. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на научните дејности во ру-
дарството, црната и обоената металургија, метал-
ната индустрија, неметалите, електростопанството, 
електроиндустријата и соодветните трговски деј-
ности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 18. XII. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување по-

требите и интересите во научните дејности во 1982 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20% од доходот на основните организации 
на здружен труд; 

— 0,40°/о од личниот доход од работен однос 
на работниците. 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 
1982 година и ќе биде објавена во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 09-200 
21 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Тодор Ановски, е. р. 

3 . 
Врз основа на член 25 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на научните дејности 
во земјоделството, водостопанството, преработката 
на земјоделски и сточарски производи, шумарство-
то, преработката на дрво и соодветните трговски 
дејности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 21. ХИ. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА НАУЧНА ДЕЈНОСТ ОД ДОХОДОТ И 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕ-
СЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА 

Член 1 
За месеците ноември и декември 1981 година 

да престане уплатата на придонесот за научна 
дејност од доходот и од личниот доход од работен 
однос, бидејќи планираните средства од овие при-
донеси се исполнети. 

Член 2 
Се овластува секретарот на Собранието на Ре-

публичката заедница на научните дејности да ја 
реализира оваа одлука. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето и ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ" и Билтенот на заедниците. 

Бр. 10-2И7/1 
22 декември 1981 година 

Скопје 
Потпретседател, 

д-р Мирослав ѓорѓевиќ, е. р. 

4. 
Врз основа на член 17, став Ј2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и . член 25, став 1, точка 8 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во земјоделството, водостопанството, пре-
работката на земјоделски и сточарски производи, 
шумарството, преработката на дрво и соодветните 
трговски дејности, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 21. XII. 1,981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување по-

требите и интересите во научните дејности во 1982 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20% од доходот на основните организации 
на здружен труд; 

— 0,40|0/о од личниот доход од работен однос на 
работниците. 

И 
Одлуката влегува во сила. осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина и ќе биде објавена во „Службен весник на 
СР~1". 

Бр. 10-2)16/1 
22 декември 1981 година 

Скопје 
Потпретседател, 

д-р Мирослав ѓорѓевиќ, е. р. 

5. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 8 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на 
научните .дејности во градежништвото, станбено-
комуналните дејности, индустријата - на градежни 
материјали, сообраќајот и врските и соодветните 
трговски дејности, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 2)2. ХИ. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И 

ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА 

Член 1 
За месеците ноември и декември 1981 година 

да престане уплатата на придонесот за научна деј-
ност од доходот и од личниот доход од работен од-
нос, бидејќи планираните средства од овие придо-
неси се исполнети. 

Член 2 
Се овластува секретарот на Републичката ' за -

едница на научните дејности да ја реализира оваа 
одлука. 

Член 3 
'Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето и >ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и Билтенот на заедниците. 

Бр. 11-110 
2)3 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател, 
дипл. инж. Сејдо Теофиловски, е. р. 
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6. 
Врз основа на член 17, став^ 2 - од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25, став 1, точка 8 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во градежништвото, станбено-комуналните 
дејности, индустријата на градежни материјали, со-
обраќајот и врските и соодветните трговски деј-
ности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 22. XII. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИ-

ТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување по-

требите и интересите во научните дејности во 1982 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20% од доходот на основните организации 
на здружен труд; 

0,40% од личниот доход од работен однос на 
работниците. 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година и 
ќе биде објавена во - „Службен весник на СРМ". 

Бр. 11-109 
23 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател, 
дипл. инж. Сејдо Теофиловски, е. р. 

7. 
Врз основа на член 25, став 8 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во хемиската, текстилната, кожарската и 
гумарската .индустрија, индустријата за целулоза 
и хартија и соодветните трговски дејности, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана- на 22. 
XII. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗД ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА НАУЧНА ДЕЈНОСТ ОД ДОХОДОТ И 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕ-
СЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА 

Член 1 
З а месеците ноември и декември 1981 година 

да престане уплатата на придонесот за научна де ј -
ност од доходот и од личниот доход од работен од-
нос. 

Член 2 
Се овластува секретарот на Републичката за-

едница на научните дејности да ја реализира оваа 
одлука. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето и ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ" и Билтенот на заедниците. 

Бр. 12-105 
22 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател, 
проф. д-р Христо Стамболиев, е. р. 

8. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25, став 1, точка 8 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во хемиската, текстилната, кожарската и 
гумарск^та индустрија, индустријата за целулоза 
и хартија и соодветните трговски дејности, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 22. 
XII. 198)1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување по-

требите и интересите во научните дејности во 1982 
година се утврдуваат следниве стапки: 

<0,20°/о од доходот на основните организации 
на здружен труд; 

— 0,40% од личниот доход од работен однос на 
работниците; 

I I 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година 
и ќе биде објавена во „Службен весник на СРЖ". 

Бр. 12-106 
24 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател, 
проф. д-р Христо Огамболиев, е. р. 

9. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 8 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во фармацевтската и козметич-
ката индустрија, здравството и социјалната зашти-
та и соодветните трговски дејности, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 18. XII. 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И 

ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА 

Член 1 
За месеците ноември и декември 198)1 година 

да престане уплатата на придонесите за научна 
дејност од доходот и од личниот доход од работен 
однос, бидејќи планираните средства од овие при-
донеси се исполнети. 

Член 2 
Се овластува секретарот на Собранието на Ре-

публичката заедница на научните дејности да ја 
реализира оваа одлука. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник' на 
СРМ" и Билтенот на заедниците. 

Бр. 13-191 
21 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател, 
проф. д-р Петар Тофовиќ, е. р. 
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10. 
Врз основа на член 17, став \2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 215, став 1, точка в од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во фармацевтската и козметичката индус-
трија, здравството и социјалната заштита и соод-
ветните трговски дејности, Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 18. XII. 1'9811 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ 31А 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
З а обезбедување средства за задоволување по-

требите и интересите во научните дејности во 1982 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20% од доходот на основните организации 
на здружен труд; 

— 0,40°/о од личниот доход од работен однос на 
работниците. 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1(982 година 
и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 13-190 
21 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател, 
проф. д-р" Петар Тофовиќ, е. р. 

11. 
Врз основа на член 2(5, став 8 од Статутот на 

Општата самоуправна интересна заедница на на-
учните дејности, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 21. XII. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА УПЛАТАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА НАУЧНА ДЕЈНОСТ ОД ДОХОДОТ И 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕ-
СЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА 

Член 1 
За месеците ноември и декември 1981 година 

да престане уплатата на придонесот за научна деј -
ност од доходот и од личниот доход од работен 
однос. 

Член 2 
Се овластува секретарот на Собранието на Ре-

публичката заедница на научните дејности да ја 
реализира оваа одлука. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето и ќе биде објавена во „Службен весник 
на С!Р!М" и Билтенот на заедниците. 

Бр. 14-394 
21 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател, 
проф. д-р Ристо Бузалков, е. р. 

12. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за 

самоуправни интересни заедници на научните деј-
ности и член 25 став ,1, точка $ од Статутот на 
Општата СИЗ на научните дејности, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 21. XII. 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИ-

ТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
З а обезбедување средства за задоволување по- ; 

требите и интересите во научните дејности во 1982 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20% ОД доходот на основните организации 
на здружен труд; 

— 0,40°/о од личниот доход од работен однос на 
работниците. 

Член 2 
Во 1982 година престанува уплатата на придо-

несите од личниот доход од вршење земјоделска 
дејност и од самостојно вршење на стопанска и 
професионална дејност, за задоволување потреби-
те и интересите во научните дејности. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година 
и ќе биде објавена во „/Службен весник на СРМ". 

Бр. 14-3(93 
22 декември 19811 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Ристо Бузалков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

13. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 25 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница за социјална заштита на 
град Скопје, Собранието на СИЗ за социјална заш-
тита, на седницата одржана на 24 декември 1981 
година, донесе < 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

'НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го 

уплатуваат основните организации на здружен труд 
од доходот како приход на Самоуправната инте-
ресна заедница за социјална заштита на град 
Скопје ќе изнесува 0,28%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанството ќе из-
несува 0,40%. 

Член 3 
Висината на стапката на придонесот од вршење 

земјоделска дејност изнесува 0,25% и придонес од 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј -
ност по стапка од 1%. 
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Член 4 
Од денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престануваат да важат: Одлуката за висината 
на стапката на придонесите од доходот донесена 
на 26. XII. 1979 година, Одлуката за висината на 
стапката на придонесите од личен доход од рабо-
тен однос од нестопанството, донесена на 5. III. 19>80 
година и Одлуката за висината на стапката од вр-
шење земјоделска дејност, стопанска и нестопанска 
дејност, донесена на 27. II. 1976 година од Собра-
нието на СИЗ за социјална заштита на град Скопје. 

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

вувањето во „Службен гласник на град Скопје", а 
ќе се применува од 1. I. ,1982 година. 

Бр. 01-115 
24 декември 19)81 година 

Скопје 

Претседател, 
инж. Благородна Горичанова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРОБИШТИП 

14. 
Брз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74, 16/74 и 9/78) и член 
11, 22, 23, 24 и 46 од Статутот на ОСИЗ на култу-
рата — Пробиштип, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 16 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ПРОБИ-
ШТИП И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

КУЛТУРАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд и работните луѓе од личен доход, 
заради обезбедување приходи на Самоуправната 
интересна заедница на културата на општина Про-
биШтип и на Републичката заедница на културата 
за развојот на творештвото и културните дејности 
од општ интерес на Републиката за 1981 година. 

Член 2 
Приходите од ОСИЗ на културата на општина 

Пробиштип и на (Републичката заедница на култу-
рата ќе се остваруваат преку следните извори на 
приходи и следните стапки: 

1. Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени 
во областите по Номенклатура од 1—111, по стапка 
од 0,81°/о се заменува и стои 0,96%. 

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

2. Придонес од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството, по стапка од 0,75%; 

3. Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,40%; 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 1%; 

5. Придонес од личен доход од. самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 1%. 

Член 3 
Придонесот од личен доход на ОЗТ (распоре-

дени во областа по .Номенклатурата од 1—И) по 
стапка од 0,81 се зголемува на 0,96 и се дели за: 

— Општинската СИЗ на културата — Проби-
штип, по стапка од 0,60%; 

— за Републичката заедница на културата — 
Скопје, по стапка од 0,26% се заменува и стои 
0,36%. 

Придонесот од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството, по стапка од 0,75 се де-
ли за: 

— Општинската СИЗ на културата — Проби-
штип, по стапка од 0,55%; 

— Републичката заедница на културата, по 
стапка од 0,20%. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". Од-
луката бр. 5/81 од 16 јануари престанува да важи. 

Бр. 37/81 
16 декември 19811 година 

Пробиштип 
Претседател, 

Горѓи Топуков, е. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА — ПРОБИШТИП 
15. 

Врз основа на член 55 и 56 од Законот за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/81) и член 34 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Пробиштип, Собра-
нието на Заедницата, на својата редовна седница 
одржана на 29 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 
1982 ГОДИНА — ПРОБИШТИП 

Со оваа одлука се утврдува пресметковна стап-
ка од личен доход од работен однос, од личен до-
ход од земјоделска дејност, од личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност што ги 
здружуваат работните организации' и граѓаните за 
обезбедување средства во Општинската самоуправ-
на интересна заедница за општествена заштита на 
децата — Пробиштип. 

II 
Пресметковната стапка за здружување сред-

ства во Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата — Проби-
штип изнесува: 

— од личен доход од работен однос — 2,17%; 
— од личен доход од земјоделска дејност —-

1%>; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност (занаетчиска дејност) — 1%. 

I I I 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката 

бр. 0)2-64/1 од 27. III. ,1981 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 02-262/1 
29 декември 1901 година 

Пробиштип 
Претседател, 

д-р Добросав Димитриевски, е. р. 



Стр. 12 — Бр. 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СЅРМ 25 јануари 1982 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ТЕТОВО 

16. 
Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ за 

социјална заштита — Тетово, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Тетово, на седницата * одржана 
на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМО-

УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се утврдува висината на 
стапките на придонесите што ги уплатуваат работ-
ните луѓе од доходот на основните организации на 
здружен труд од личен доход од работен однос, за-
ради обезбедување средства на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Тетово. 

2. Стапките на придонесиве на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Тетово се утврдуваат во висина од: 

— придонес од доход на ОЗТ од стопанство, по 
стапка од 0,38%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанство, по стапка од 0,30%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 2% и 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, пб стапка од 2%. 

3. Пресметувањето и плаќањето на придонесите 
од доходот ќе се врши на начин и според обрасци-
те утврдени во Упатството за начинот на пресме-
тување и плаќање на данокот на доход на орга-
ршзациите на здружен труд („Службен весник на 
СВМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/78, 
35/78, 9/79 и 2/80). 

4. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за утврду-
вање висината на стапките на придонесите на 
ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 1/81 година. 

Бр. 0301-126/1 
28 декември 1981 година 

ветово 
Претседател, 

д-р Ирфан Каметнику, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА . 
ДЕЦАТА — ТЕТОВО 

17. 
Врз основа на член 55 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на 
ОРМ", бр. 6/81) и член 34 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Тетово, Собранието на 
Општинската, самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 25 ноември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 
ТЕТОВО ЗА 1982 ГОДИНА 

Т 
Со оваа одлука се утврдува пресметковната 

стапка за здружување средства во Општинската 

самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата — Тетово за 1982 година. 

И 
Висината на пресметковната стапка изнесува: 
— придонес од личен доход од работев однос, 

1,85%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, 0,15%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, 1,85%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, 1,85%. 

XII 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 0801-11711 од 24. XII. 1980 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 0801-1271/4 
25 декември 1981 година 

Тетово 
Претседател, 

Керим Јонузи, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — БИТОЛА 

18. 
Собранието на ОСИЗ за општествена заштита 

на децата — Битола, на седницата одржана на ден 
25. XII. 1981 година, а врз основа на член 54 од 
Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на де-
цата — Битола, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА — БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, личен 
доход од земјоделска дејност, личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност, личен до-
ход од самостојно вршење на нестопанска дејност, 
преку кои ќе се обезбедуваат средства за Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат за 

Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата, изнесуваат: 

Л. придонес од личен доход од работен однос 
од стопанство и нестопанство, по стапка од 1,85%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска де ј -
ност, по стапка од 0,09%; 
* 3. придонес од самостојно вршење на стопан-
ска дејност, по стапка од 0,6%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,6%. 

Член 3 
Стапките од член 2 на оваа одлука ќе се при-

менуваат од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 03-04 
11 јануари 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Василка Паскова, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ПРИЛЕП 

19. 
Согласно член 55 од Законот за општествена 

заштита на децата (^Службен весник на СРМ", бр. 
6/81) и член 31 од Статутот на ОСИЗ за општестве-
на заштита на. децата — Прилеп, Собранието на 
ОСИЗ за општествена заштита на? децата — При-
леп, на седницата одржана на 25 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИЏАТА НА ПРЕСМЕТ-
КОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ 
И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО 
ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на прес-
метковните стапки за здружување средства за за -
доволување на личните и заедничките потреби и 
интереси во областа на општествената заштита на 
децата во рамките на ОСИЗ за општествена заш-
тита на децата — Прилеп. 

Член 2 
За задоволување на потребите од член 1 од 

оваа одлука се здружуваат средства по пресмет-
ковна стапка: . 

— раоотниците од стопанските дејности од бру-
то личниот доход, по стапка од 1,85%; 

— работниците од општествените дејности од 
бруто личниот доход, по стапка од 1,85%; 

— земјоделците од личниот доход, по стапка 
од 0,22%; 

— работниците кои самостојно вршат дејност 
од личниот доход, по стапка од 1,86%; 

— работниците вработени к а ј граѓаните и гра-
ѓанско-правните лица од личен доход, по стапка 
од 1,85%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-280 
25 декември 1981 година 

Прилеп 
Претседател, 

Јане Тодороски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
— ПРИЛЕП 

20. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование {„Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 23 алинеја 10 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за воспитание и 
образование — Прилеп, Собранието на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за воспитание 
и образование, на седницата 'одржана на 24 декем-
ври 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ОСНОВНОТО ВОС-

ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личните доходи за 

финансирање на дејностите на основното воспита-

ние и образование на општина Прилеп за 1982 го-
дина изнесуваат: 

— 6°/о од бруто личниот доход од работен од-
нос од стопанство и нестопанство; 

— 1,41% од личниот доход од самостојно вр-
шење земјоделска дејност; и 

— 5% од личниот доход од самостојно вршење 
стопанска и професионална дејност. 

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

сувањето, а ке се обЈави во „Службен весник на 
ОРМ" и /ке се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 08-318 
24 декември 1981 година 

Прилеп 
Претседател, 

Петар Бачанов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — РЕСЕН 

21. 
Врз основа на член 50 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/81), а во врска со член 22, став 
1 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата 
— Ресен, Собранието на Заедницата, на својата 
редовна седница, одржана на 30 декември 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ТРАГАНИТЕ ЗА ОСИЗ 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД 

РЕСЕН 

Член 1. 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донеси од личен доход од работен однос, од земјо-
делска дејност и од самостојна дејност, со што се 
обезбедуваат средства за финансирање на облиците 
на дејност на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата од 
Ресен. 

Член 2 . 
Стапките на придонеси се утврдуваат на: 
— придонес од личен доход од работен однос 

од стопанство и нестопанство (од бруто личен до-
ход), по стапка од 1,85%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,02%; 

— придонес од личен доход, од самостојна деј-
ност, по стапка од 0,55%. 

Член 3 
Вработените во З К „Пре,сланско јаболко" ООЗТ 

Земјоделие се .ослободуваат од' плаќање на стап-
ката од членот 2, во висина од 100'%. 

Вработените во Туристичката населба „Отеше-
во", „Преспатурист", „Преспатранс" и „Рибопреспа" 
се ослободуваат од плаќање на придонесот од член 
2 на оваа одлука, во висина од 5'0%. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-275/1 
30 декември 1981 година 

Ресен 
Претседател, 

Мирослава Стојчевска, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ВИНИЦА 

22. 
Врз основа на член 55 и 56 од (Законот за оп-

штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРИ", бр. 6/8|1) и член 14 од Статутот на ООИЗ за 
општествена заштита на децата — Виница, Собра-
нието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, 
на седницата одржана на 17 ноември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА 
СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување на сред-

ствата во ОСИЗ за општествена заштита на децата 
за 1<9<82 година, се утврдува и тоа: 

— 2,85°/о, придонес од бруто личните доходи од 
стопанството и нестопанството; 

— О,10°/о, придонес од личен доход од земјо-
делска дејност и 

— 1®/о придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска и нестопанска дејност. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 0201-99 
25 ноември 108,1 година 

Виница 
Претседател, 

Борис Тасев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП 

23. 
Врз основа на член 58 од Законот за врабо-

тување и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78), Собранието 
на Заедницата за вработување — Штип, на седни-
цата одржана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на работниците во кои се 
содржани придонесите и даноците што се плаќаат 
од личниот доход (бруто личен доход) по стапка 
од 0,60%. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1982 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното доне-

сување, а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина. 

Бр. 0201-24/21 
25 декември 1981 година 

Штип 
Претседател, 

Васиќ Александар, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ШТИП 

24. 
Врз основа на член 16 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита Собранието на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита 
— Штип, на седницата одржана на 29 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ, ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУ-
ВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ТРАГА-

НИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
(Стапката на придонесот од доход на органи-

зациите на здружен труд и установи што оствару-
ваат доход и стапките на придонесот од личен 
доход на граѓаните се утврдуваат: 

1. 0,15% — од доходот на работните организа-
ции на здружен труд; 

2. 0,901% — од бруто личен доход од работен 
однос во нестопанството; 

3. 2% — од личен доход од самостојно вршење 
на занаетчиска дез ност; 

4. 2% — од личен доход од самостојно вршење 
на други стопански дејности; 

б. 2% — од личен доход од самостојно вршење 
на неетопански дејности. 

I I 
Досегашните броеви во колоната 2 од образе-

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

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 57/2 
29 декември 1981 година 

Штип 
Потпретседател, 

Марија — Сенка Кедева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ШТИП 

25. 
Врз основа на член 65 од Законот за опште-

ствена заштита на децата и член 68 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Штип, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Штип, 
на седницата одржана на 30 декември 1(981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАП-
КА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1982 ГОДИНА 

I 
Пресметковната стапка на придонесот за оп-

штествена заштита на децата во 1982 година се 
утврдува во висина и тоа: 

— 1,85% — од бруто личен доход на работните 
луѓе во нестопанството и 
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— 2,8)1°/о од бруто личен доход на работните 
луѓе во стопанството. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на <СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 10-1850/1 
30 декември 1981 година 

Штип 
Претседател, 

Олга Јовановиќ, е. р. 

СОДРЖИНА 

Страна 
1. Одлука за измена на намената на сред-

ствата за посебни намени утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1981 година во прес-
метката на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија — — — — — — 1 

2. Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1981 година — — 1 

3. Решение за разрешување од функцијата 
советник на претседателот на Републичка-
та комисија за културни врски со странство 1 

4. Правилник за организацијата и работата 
на семинарите и другите форми за струч-
но и педагошко усовршување на настав-
ниците во основното училиште — — — 2 

5. Упатство за издавање и амортизација на 
обврзниците на задолжителниот заем и за 
начинот на евидентирањето на постојани-
те средства на Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените краишта — — 3 

6. Одлука за избор на претседател на Репуб-
личкиот општествен совет за стопански 
развој и економска политика — — — 4 

7. Одлука за престанување на употребата на 
учебникот „Литература за И клас на ал-
бански јазик" — — — — — — — — 5 

8. Решение за одобрување на учебникот „Хе-
мија за I клас" — — — — — — — 5 

8. Решение за одобрување на учебникот „Пре-
хранбена технологија I дел" — — — —̂  5 

10. Решение за одобрување на учебникот „Ис-
торија за VI одделение" — — — — — 5 

11. Решение за одобрување на учебникот 
„Буквар за I одделение на турски јазик" 5 

12. Решение за одобрување на учебникот „Ло-
гаритамски таблици" — — — — — — 6 

13. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 49/81 од 11 ноември 1981 година 6 

14. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 84/81 од 10 декември 1981 година — 6 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

1. Одлука за престанок на уплатата на при-
донесите од доходот и од личниот доход од 
работен однос за месеците ноември и де-
кември 1981 година — — — — — — 7 

2. Одлука за утврдување стапки на придо-
неси за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во научни-
те дејности за 1982 година — — — — 8 

3. Одлука за престанок на уплатата на при-
донесот за научна дејност од доходот и ли-
чниот доход од работен однос за месеци-
те ноември и декември 1981 година — — 8 

Бр. 1 — Стр. 15 

4. Одлука за утврдување стапки на придоне-
си за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во науч-
ните дејности за 1982 година — — — 8 

5. Одлука за престанок на уплатата на при-
донесете од доходот и од личниот доход 
од работен однос за месеците ноември и 
декември 1981 година — — — — — 8 

6. Одлука за утврдување стапки на придоне-
сите за обезбедување средства за задово-

, дување потребите и интересите во научни-
те дејности за 1982 година — — — — 9 

7. Одлука за престанок на уплатата на при-
донесот за научна дејност од доходот и ли-
чниот доход од работен однос за месеците 
ноември и декември 1981 година — — — 9 

8. Одлука за утврдување стапки на придоне-
си за обезбедување средства за задоволу-
вање потребите и интересите во научните 
дејности за 1)982 година — — — — — 9 

9. Одлука за престанок на уплатата на при-
донесите од доходот и од личниот доход 
од работен однос за месеците ноември и де-
кември 1901 година — — — — — — 9 

10. Одлука за утврдување стапки на придо-
неси за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во научни-
те дејности за ,1982 година — — — — 10 

11. Одлука за' престанок на уплатата на при-
донесот за научна дејност од доходот и 
личниот доход од работен однос за месе-
ците ноември и декември 1981 година — 10 

12. Одлука за утврдување стапки на придо-
несите за обезбедување средства за задо-
волување потребите и интересите во науч-
ните дејности за 1982 година — — — 10 

13. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите на Самоуправната ин-
тересна заедница за социјална заштита на 
град Скопје за 1982 година — — — — 10 

ПРОБИШТИП 

14. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на стапките на 
придонесите за остварување на приходи на 
Самоуправната интересна заедница на кул-
турата на општина Пробиштип и на Ре-
публичката заедница на културата за 1981 
година — — — — — — — — — 11 

15. Одлука за утврдување на пресметковна 
стапка за здружување средства во Оп-
штинската самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата за 
1,982 година — Пробиштип — — — — 11 

ТЕТОВО 

16. Одлука за утврдување висината на стап-
ките за придонесите на Општинската са-
моуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Тетово — — — — — 12 

17. Одлука за утврдување пресметковна стап-
ка за здружување средства во Општин-
ската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Тетово 
за 1982 година — — — — — — — 12 

БИТОЛА 

18. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите на ОСИЗ за општествена 

заштита на децата — Битола — — — — 12 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 
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ПРИЛЕП 

19., Одлука за утврдување на висината на 
пресметковните стапки за здружување на 
средства за задоволување на личните и 
заедничките потреби и интериси во облас-
та на општествената заштита на децата за 
1982 година — — — — — 13 

20. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи за основното 
воспитание и образование на општина 
Прилеп за 1982 година — — — — 13 

РЕСЕН 
21. Одлука за утврдување на стацките на 

придонеси од личен доход на граѓаните за 
ООИЗ за општествена заштита на децата 
од Ресен — — — — — — — — — 13 

ВИНИЦА 

22. Одлука за утврдување на пресметковната 
стапка за здружување на средствата во 
ОСИЗ за општествена заштита на децата 
за 1982 година — — — — — — — 14 

ШТИП 
23. Одлука за определување на стапката на 

придонесот за вработување за 1982 година 14 
24. Одлука за утврдување на стапките на 

придонесот, придонесот од доходот на ор-
ганизациите на здружен труд што оства-
руваат доход и утврдување на стапките на 
придонес од личен доход на граѓаните за ' 
1982 година — — — — — —~ — — 14 

25. Одлука за утврдување на пресметковната 
стапка на придонесот за општествена заш-
тита на децата во 1982 година — — — 14 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-
СТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА — ЦЕНТРАЛА 

СКОПЈЕ 

Врз основу на член 2.21 ст. 3 од Законот за са-
нација и престанок на организациите на здружен 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 41/80 и 25/81), 
Службата на општественото книговодство во СР 
Македонија — Централа во Скопје, утврдува и об-
јавува дека просечниот личен доход исплатен за 
јануари-септември 1981 г. по работник, а на ос-
нова податоците од периодичните пресметка за де-
ветте месеци 1981 год., по гранки во кои се распо-
редени организациите на здружен труд спрема Од-
луката за единствената класификација на дејнос-
тите („Службен лист на СФРЈ" бр. 34/76 г.) изне-
сува: 

0101 Електростопанство 13759 
0102 Производство на јаглен 14209 
0106 Производство на железна руда 13513 
0107 Црна металургија 13667 
0108 Производство на руда и обоени метали 16326 
0109 Производство на обоени метали 13981 
ОНО Преработка на обоени метали 12180 
0111 Производство на неметални минерали 10953 

0112 Преработка на неметални минерали 11202 
0113 Метало-преработувачка дејност 11413 
0114 Машиноградба 11885 
0115 Производство на сообраќајни средства 119118 
01x7 Производство на електрични машини и 

апарати 10555 
0118 Производство на базни и хемиски про-

изводи 13400 
0119 Преработка на хемиски производи 12364 
012у Производство на камен, чакал и песок 10936 
0121 Производство на градежен материјал 10612 
(1122 Производство на режана граѓа и плочи 9478 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 9345 
0124 Производство и преработка на хартија 12,210 
0125 Производство на текстилни ткаенини и 

производи 9790 
0126 Производство на готови текстилни про-

изводи 8497 
0127 Производство на кожа и крзно 12362 
0128 Производство на кожни кондури и га-

лантерија 10457 
0129 Преработка на каучук 14701 
0130 Производство на прехранбени произ-

води 10550 
0131 Производство на пијалак 9493 
0132 Производство на сточна храна 11473 
0133 Производство и преработка на тутун 10580 
0134 Графичка дејност 10418 
0139 Производство' на разноврсни произво-

ди * 10296 
0201 Земјоделско производство 8450 
0202 Земјоделски услуги 10224 
0203 Рибарство »105 
0300 Шумарство 10058 
0400 Водостопанство 9310 
0501 Високоградба 9454 
0502 Нискоградба и хидроградба 10261 
0503 Инсталатерски и завршни работи во 

градежништвото 10483 
0601 Железнички сообраќај 11326 
0604 Воздушен сообракај 13273 
0606 Патен сообраќај 11076 
0606 Градски сообракај 12127 
0609 ПТТ услуги 11185 
0701 Трговија на мало 9751 
0702 Трговија на големо 12177 
0703 Надворешна трговија 17083 
0801 Угостителство 8718 
0802 Туристичко посредување 9084 
0901 Занатски услуги и поправки 11898 
0902 Лични услуги и услуги во домаќин-

ството 6777 
1001 Уредување населби и простории 9049 
1002 Станбена дејност 413024 
1003 Комунална дејност 9937 
1102 Лотарија 12938 
1103 Услуги во областа на прометот 12758 
1104 Проектирање и слични технички ус-

луги 15401 
1105 Геолошки истражувања 9906 
1106 Истражувачко-развојни работи 15152 
1109 Деловиќ услуги 11949 
1201 Образование 11718 
1202 Научноистражувачка дејност 15589 
1203 Култура, уметност и информирање 121312 
1204 Физичка култура и спорт 10756 
1301 Здравствена заштита 12558 
130'2 Општ. заш. на деца и млад. и социј. 

заштита 9685 
1101 Банкарство 13661 
1102 Осигурување 14745 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жцро сметка број 40100-603-12498 кај 
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