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89. 
Б р з о-анова ма член 5 од Законот за изменува-

ње и дополнување ма Законот за к,омуналните так-
си („Службен (весник ма СРМ", бр. 42/80), Законо-
давно-правната комисија на Собранието на СРМ, 
на (седницата одржана на 10 март 1981 година, го 
утврди пречистениот текст на Законот за комунал-
ните так,си. 

Пречистениот текст на Законот за комуналните 
такси ги опфаќа Законот за комуналните такси 
(„Службен (Бесник на СРМ", бр. 45/72) и Законот за 
изменување и ,дополнување на З,аконот за кому-
на,лните такси ,(„Службен весник на СРМ", бр. 39/77 
и 42/80), во кои 'е означено времето на нивното вле-
гување во сила. 

Бр. 13-623 
10 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Душко Шабановски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

(Пречистен текст) 
Член 1 

Со овој закон се (воведува ,плаќање на кому-
нални такси како давачки за задоволување на оп-
шт,ите општествени потреби во 'Опш,тината. 

Комунални такси ice плаќаат таа користење на 
определени права, предмети и услуги од јавен ка - . 
рактер од '-страна на општествено правните и гра-
ѓанските правни лица, работните луѓе што самос-
тојно вршат дејност -со личен труд со 'средства на 
трудот во сопственост на граѓани, работните луѓе 
што со личен (труд самостој,но во вид ,на занимање 
вршат професионална дејност и од граѓаните. 

Член 2 
Комуналните такси ти пропишува општината. 

Член 3 
Заради остварување ,на еднакви права и об-

врски за граѓаните, организациите на здружениот 
труд и другите организации, кои произлегуваат од 
прописите за комуналните такси, општините своите 
прописи за комуналните такси ги усогласуваат со 
склучување на меѓуопштински договор'. 

Иниција,тива за меѓуопштинско д,оговарање по-
кренуваат (собранијата на општините, а може да 
покрене и Извршниот совет на 'Собранието на Со-
циј ^листичка Република Македонија. 

Член 4 
Општината може да пропише такси за след-

ниве определени црава, предме,ти ,и услуги: 
il. За секоја фирма, односно назив истакнат на 

деловна простори^ а; 
2. За привремен п,рестој на лица во градовите 

и населбите од ,градски карактер, банските, кли-
матските и туристичките места; 

3. За користење на површини за подигање на 
кампови, шатори и друга слична п,ривремена упот-
реба ; 

4. За користење на тротоари пред деловни цро-
стории за Ершење на стопанска дејност; 

5. З,а истакнув,ање на реклами, објави и огла-
си на јавни места; 

6. За држење на музика во јавните локали; 
7. За држење на ,предмети за игра во јавните 

локали; 
8. З а др,жење на витрини за ,изложув,ање на 

сто,ки надвор од деловните згради; 
9. За користење на просторот за ,паркирање на 

моторни возила и нивните приколки, моторцикли, 
мотори и велосипеди на места (ш,то за таа цел ќе ги 
опреде ли општината; 

10. З,а користење на плоштадите и друг прос-
тор во градовите, населбите и населените места со 
цел за изложување предмети, приредување ,на из-
ложби и други забавни приредби за стопанска 
цел и 

11. За користење на улици со патнички, товар-
ни, друмски, мотсрѕни и приклучни возила, освен 
за оние возила за кои е пропишано плаќање на да-
нок на имот. 

Под (јавни локали, во смисла на точките 6 и 7 
се подразбираат угостителските објекти (кафеани, 
гостилница и (слично) ,и нивните истурени деловни 
места '(бав!чи, тераси и сл.). 

Под истакната фирма, односно навив во смисла 
на став 1 точка .1 ice подразбира секое обележје или 
натпис ко ј означува дека одредено физичко или 
правно лице ,врши извесна дејност или занимање, 
со исклучок на натписите со називи на државни 
органи; натписите на организациите на здружен 
труд од областа на општествените дејности; натпи-
сите на општествено-'политичките организации -и 
здруженија на граѓани истакнати на (нивните се-
дишта и ознаките на основните единици -на ПТТ 
служби во селата, железничките станици и авто-
буските станици на (гр,адскиот и меѓуградскиот со-
обракај . 

Член 5 
(Обврзник на комунална такса е лице кое (ко-

ристи определени п,рава, предмети и услуги за чие 
користење е пропишано плаќањето на комунална 
такса. 

Член 6 
Висината на комуналната такса не може да се 

одредува според вредноста на 'предметот, изврше-
,ниот промет или остварениот приход. 

Комуналните такси се утврдуваат во еднаква 
,висина за сите обврзници што вршат иста ,дејноот 
или занимање односно за сите обврзници од ист,а 
категорија. 

Општин,ата може комуналните такси да ги ут-
врдува во различна висина з а одделни делови на 
подрачјето на опш,тината односно зони каде се 
наоѓаат објектите, површините, односно предме-
тите и услугите, а според мерилата и критериуми-
те утврдени со овој закон. 

Комуналната такс,а за (Истакната фирма од-
носно (назив од член 4, (став 1 точк,а 1" на овој за -
кон се утврдува различно по ,видови на дејности. 
Во случај кога фирмата односно називот е истак-
нат на повеќе места на иста деловна просторија се 
плаќа една комунална такса за фирма. 

Комуналните такси од член 4, став 1, точка 3, 
4 и 10 н,а овој з,акон ice утврдуваат по метар кв,ад-
ратен на корисна површина. 
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Член 7 
Комунална такса не 'се плаќа за: 
/1. Користење таа 'предмети, услуг,и и земјиште 

од 'страна ита воени единици -и установи; 
2. посмртни објави ,и огласи, како (и објави и 

огласи од член 4,. точка 5 кои се однесуваат таа 
дејноста на државните 'органи, самоуправните ин-
тересни заедници, месните заедници и општестве-
ните организации; 

3. за привремен (пре.стој таа лица во друго место 
за време таа работни акции како членови таа работ-
ни бригади, како и за користење таа слободни по-
вршини за кампови и шатори од работните бри-
гади; 

4. излазите таа в,ширините што се (наоѓаат во де-
ловните згради или таа саемите; 

. 5. играње таа шах во јавните локали -и 
6. м,узика која се репродуцира со механички 

средства (грамофон, магнетофон, радио, 'телевизија 
и сл., шван: џубокс апаратите). 

Општината може да пропише ослободување од 
плаќање таа комунална такса за ,одделни категории 
таа обврзници. 

Чле/н 8 
Такса за (привремен престој и такса за ко-

ристеше таа /површини за кампирање и за шатори 
не плаќа,ат стратаоките државјани кои според ме-
ѓународните Договори се ослободени од (плаќање' таа 
други такси и даноци. 

Такса од став 1 таа овој член не (плаќаат ни 
други странски државјани за кои ослободувањето 
од плаќање таа тие такси е предвидено со посебен 
меѓународен договор. 

Член 9 
Обврската за плаќаше таа комунална такса -нас-

танува во моментот таа користењето таа правото, 
(предметот или услугата ,за чие користење е про-
пишано (плаќање таа такса. 

Член 10 
Правото на облог и правото таа наплата таа ко-

муналните такси застарува за 0 години но истекот 
таа годината ,во која требало да се изврши облогот, 
односно да се наплати таксата. 

Правото на враќање на повеќе наплатена (ко-
муна,лна такса застарува за две години по истекот 
иза (годината во која таксата 1била 'платена. 

Член 11 
Органот за ,приходи таа општината е должен 

таа обврзникот таа комунална такса да му издаде 
решение за облог со комунална такса. 

Наплатата таа комуналиите такси од член 4 за 
привремен (престој таа лица, за користење таа (повр-
шини за подигање таа кампови, шатори, за корис-
тење таа простор за паркирање таа возила и ' з а 'Огла-
си се врши без издавање (на решенија или нисме-
ио известување за облог со овие такси. 

Член 12 
Комуналните такси се плаќаат во годишен из-

нос или icpa3MiepiHo за (времето таа користењето таа 
правата, (предметите или услугите. 

,Комуналните такси од член 4, став 1 точките 
1, 4, 7 и в таа овој закон се плаќаат во годишен из-
нос, а ако се утврдуваат помалку од една година 
се плаќаат (полугодишно, односно ,најмалку три-
месечно, а комуналните такси ед точките 2, 3, 5, 9, 
10 и П 1на овој закон се плаќаат сразмерно на 
времето. таа користењето таа правата, предметите 
или услугите. 

Член 13 
Комуналната такса Од' точките 1, 7 и 8 на член 

4 од овој закон се плаќа ,во годишен износ. 
Органот за приходи ,на општината, според по-

датоците од состојбата таа 1 јануари секоја година 
за секој обврзник (одделно со решение го утвр-
дува износот на таксата што треба да ја плати. 

. Обврзниците таа (комуналната такса од став 1 
таа ов-оо 'член се должни та,ксата да ја платат во 
рок од 30 дена од денот таа доставувањето на ре-
шението, 

Член 14 
Ако во текот таа годината (настанат услови за 

плаќање таа комунална такса од членот 13 таа овој 
закон, или настанат промени кои доведу,ваат до 
плаќање таа такса во поголем (износ, обврзникот таа 
таксата е должен во рок од 15 ,дена за тоа да 
поднесе ири јава до органот за приходи на општи-
ната. 

Органот од став 1 таа овој член со решение ќе 
ја утврди висината таа таксата во годишниот из,нос 
и ќе го задолжи обврзникот да ја плати таксата 
во рок од 1'5 дена од денот таа доставувањето таа 
решението. 

Об,врзникот таа комуналната такса кој не ќе 
поднесе навреме пријава според став 1 на овој 
Член, ќе се задолжи, покрај редовната такса, со 
зголемена такса од 30 отсто. 

Член 15 
Обврзниците таа таксата од точка 6 таа член 4 

од овој закон се должни настанувањето таа таксе-
ната обврска да го пријават таа органот за приходи 
таа општината (во рок од 5 дена по приемот таа 'одо-
брението за држење на музика. 

Врз основа таа пријавата, органот за приходи 
на 'Општината ја утврдува таксата за времето за 
кое е одобрено држењето на музиката, за што му 
доставу,ва решение јна обврзникот. 

Ако таксата се (однесува за време покусо од 
еден месец, обврзникот е должен веднаш да ја уп-
лати. Ако се однесува за повеќе од еден месец, таа 
се плаќа во еднакви месечни рати и тоа однапред, 
а (најдоцна до 5-ти во месецот. 

Член 1'6 
Комуналната такса од точка 2 (на член 4 таа 

овој закон непосредните даватели таа услугите таа 
сместувањето jde должни ,да ја пресметаат и да ја 
(наплатат од таксениот обврзник. 

Наплатената такса од' став 1 таа овој член не-
посредните даватели таа услугите (на сместувањето 
се должни да ја уплатат таа соодветната сметка ка ј 

( Службата на општественото (Книговодство најдоцна 
во рок (ОД 7 дена по истекот на месецот. 

Член 17 
Таксата од точка 5 таа член 4 од 'овој закон се 

пресметува врз основа (на пријавата таа обврзникот, 
која се поднесува пред истакнувањето таа реклама-
та, објавата односно огласот. 

Таксата од став 1 на овој член мора да се пла-
ти веднаш. 

Член 18 
Начинот и роковите за плаќање таа таксите од 

точките 3, 4, О, 10 и 11 на член 4 од овој закон оти 
пропишува општината. 

Член 19 
Присилна (наплата на комуналните такси од 

граѓаните и граѓатаските-правни лица ќе се врши 
според прописите што важат за присилна наплата 
на даноците, а од другите обврзници^ — според 
прописите по кои се врши присилна (наплата1 таа 
нивните обврски опрема о(пштеств1ената - заедница. 

На износот на комуналната такса, ,која не е 
платена во пропишаниот рок, се плаќа камата по 
стапка ед 12%) годишно. 

Непосредниот давател таа' услугите таа сместу-
вањето кој (комуналната такса тае ,ќе ја уплати на 
односната сметка и во определениот рок од член 
16 ќе /плати камата од ОД отсто дневно, од неуп-
латениот износ таа таксата. 

Член 20 
Непосредниот давател таа услугите на сместу-

ва њето солидарно г,арантира со таксениот обврзник 
за (наплата на комуналната такса за привремен 
престој. 
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Член 21 

Надзор на примената на -ов-ој задоен и над про-
писите донесени врз обнова на него врши органот 
за (приходи на општината. 

Кога ири вршењето на надзор органот од став 
1 на (овој член утврди дека непосредниот давател 
на 'услугите на сместувањето не постапил според 
одредбите ед член 16 ги член 19, став 3 на овој за-
кон, ќе донесе решение со кае ќе ја утврди обврс-
ката за,ради наплата од непосредниот давател нѕ 
услугите на (сместувањето. 

Решението од став 2 на овој член се доставува 
на извршување на Службата на општественото 
книговодство ка ј која се води жиро-сметката на 
непосредниот давател на у.слугите на 'сместувањето. 

Член 22 

Во поглед на облогот и наплатата на комунал-
ните такси, жалбената ност анка, обновата на пос-
тапката и враќањето на комуналната такса се при-
метуваат одредбите на Законот од даноците на 
граѓаните, ,доколку со овој закон ма е поинаку оп-
ределено. 

Член 23 

Граѓанинот, општествено-правното лице и гра-
ѓанакото-правно лице ќе се к а ж и за прекршок со 
парична /ка,зна од 200 до 3.000 д,инари ако: 

1. не поднесе прија,ва до органот за приходи 
на -општината за настанатата та,ксена обврска; 

2. не дозволи преглед на деловните книги, де-
ловните и (станбените простории или го попречува 
овластеното (службено лице во вршењето на прег-
лед со цел за прибирање податоци потребни за об-
лог и наплата на комуналната такса и 

3. го одбегнува плаќањето на обложениот од-
носно ут,врдениот износ на таксата, и .ако не ја на -
мири својата обврска во рак од 6 месеци -од денот 
на стасаноста з а плаќање. 

За прекршок ќе ice мазни и одговорното лице во 
организацијата на здруже,ниот труд и во друга ор-
ганизација со парична казна од 200 до 2.000 ди-
нари. 

Член 24 

Непосредниот давател на услугите на сместу-
вањето ќе се ,казни и за прекршок со парична каз -
на од 200 до 2,ООО динари ако 'од таксениот обврз-
ник во рокот и на начинот предвиден со член 16 не 
ја наплати таксата за привремен престој. 

'Со парична казна од став' 1 на овој член ќе 
се (казни за прекршок непосредниот давател на 
услугите на Сместувањето ,ако наплатената такса за 
привремениот престој не ја ,уплати на односната 
сметка. 

Go парична каз,на од 200 до 1-.000 динари ќе се 
казни за прекршок од /ставовите 1 и 2 на овој 
член и одговорното 'лице к а ј непосредниот давател 
на услугите на (сместувањето. 

Член 25 

Решение за казнување од член 23 на 'овој за-
кон донесува во прв отепан 'органот за приходи на 
општината. 

По жалбата (проти,в решението за казнување 
донесено во прв степен решава републичкиот ор-
ган на управата, надлежен за работите на финан-
сиите. 

Жалбата не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

-Член 26 

Со влегувањето во ,с,ила (на Законот за кому-
налните такси („Службен весник на СРМ" број 
45/7^) престанува д,а в а ж и Законот за комуналните 
такси („Службен весник на СРМ" бр. 9/65). 

90. 
Брз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Ооциј а листичка Република Македонија, а во врска 
со точка 3 потточка 6 став 3 од Резолуцијата за 
насоките4 и рамките на општествено'"економскиот 
развој на Социјалистичка Република Македонија 
во 19Ш година, Собранието на Социјалистичка - Ре-
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 март 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНА-
ТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ПРЕКУ РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ВО 1981 ГОДИНА 

1. Се дава согласност на Самоуправната спо-
годба за утврдување на висината на ,средствата за 
финансирање на заедничките потреби п,року репуб-
личките самоуправни интересни заедници во 1981 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

'Бр . 60-602 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот.'на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

91. 
Врз основ,а на член 376, (став 1,. алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 ЈОД За -
конот за помилување, Претседателството на ,СРМ 
на седницата одржана на 16 (март 1981 годела, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИДА 

I 
Изречената казна затвор во траеше од 8 месе-

ци ice прости на: ^ 
1. Томислав Драган Иванов, од с,,. Град, 

II 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: - . Ја 
1. Митре Ристо Трајановски, од Скопје. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да ice (изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не (сторат -ново кривично дело на: .Г ^ 

1. Хамзи Меџит Решат, од с. Арачиново-, 
2. Коле Стеван Колевски, од с. Стајк-овци, 
3. Тошо Душан Станков, од Штип. д . 

iv : ( 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа нито таа нема 
да се изврши ако осудената во рок од .2 години не 
стори ново кривично дело на: 

1. Магбуле Јакуп Усвиноска,' од Прилеп. 

V 
Изречената казна затв)0р во траење од 4 месег 

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ,ако осудените во рок од 1 година 
не 'сторат ново кривично дело на: : 

1. Махмуди Мехмед Беќир', од с. Г. Страте -
миште, 

2. Лазо Маноли Гаштаров, од Скопје.. 
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VI 
Изречената казна. затвор иво траеше од 6 месе-

ци ice замени со условна (осуда со тоа што таа нема 
да се (изврши еко осудените IBO рок од 1 година не 
сторат OOIBO кривично дело ,на: 

1. Муфтиу Аслан Аки, од е. Селокуќи, 
2. Фида Џемаил Африм, од Дебар. 

VII 
Неиздржаниот дел од /излечената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. Васил Баго-ја Јовевски, од с. Крушеани, 
2. Михајло Крсто Алексовски, од; с. Горобинци. 

VIII 
Изречената казма затвор во траење од 4 месе-

ци се намали за 2 месеца на: 
1. Мара Доксим Вистебка, од с. Галичани. 

IX 
Неиздржаниот дел -од изречената казна затвор 

се намали !за 6 месеци на: 
1. Абдии Абдула Тефик, од с. Теарце, 
2. Слободанка Борис Русеска, од Охрид, 
3. Лазо Трајан Бутикоски, од с. Мешеишта. 

X 
Изречената казна затвор во траење од. 1 година 

се намали за 6 месеци на: 
1. Драги Боривоје Живковиќ, од Скопје. 

XI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
,1. Мирко 'Томо Пезиќ, од Загреб, 
2. (Рамадан Сали Браими, од с. Драчево, 
3. Иван Лазар Ѓорѓев , од Неготино. 

XII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 18 месеци на: 
1. Зибери Еим Ќазим, од с. Желино. 

XIII 
Изречената парична казна во износ од 4.000 

динари се намали за 2.000 динари на: 
1. Благој Трајко Димов, од Титов Велес. 

XIV 
Оваа одлука влегува IBO сила со денот на ,до-

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

Бр, 08-260 
16 март 1981 година 

Овошје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

92. 
Врз основа на член 21 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 198,1 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/80), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦАТА ЗА РОДОТ ВО 

1981 ГОДИНА 

'1. На организациите на здружен труд кои се 
бават со производство' на мелнички производи на 
територијата на" СР Македонија, за откупените ко-
личини на.пченица произведена во СР Маке,донија 
им се исплатува премија во износ од 1,00 динари по 
1 килограм, под условите пропишани со оваа од-
лука. ' 

2. Премијата од точка 1 од оваа о,длука се ис-
платува за пченицата откупена во периодот од 1 

јули до 1 декември 1981'година, под услов таа да 
одгов,ара на (квалитетот утврден со Одлуката за 
продажните цени за пченица од родот на 1981 го-
дина ^,,Службен лист на СФРЈ", бр. 54/80). 

3. Премијата од точка ,1 на оваа одлука, орга-
низациите на здружен труд, ед точка 1 на оваа 'од-
лука ј,а остваруваат под, услов пченицата да ја от-
купуваат по 'зголемена цена ед 1,60 динари по 1 
килограм над договорената цена на ниво на земјата 
односно цената што ќ,е в а ж и на пазарот во Нови 
Сад. 

4. Премијата од точка 1 на оваа одлук,а се -ис-
платува по поднесување на барање до Службата 
на општественото книговодство најкасно до 15 ја-
нуари 1982 година. Кон ова барање се доставува и 
доказ дека пл,аќањето на пченицата е извршено 
според предвидените услови во точка 3 на оваа од-
лука. 

5. Средствата за (премиј,а од тонка 1 на оваа од-
лука се исплатуваат од буџетот на Социјалистичка 
Република Македонија за 1981 'година. 

6. Се (овластува републичк,иот секретар за зем-
јоделство и шумарство, во согласност со републич-
киот секретар за финансии и ,републичкиот секре-
тар за општостонански работи и пазар, по потреба 
да донесат поблиски пропис,и за начинот на оства-
рување и исплата на премијата. 

7. Оваа одлука влегува IBO сила наредниот ,ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-4811/1 
12 (март 1981 година 

Окооје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

93. 
Врз основа на член 21 од Законот за извршу- ' 

вање таа Републичкиот буџет (за 1981 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/80), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕДОТ, СОЈАТА И 
МАСЛОДАЈНА!^ РЕПКА ОД РОДОТ ВО 

1981 ГОДИНА 

1. На организацијата на здружен труд која се 
занимава со производство на маслодајна растенија 
на територијата на СР Македонија, за откупените 
количества сончоглед, соја и (маслодајна репка, 
произведени ,во. СР Македонија, и се исплатува 
премија во износ од 1,00 динари по 1 килограм, под 
условите пропишани со оваа одлука. 

2. Премијата од точка 1 на 'оваа одлука ice ис-
платува под услов сончолледот, содата и -маслодај -
ната репка да одговараат на квалитетот утврден 
со Одлуката за продажните цени за сончог ледот, 
сој ата и масло дај ната репка од родот BIO 1981 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/80). 

3. Премијата од точка 1, организацијата на 
здружен труд, исто така од точка 1 на оваа од-
лука, ја остварува по,д услов сончогледот, сој ата 
и масло да ј ната репка да ги откупува по зголемена 
цена од 1,50 динари по 1 ает над договорената цена 
на ниво на земјата односно цената што ќе важи 
на пазарот' во Нови Сад. 

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува по поднесување на барање до Службата 
на општественото книговодство, најдоцна до 15 ја-
нуари 1982 година. Кон ова бараше се доставува и 
доказ дека плаќањето на соичоглодот, сојата и мас-
л одај ната репка е извршено Според предвидените 
услови во точка 3 на оваа одлука. 

5. 'Средствата за премија од точка 1 на оваа 
одлука се исплатуваат од буџетот на СР1 Маке-
донија за 1981 година. 
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6. Се овластува републичк,иот секретар з,а зем-
ј.оделство и шумарство, во согласност со републ.ич-
киот се,кретар за финансии и републичкиот ,секре-
тар за општостопанак,и работи и пазар, да доне-
сат поблиски прописи за начинот на остварување 
и испл,ата на премијата. 

7. Оваа одлука влегува во с,ила наредниот ден 
од денот на објавувањето BIO „Службен весник на 
Социјал-истичка Република Македонија". 

Бр, 2)3-481/3 
1)2 м,арт 1981 годин,а 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот 'совет, 
Благој Попов, с. р. 

94. 
Врз основа на член Ш о,д Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџе,т за 1981 година („Служ-. 
бен весник на СРМ", бр. 44/80), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
3IA ПРЕМИЈА НА ШЕЌЕРНАТА РЕПКА ЗА 

РОДОТ ВО 1981 ГОДИНА 

1. ,На организацијата на здружен труд која се 
бави СО' производство' на шеќер на територијата на 
СР Македонија, за откупените количини на шеќер-
на репка произведена во (СР Македонија и се ис-
платува премија во 'износ од 0,20 динари по 1 ки-
лограм по условите пропи,шани со оваа одлука. 

'2. Премијата јод точка ,1 од оваа одлука се ис-
платува под услов шеќерната репка да одговара на 
квалитетот утврден со Одлуката за продажната 
цена на шеќерната репка од родот IBIO 1981 год,ина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/80). 

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука, орга-
низацијата на здружен труд од точка 1 на оваа 
одлука ја остварува под услов шеќерната репка да 
ј,а (откупув,а по зголемена цена од 0,30' динари по 1 
к!г над договорената цена на ниво на земјата, од-
носно цената што ќе в а ж и на пазарот во Нови Сад. 

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува ио поднесување на б,арање до Службата 
на општественото книговодство најкасно до 15 ја -
нуари 1982 година. Кон ова барање се доставув,а и 
доказ дека плаќањето на шеќерната репка е из-
врш-ено 'според предвидените услови во. точка 3 на 
ова,а одлука. 

(5. Средствата за премија, од точка 1 на оваа 
одлука се исплатув,аат од буџетот на Социјалис-
тичка Република Ма,кедонија за 1981 година. 

в. Се овластува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство, во согласност со републич-
киот секретар за финансии и републичкиот (секре-
тар за ОПШТ0СТ01Панаки работи и пазар', да донесат 
поблиски прописи за начинот на оствару,вање и 
испла,та на премијата. 

'7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето ibio „Службен весник на 
Социј а листичка Република Макед опиј а ". 

. Бр. 2i3-48Ј1/2 Претседател 
1!2 март 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

95. 
(Врз основа на член 2,1 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1981 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 44/80), -Извршниот савет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГРЕС ЗА УПОТРЕБЕНО СЕМЕ ОД ВИСО-
КОРОДНМ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО 1981 ГОДИНА 

(1. На индивидуалните земјоделци кои произве-
дуваат пченица сами или во 'Соработка со (органи-
зации на здружен труд т со организации на здру-

жени земјоделци во СР Македонија, за употребено 
семе од висок сродни сорти пченица им се испла-
тува регрес 1во износ од 1,40 ,динари по килограм. 

2. Семето за кое се дава регрес од точка 1 од 
оваа одлука во (поглед на квалитетот треба да ги 
'Исполнува условите (пропишани со Правилникот за 
нормите на квалитетот, пакувањето, пломфлрањето 
и декларирањето на семето (на земјоделски расте-
нија („Службен лист ,на СФ,РЈ", бр. 05/75). 

3\ Индивидуалните земјоделци од точка 1 на 
оваа одлука за семето набавено преку општински-
те служби — центри за у,напредуваше на индиви-
дуа,лното земјоделство, регресот го остваруваат пре-
ку тие служби — центри., според (посебна (програма 
што за таа цел ќе ја донесе Советот за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство. 

4. (Средств-ата за регресот од. тонка 1 на оваа 
одлука (се исплатуваат од буџетот на Социјалис-
тичка Република Македонија за 1981 ,година. 

5.-Ова,а одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

fep. 23-481/4 
12 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

таа Извршниот 'совет, 
Благој Попов, с. р. 

96. 
Брз основа на член 21 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 19811 година (,,Служ-
бен весник (на СРМ", бр. 44/80), Извршниот совет 
на (Собранието на Социјалист,ичка Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ 
НА ЖИЧАРНИЦИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 

1981 ГОДИНА 

1. Средствата за компензациј,а на цените на ус-
лугите на жичарниците во СР Македонија за 1981 
година (се утврдуваат во ,висина на износот на 
амортизациј,ата на нивните основни (средства. 

(Износот на компензацијата н,а ж,ичарницата се 
утврдува во висина на (годишната амортизација ут-
врдена со применување на пропишаните минимални, 
стапки (според завршната сметка за (Претходната го- ' 
дина. 

2. Компензацијата од тонка 1 на оваа о,длука 
ќе ice исплатува ед (средствата предвидени BIO Ре-
публичкиот буџет за 19Ш година ^Раздел 68, по-
зиција 623).' 

Сред,ствата од став 1 на ова,а точка се даваат 
без обврска за враќање. 

3. ,Компензацијата ќе се извршува по две ед-
накви рати и тоа првата рата до 31 март, а втората 
до ,1 октомври 1981 година. 

4. Барањето за исплата на компензацијата ice 
поднесува до Републичкиот (секретаријат за фи-
,нансии кој ја извршува оваа одлука. 

б. Оваа одлука влегува-во сила (осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-569/1 
25 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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97. 
Врв основа таа член 17, став 2 и член 23 од 

Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1Ѕ81 година („Службен весник таа СРМ", бр. 44/80), 

'Извршниот совет "таа Собранието таа Социјалистичка 
Република Македо,нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА 
И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТ ИН-

ТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со" оваа одлука се распоредуваат средствата 

предвидени во Републичкиот буџет за 1981 година 
наменети за изградба и опремување таа објекти од 
општ . интерес за Републиката, во вкупен износ од 
152.500,000 динари и тоа: 

— во раздел 10, позиција 122 — 
Средства за изградба и (опре-

.мување на објекти што се од 
општ интерес за Републиката 150.000.000 дин.. 

— 80% од средствата за амортиза-
ција таа Објектите таа републич-
ките органи таа управата и ре -
публичките организации 2:500.000 ,, 

Член 2 
Средствата од член i таа оваа одлука се распо-

редуваа,т но одделни корисници и намани и. тоа: 

1. Републичка заедница за здрав-
ство и здравствено осигурување 

2. Републичка заедница за насо-
чено образование 

"' - за изградба и 'Опремување таа 
училиштен простор за насо-
чено образование 

3. Републички (секретаријат за 
култура 
— за изградба ,таа регионален 

архив 
— за доопремување таа музеј -

.. ската ограда 
— за изградба на соомен-домо-

вите ,на културата 
— за довршување на спомен 

домот во с. Разловци 
4. Републичка 'заедница таа кул-

турата 
. ^— за изградба и опремување 

таа објекти во областа таа 
културата 

5Л Републички (комитет за физич-
ка култура 

- за изградба на објекти за 
физичката култура 

6. Републичка конфер,енција таа 
Народна техника таа СР Маке-
донија 

— за изградба на објекти наме-
нети за техничка култура 

7. Републичка конференција таа 
Сојузот таа социјалистичката 

, младина таа Македонија 
— за намирување таа обврските 
за 'Опремување таа младинско -
(студентско летувалиште 

8. Републички секретаријат за 
народна одбрана 
— за изградба таа систем за 
УКЕ радиоврска за потребите 
на Републиката 

0. Републички секретаријат за 
внатрешни работи 

за изведување таа телеф'Он-
, (Око-телелрафска инсталација 

Член" 3 
Средствата од член 2 таа оваа одлука, освен 

средствата од точките 7, i8 и (9, ќе се користат како 
учество 1ца Републиката во финансирањето на раз-
војните програми. 

Член 4 
Распоредот таа средствата таа крајните корисни-

ци од член 2, точките 1 до 6 таа оваа 'Одлука, ќе го 
изврши носителот на средствата. 4 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за фина,нсии ќе ја 

извршува оваа одлука според динамиката ,на при-
ливот таа 'средствата таа Републичкиот буџет, како 
и во сообразност со обезбеденото учество ед (Дру-
гите учесници во1 фина,нсирањето на инвестицијата. 

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

нот ,на објавувањето во „Службен весник таа Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-592/1 
25 март 1981 година 

Скопје 

98. 
Врз основа на член 2:1, став ,1 од Законот за 

извршување таа Републичкиот' буџет за 1981 година 
(„Службен весник таа СРМ", (број 44/80), Извршниот 
совет таа Собранието таа Социј алис тинка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 

\1. На организациите таа здружен труд што про-
изведуваат леб од брашното тип „800" и „1100" им 
се исплатува на име к-омпензација по 2,50 динари 
за секој произееден килограм леб во 'Периодот од 1 
април до 30 септември il'981 година. 

2. Компензацијата, од точка 1 на оваа одлука се 
исплатува од средствата таа Републичкиот буџет за 
1981 година, Раздел 68 — Средства за компензации, 
премии и регреси и за пополнување таа стоковни 
резерви. 

3. Исплатата таа компензацијата од точка 1 таа 
оваа одлука се врши врз основа таа (книговодстве-
ната евиденција таа производителите таа леб во рок 
од 30 дена од денот таа (поднесувањето ,на барањето. 

Со барањето што се поднесува до Службата таа 
онштеств1еното книговодство се доставува посебна 
специф,икација за произведените количества таа леб. 
со пресметам износ таа компензација. 

4. Се овластува републичкиот секретар за ф и -
нансии, во согласност со републичкиот секретар за 
општостопатаски работи и пазару (поблиску да ги 
уреди начинот и ,пос,тапката за остварување таа 
компензацијата на цената на лебот. 

- 5. Оваа "Одлука влегува иво сила наредниот ден 
од денот таа објавувањето му „Службен весник таа 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 април .1981 година. 

Бр, 23-743/1 
2 април (1981 година 

Скопје 
Претседател 

таа Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

80.000.000 дин. 

16.300.000 ,, 

16.200.000 ,, 

300.000 ,, 

2.700.000 ,, 

12.000.000 ,, 

1Л 00.000 ,, 

6.000.000 ,, 

14.000.000 ,, 

2,250.000 „ 

3.850.000 ,, 

9.500.ООО „ 

9.500.000 ,, 

Претседател 
таа Извршниот (Совет, 

Благој Попов, ,с. р. 
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99. 
Врз основа на член 21, став 1 од Законот з-а 

извршувањ-е на Републичкиот буџет за 1981 година 
(„Службен весник (на СРМ", бр. 44/80), -Извршниот 
савет на 'Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 

ЈУНЕШКО, СВИНСКО И ПИЛЕШКО 
(БРОЈЛЕРИ) МЕСО 

1. (Важноста на Одлуката за компензација на 
цената на јунешко, свинско и пилешко (бројлери) 
месо („Службен весник на ,СРМ", бр. 39/80 и 1/81), 
се (продолжува до 15 април 1981 ,година. 

2. Оваа 'одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објЈавува-њето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 април 1981 ,година. - " 

Бр. 23-742/1 Претседател 
2 април 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

100. 
Врз основа на член 28 ,и 32 од Законот за сис-

темот на цените и за општествена контрола на це-
ните на про,изводите и услугите („Службен весник 
на СРМ" број 33/80), Извршниот 'совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ - ДАВАЊЕ СОГЛАС-

НОСТ НА ТАРИФИ 

1. За цените на патниот патнички сообраќај се 
пропишува мерка на непосредна контрола на це-
ните — давање согласност на тарифите. 

2. /Се ,дава согласност на Одлуката на Собра-
нието на Деловната заедница „Македонија сообра-
ќај" — Окопје, број 08-257 од ;20. II. 19811 /година, за 
зголемување на цените на патниот патнички сооб-
раќај за 18%. 

3. Се овластува Републичката заедница за ра -
боти на цените да го спроведе (извршувањето на 
оваа. одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот дел 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-652/1 Претседател 
2 април 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

101. 
Уста,вниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот ,на СР Македонија и пленовите 
15 и 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
12 февруари 19811 годи,на, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИН.УВА точката 1 на ст,ав 1 на член 
14 од Самоуправната спогодба за станбени пра-
шања склучена меѓу работниците во 'основните (ор-
ганизации на 'здружениот труд во 'состав на Земјо-
делскзо-индустрискиот комбинат „Пелатонија" )во 
Битола, на 30 декември 1977 г,одина. 

12. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во основните организации на здру-
жениот труд во сос тав на Земј одел око - индустрис -
киот комбинат „Не л агонија" во Бито ла, на начинот 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти: 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена ,претставка, со решение У. бр. 68/80 од 13 
ноември 1980 година поведе постапка за оценуваше 
уставноста и законитоста на точката 1 на 'став 1 на 
член 14 од /самоуправната спогодба означена во 
точката 1 на оваа одлука. Судов по,веде постапка 
затоа што основано се постави прашањето за сог-
ласнос,та (на оспорената одредба од самоуправната 
спогодба" /со уставното начело на еднаквост. 

4. (Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека во точката 1 на став 1 на член 14 
од означената самоуправна ,спогодба е определено 
за (секоја навршена година работен ст,аж остварен 
во работната (организација да се добиваат по 2 бода, 
а за 'стажот остварен надвор од работната 'органи-
зација по 1 бод. 

Согласно алинејата 3 на член 2 од Законот за 
з,дружениот труд, правото на работа со општест-
вени 'с,редства што го (стекнува секој работник во 
здружениот труд е основа за остварувањето на не-
говите права, ^обврски и одговорности во здруже-
ниот труд. Работејќи во здружениот труд со сред-
ства за производство во општествена сопственост, 
работникот создава доход кој има општествен к а -
рактер. Работејќи пак и создавајќи доход со опште-
ствените 'средства, работникот стекнува и работен 
стаж кој исто таќа има општествен карактер, без 
оглед на то,а дали е стекнат во една или во раз-
лични организации на здружениот труд. Од друга 
страна, (согласно начелото на еднаквост утврдено 
во алинејата 9 на став 3 на делот II од Основните 
,начела и во членот 204 од Уставот на СР Македо-
нија, неприкоанавената основа на положбата и уло-
гата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и 
еднаквоста на правата, должностите и одговорнос-
тите на луѓето (во согласност 'со уставноста и зако-
нитоста. 

Од изнесено,то произлегува дека нема основ ра-
ботниот ,стаж стекнат во работната организаци,ја и 
надвор од неа да се вреднува различно. Со оглед' 
на тоа што во оспорената точка 1 на став 1 на -член 
14 од 'означената самоуправна (Спогодба е предви-
дено рабо,тниот стаж стекнат во работната орга-
низација да се вреднува позасилено "од работниот 
стаж стекнат вон работната организација, Судов 
оцени дека таа одредба не е во согласност со ус-. 
тавното качело на еднаквост. 

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

У. бр. 68/80 
12 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Републичкиот буџет 

-за ,1981 (-година, објавен ,во „Службен весник на 
СРМ", бр. 44/80, се поткраднала грешка, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
на Републичкиот 'буџет за 1981 година 

Во „Раздел 67 — Средства за финансирање на 
потребите на другите општ е с твено -политички за-
едници", позиција 603, наместо 'бројката „8.467.000" 
треба да спои бројката „8.407.000". 

Бр, 13-6)24 
10 март 1:981 година 

Скопје 
' I 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

113. 
Заради усогласување на заедничкиот стопан-

ски и општествен развој и за остварување на за -
едничк,ит.е интереси во областа на' воспитувањето 
и образованието, а тргнувајќи од: 

— неотуѓивото право' на социјалистичките ре-
публики и социј алистичките автономни покраини, 
на народите и народностите, на работниците во ор-
ганизациите на здр-ужениот труд, на работниците 
во воспитувањето, образованието, на учениците, 
студентите и другите посетители, како и од пра-
вото на работните луѓе и граѓаните во месните за-
едници, ВО' самоуправните интересни за-едници, во 
општествено-политичките заедници, и во општест-
вено-полиФичките организации да учествуваат ио 
утврдувањето и спроведувањето на Воспитно-обра-
зовната политика и да го остваруваат воспитува-
њето' и образованието; 

— развојот на самоуправните Односи, правото и 
одговорноста на работниците да реш-аваат за усло-
вите и за резултатите од својот труд, и врз таа 
основа со само-управно спогодување и со општестве-
но договарање да ја планираат и да ја (о-безбеду-
ваат Воспитно-образовната дејност и развојот за-
ради задоволување на -личните, заедничките и оп-
штите, општествени п-отреби и интереси; 

— -ставовите на Резолуцијата на Деоеттио-т и 
Цдинаесеттиот конгрес на СКЈ за задачите на Со-
јузот на (комунистите на Југославија во -социјалис-
тичката самоуправна преобр-азба на воспитувањето 
и образованието, -од Резолуцијата на Собранието 
на СФРЈ за слободна размена на трудот, како и од 
член 244 од Уставот на СФРЈ 

-собранијата на социјалистичките републики и 
социјалистичките автономии покр-аини ,у с в о-
ij у в а а т 

Д О Г О В О Р 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА СИСТЕМОТ НА 

ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО 

Член .1 
Оо овој договор се утврдув-аат: 
— заедничките прашања BIO остварувањето на 

опште-ствената улога, целта и задачите на соција-
листичкото самоуправно воспитување м образ-ова-
ние; 

— за-едничките -о,снови за развивање на самоуп-
равните општествено - економ ски односи и полож-
бата на (воспитувањето и образованието в-о здру-
жениот труд; 

— заеднички (основи на (системот на в-оспиту-
вањето и образованието; 

— о-бврските на учесниците BIO следењето и ре-
ализацијата на Договорот. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни во фор-

мирањето на општествената улога на воспитува-
њето и образованието, во -рамките на 'своите над-
лежности, да трг,нуваат од следниве заеднички 
ставови: 

,1. Општествената улога, целта и задачите на 
воспитувањето и образованието /се остваруваат како 
составен дел на единств-ениот систем на здруж-е-
ниот труд и во функција на неговите потр-еби н-а 
општествената заедница в-о целина и заради сес-
тран развој на личноста. 

'2. Воспитно-Образовната дејност ice развива и 
се организира како нерманентен процес во текот на 
кој младите и в-озрасните \ое (образуваат и (се оспо-
собуваат за работа, за самоуцравува-ње, за општо-
народна одбрана (и самозаштита и се из-градуваат 
во сестрано' развиени 'социј-алистички личности. 
Збогатени -со научни, технички ш културни и други 
хуманистички вредности, овие личности ќе дејству-

ваат камо творечки (субјекти во -општествената ра-
бота и во животот, во здружениот труд и во со-
цијалистичката заедница во целина. 

3. Воспитно-образовните организации на з д р у -
жен труд, организациите на здруж-ен труд во мате-
ријалното производство и BIO општествените деј-
ности и другите воспитно-образовни фактори тре-
ба да (придонесат': 

— за -системска маркеистичка идеј.н-а ориен-
тација на младите и возра.сните; 

— за развој на способностите и готовноста за 
остварување на -социјалистичките самоупр-авни од-
носи; 

— за негување на тв-орештвото и творечкиот 
однос (Спрема тр-удот и за надминување на опште-
ствените противречности меѓу умствената и физич-
ката работа; 

— за развивањ-е на свеста и чувството за за-
едништво,, рамноправност и животна поврзаност на 
нашите народи и народности, з-а (братството1 и един-
ств-ото^ за југословенскиот социјалистички патрио-
тизам, за готовноста и способноста за општонарод-
на одбрана и општествена самозаштита'; 

— за негување на традициите на Народноосло-
бодителната борба и Социјалистичката р-ев-олуција; 

— за афирмација на (наци-оналната култура и 
запознавање ,на културите на другите народи и на-
родности ;на Југославија; 

— за воспитувањ-е во духот на социјалистич-
киот хуманизам и с-оработката -меѓу сите прогре-
сивни сили во светот; 

— за збогатување (на човекот (со културни, 
етички, естетски и даути социјалистички вр-едности, 
да придонесуваат за неговиот физички развој, за 
оспособување на хумани и одговорни односи м-еѓу 
по-ловите и во пошироката -општествена средина, 
да ја развиваат свеста 'з,а (потребата од заштита на 
животнат-а средина. 

4. Општите општествени цели 'на воспитување-
то и образованието -се остваруваат непоср-едно и со 
координирано дејствување на сите -општествени 
фактори, посебно на здружениот труд, како (осно-
вен носител на социјалистичкиот воспитно-образо-
вен процес. Тоа ос-обено се однесува на: во1спитно-
образовните организ-ации на здружен труд и на 
нивните асоцијации, на (наставниците, учениците, 
студентите и другите посетители, на -семејството, на 
основните -организации на здружен труд од -сите 
подрачја на дејностите, на оп,штествено-политич-
ките -организации, на стручните, културно-уметнич-
ките, техничките, спортските, хуманитарните и дру-
ги друштва и институции, на детските и младин-
ските организ-ации и подмладоци, на сојузите за 
воспитување и општествена грижа на децата, на 
Југословенската (н-ародна ар-мија и другите органи-
зации на одбраната, на издавачката дејност, печа-
тот, радиото и телевизијата. 

Заеднички основи за развивањето на самоуправ-
ните општествено-економски односи и положбата 
на воспитувањето и образованието во здружениот 

труд 

Ч л ен 3 
Учесниците на Договорот, во -согласност со 

своите -овластувањ-а утврдуваат, р-аботниците BIO -ор-
ганизациите на здружен труд -од, материјалното 
производство и 'Општествените дејности, работни-
ците во организациите на здружен труд за воспи-
тување и образование, учениците, студ-ентите и дру-
гит-е посетители, как-о и работните' луѓе во месните 
и -самоуправните заедници и во општествено-поли-
тичките (заедници, -со з-а-едничка акција и одговор-
ност да ја планираат, организираат, -оств-аруваат и 
вреднува,ат дејноста на воспитувањ-ето и образова-
нието врз основа на следниве општи начела: 

— -самоуправно планирање на р-азв-ојот на во-с-
питувањ-ето и (образов-анието, утврдување на содр-
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жилите, обл,иците, мрежата, 'капацитетите на воспи-
тувањето' и образованието врз основа на испитува-
ње и утврдување на тековните и развојните обра-
зовни м кадровски потреби на здружениот труд и 
на општествената заедница в-о цели,на, на интереси-
те и потребите на разводот на личноста BIO соци-
јалистичкото ,самоуправно (општество; 

— натамошен развој и унапредување :н,а само-
управните општествено-економски односи во вос-
питувањето и образованието и меѓу вос,питувањето 
и образованието и здружениот труд (Брз основите 
на самоуправното /спогоду,вање и општественото до-
говарање, а тргнувајќи ед (правата и одговорности-
те ' на работниците на основните организац,ии на 
здружен 1труд да ,реш,аваат за Воспитно-образовната 
политика и развој. Go слободна размена на трудот 
меѓу работниците во взс,питно^-образовните органи-
зации и ра.ботниците во другите организации на 
здружен труд се Обезбедуваат услови за воспитно-
образовна дејност и се обезбедува ,рамноправна оп-
штествена и материјална положба на работниците 
во воспитувањето' и образованието; 

— самоуправно поврзување и (З,дружување на 
воспитно-Образовните, научно-истражув,ачките и 
организациите на здружен труд од материјалното 
производство и општествените дејности, 'самоуправ-
ното поврзување на организациите на здружен 
труд ВО' самоуправните интересни заедници за вос-
питување и образование, потоа меѓусебно поврзу-
вање на воспитно-образовните организации на раз-
ни степени на образованието по (правило во иста 
или сродна струка; 

— самоуцравна положба на учениците, студен-
тите и другите посетители во воспитно.-образовниот 
процес и во развојот на самоуправните општестве-
но-економски односи, како и во остварувањето на 
(нив.ните (црава и обврски во- организациите на здру-
жен труд; 

— соработка меѓу воспитно-образовните и ,дру-
ги организации на здружен труд, на општестве-
ните организации и друштвата заради утврдување 
и оств.арување на воспитно-образовните програми 
и ,другите задачи (на воспитувањ,ето' и образование-
то и за остварување на образовната функција на 
организациите на здружен 'Труд на материјалното 
производство м општествените дејности; 

— солидарноста и заемноста во изедначувањето 
на условите за воспитување и 'Образование во сооб-
разност со Уставот и законот. 

Заеднички основи на системот на (воспитувањето и 
обрадов амието 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни воспит-

но-образовниот систем да (го сочинуваат; 
— предучилишното воспитување и образование 

кое се 'Остварува во општествено'" организираните 
облици и во организациите за 1цредучилишно' вос-
питување и образование и е (составен дел на оп-
штата општествена грижа за децата од оваа воз-
раст ; 

— основното осумгодишно воспитување и обра-
зование кое ice (остварува во основното училиште 
и во различни облици на образованието (на воз-
расните ; 

— насоченото - образование и (восп,итување на 
младината и возрасните кое се оства,рува врз осно-
ва на општсетвеночверификуз^ните планови и про-
грами на воспитно -образ опната работ-а ЕО (стекну-
вање на стручна подготовка, врз основа на програ-
мите за постојано усовршување in оспособување за 
натамошно образование и развој на.слободната со-
цијалистичка личност. 

Во единствениот систем за воспитување и об-
разование се обезбедуваат услови и програми за 
задоволување на потребите и интересите на деца-
та, младината' и возрасните, како и (на потребите на 
здружениот труд и општеството во целина. Со про-
грамите, облиците и методите на воепитно-обра-
зшната работа се обезбедува оптимално развив,ање 

на надарените ученици, посебно уметничкото вос-
питување и /образование, воспитување и образова-
ние на децата и младината со попречување во раз-
војот, образование за потребите на одбраната и 
заштитата, воспитување и образование во ,политич-
ките николи, во домовите на учениците и студен-
тите, воспитување и образов,ание во специјални за-
води, дополнително воспитување и образование на 
југословенските работници на привремена работа 
во странство и на нивните деца ,и друго. 

Член 5 
Учесниците на Договорот ќе создаваат услови 

за остварување на целите и задачите на, воспиту-
вањето и образованието и ќе ги уважуваат мож-
ностите, што ти предвидуваат законите за воспи-
тување и образование во одделни социјалистички 
републики и во социјалистичките автономни пок-
раини. 

Заради тоа ice обезбедува: 
— воспитување и образование на јазиците на 

народите и (народностите, учење на јазикот н,а оп-
штествената средина, негување на јазикот и- кул-
турата на наро,дите и народностите на учениците и 
студентите кои не се (образу,ваат на свој јазик; 

— перманентност во воспитувањето и (образо-
ванието и оспособување за оамообразование, усо-
вршување и оспособување за работа во текот на 
целиот работен век. Затоа е (потребно да се овоз-
можи единственост и рамноправност на облиците и 
програмите за образованието на младината и ,воз-
расните пред работа, со работа и о,д работа, (со по-
читување на . (нивните работни и животни искуства 
и обврски; 

— еластичност и по.в!рзаноет на сите делови на 
воспитно-образовниот систем, обезбедув,ање на хо-
ризонтална и вертикална проодност, создавање 
можности младината и ,возрасните да можат да 
стекнуваат повисоко образование и да бидат оспо-
с о б у в а н за посложени работни задачи, односно за 
посложено занимање ,во согласност со Општестве-
ниот договор за единствените основи за класифи-
кација на занимањата и стручната подготовка; 

— усогласување на интересите на посетителите 
(мл,адината и вработените работници) со потребите 
на з,дружениот труд и општеството во целина, со 
насочување кон работа, кон натамошно образова-
,ние, усовршување и оспособување; 

— поттикнување на развојот н,а надарените 
ученици, студенти и (други посетители и 'создавање 
на можности за успешно образование и воспиту-
вање на децата, младината и возрасните кои ,имаат 
тешкотии во совладувањето на програмите, како и 
на лицата попречени BIO развојот; 

' — (Иста правна вредност на свидетелството и 
диплом,ата стекната врз (основа на верификуваните 
планови и програми на Воспитно-образовната рабо-
та на јазиците на народите и народностите, во која 
и да (е социјалистичка република, или социјалис-
тичка автономна (покраина. 

Член 6 
Учесниците н,а Договорот ќе го поттикнуваат 

подобрувањето на условите за предуч,илишно вос-
питување и образование како дел од (општестве-
ната грижа за ,децата 'Од оваа возраст, од (првата 
година на животот до влегувањето во (основното 
училиште, првенствено тргнувајќи од развојните 
потреби таа децата, од (интересите на родителите и 
општеството како целина во (согласност со матери-
јалните можности. 

'Потребно е да ice поттикну,ваат разновидни об-
лици на воспитната работа^во годината пред тргну-
вањето на училиште, имајќи го предвид значењето 
на предучилишното воспитување и образование во 
развојот на децата и потребата од созда,вање на 
еднакви услови за 'Почетокот на основното воспи-
тување и образование. 

Учесниците на Договорот се согласни основно-
то воспитување и образование за децата и мла-
дината да трае осум години и да се остварува во 
основното општо образовно училиште со н,агласена 
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воспитна функција и -п о лете х нинка орие.нтација и 
работно воспитување. Преку изборна и факулта-
тивна настава од различен 'карактер, преку пионер-
ските и (младинските ,слободни активности, ученич-
ките организации и 'подмладокот и друго, ќе се 
обезбеди 'задоволување на посебните потреби и ин-
тереси на децата и 'младината за одделни воспитно-
образовни подрачја и (нивното (постапно подготву-
вање за работа, за самоуправување, за општонарод-
на 'Одбрана и општествена самозаштита. 

Со посебни програми ќе им се обезбеди на воз-
расните кои немаат основно воспитување и обра-
зование да го завршат истото. Програмите за (струч-
но оспособ,ув,ање за поедноставни 'занимања, за воз-
расните кои немаат стекнато (основно воспитување 
и образование треба да ги имаат и содржините на 
основното образование. 

Учесниците на До-говорот се согласни органи-
зациите на здружен труд за воспитување и обра-
зование, заедно' со соодветните самоуправни инте-
ресни заедници, А BIO соработка со месните заед-
ници, со општините и (организац,иите на здруже-
ниот труд од стопанските и општест,вените деј:нос-
ти, да им обезбедат на учениците професионално 
насочување, како составен дел на целокупниот вос-
питно-образовен процес и воведување во производ-
ствената или друга општествено корисна работа 
според можностите на (Воспитно-образовната орга-
низација и (средината во која таа дејствува. 

Член 7 
Насоченото образование и (воспитување го со-

држи и го поврзува во единствена целина ,досе-
гашното средно, - в и т е и високо образование, пер-
манентното усовршување и оспособувањето за ра -
бота и за продолжување на образованието. 

Насоченото образование опфаќа: 
— обра,зование на младината и возрасните за 

работа во занима њата со одредена сложеност и вид 
според Општествениот договор за единствените ос-
нови за класификација на занимањата и струч-
ната подготовка (I-VIII -степен), за творечко овла-
дување со работите и задачите на организациите 
на здружен труд и со општествената репродукција, 
со ооврем1ената технологија и со самоуправната ор-
ганизација на работата, за примена на научните 
достигања во практиката на материјалното произ-
водство и општествените дејности; 

— стекнување на општи ,и посебни знаења и 
активности значајни за творештвото во работата 
и во самоуправувањето, за ',народната одбрана и 
општеств-ената самозаштита, за физичкото воспи-
тување, за културниот и општествениот живот, за 
сестраниот развој на личноста, како и за нејзиното 
натамошно образование и самообр-азование; 

— стручно усовршување н,а работ,ниците, прек-
валификација, .доквалификација, специјализација, 
ка,ко и стручна и научна работа која е во (сообраз-
ност со природата на дејноста за која се подготву-
ваат кадрите; 

— дополнително образование на работни,ците, 
кои не завршиле (основно училиште, односно обра-
зование н,а работниците без Одредена 'стручна под-
готовка за вршење на работите и задачите во орга-
низациите на здружен труд од материј алното про-
изводство и општествените дејности, како и во ма-
лото стопанство и земјоделството; 

— постојано усовршување на /сите работници; 
— образование и практично оспособување на 

младите работници-принравници. 

Член 8 
Предучилишното, основното и насоченото об-

разов-ание и воспитување се остваруваат 'С,поред оп-
штествено верификуваните планови и пр-о-грами на 
Воспитно-образовната работа, 

Заради сте,кнување ,на пошироко образовно и 
културн-о ниво и зар-ади оспособување за самоуп-
равување, о-пштонародна -одбрана и -општествена 'са-
м-озаштита, заради насочувањето на учениците кон 
р-абота и понатамошно образование во (сите воспит-
но-образовни пр-ограми на почетокот на насоченото 

образова,ни,е, се обезбедува заедничка воспитно-об-
разовна -основа која ги -опфаќа општокултурните, 
општествено-економските, ,природно-математичкит е 
и произво-дно-технинките содржини со политех-
ничка ори-ентаци,ја. 1 

Учесниците на Дого-ворот се обврзув-аат дека 
в,о изградбата на системот на воспитувањето и об-
разов-анието ќе -о-безбедат ус,лови за: 

— научна ,м,артистичка засновано^ и соци-
јалистичка самоуправна идејн-а насоченост на вос-
питно-образовни,те содржини (на сите нивоа" на.сис-
темот и во сите о-блици на Воспитно-образовната 
работа; 

подигање на ефикасноста на образованието 
и во-с-питувањето; 

— -ос,пособување за општонародна одбрана и оп-
ш те-ст рема самозаштита; 

— степенитост и континуирана поврзаност на 
плановите и (пр-ограмите на воспитувањето и об-
р-азованието ; 

— стененитост и програмска повр-заност на сит-е 
степени и облици на на-соченото образование и в-ос-
питување ; 

— содржини во програмите на насоченото' обра-
зов-ание кои ќе ,овозможат: о-способување за ,рабо-
та, за самоуправување и живот, за самостојно сле-
дење, за вовед увањ-е во методите на науч,ната ра-
бота и ' за примена па ,науката, техниката и тех-
нологијата, за разбирање н-а 'производните и дру-
гите р-аботни процеси на одредено подр-ач,је на ра-
ботата, односно во -струката и в-о пошироки и срод-
ни подрачја на работата, како и за совладување на 
различни барања, услови и видови на работа, од-
.носно работни задачи; 

— задов-олување на посебните интересирања на 
учениците, (студентите и другите посетители во 
рамките н-а факултатив',ната и изборната настава и 
на другите содрж,ини и -облици ,на активно-стите; 

— приспособеност на плановите и програмите 
на ВО1СПИТИО-образовната работа кон психофизич-
кит-е и другите можности, кон работните и жив-от-
ните искуства на -учениците, (студентите и другите 
посетители; 

— самоуправна соработка на наставниците, 
учениците, студентите и другит-е ,посетители заради 
поттикнување на нивното твор-ештво в-о вкупниот 
развој на личноста; 

— постој-ано усовршув-ање и осовременување на 
Воспитно-образовната работа с-о користење на со-
вр-емената образ-овна технологија со цел да се зго-
л-еми 'ефикасноста на Воспитно-образовната работ-а. 

Член 9 
Учес,ниците на Договорот се согласни -орг-ани-

зацијата, облиците и содржините на насоченото 
о-бразование да обезбедат завршност (на /секој сте-
пен, т-ака што ученици,те, студентите и другите по-
сетители но завршувањето -на одредени програми 
н-а воспитно"образовната работа да бидат о-способе-
ни да с-е вклучат во работата и проку р-аботата и 
од работата да го продо-лжат своет-о образование. 

Член 10 
. Учес,ниците на Договорот се -согласија дека ќе 

обезбедуваат услови во насоченото образование за 
^ст-екнување на (степен на 'стручна подготовк,а за з а -
нимањ-е, работните луѓе и младината да стекнуваат 
обра,зование кое с-одржи заеднички воспитно-обра-
зовни о-снови. 

Член 11 
Учесниц,ите на ,Договорот ќе презема-ат м-ерки 

на учениците, студентите и на другите посетители-
да им се обезбеди ,право под -еднакви усл-ови да го 
продолжат образованието в-о која и да е (воспитно-
образовна организациј а според пр-ограмите на на-
соченото о-бразов ан,ие и воспитување во земјата, 
а во сообразност (с-о з,аконите и прописите на (соци-
јалистичките републики и социјалистичките ,авто-
номни покраини во која д-оаѓа ученикот, (студен-
тот или друг посетител. 
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Доколку ученикот, (Студентот и ' друг посетител 
при продолжувањето на насоченото' образование, 
поради разликите во програмската структура, на-
идува на посебни тешкотии, организаџијата на 
з,дружен труд за насочено образование организира 
соодветна воспитано-образовна помош заради совла-
дување на настанатите тешкотии. 

Ч,лен 12̂  
. Учеаниците на Договорот ќе ја утврдат со зако-

ни и со други прописи поста,пката и ќе ги одредат 
носителите за донесување на општествено верифи-
кувани ,и други пла,нови и програми на Воспитно-
образовната работа,. ,Во постапката на подготовк,ата 
и донесувањето на плановите и програмите "на Вос-
питно-образовната работа, неопходно е да се обез-
бедува соработка и заедничка работа на работни-
ците на образ оЕ1Ните организации, организациите од 
материјалното производство и о,пштествените ,деј-
ности, потоа на научните и стручн,ите работници, 
како и на работниците и граѓаните во месните, са-
моуправните интересни и општествено-политичките 
заедници. 

Обврски на учесниците во следењето 
и реализацијата на овој договор 

Член 13 
Учесниците на Договорот, -во согласност со (сво,и-

те овластува,ња, ќе обезбедат надлежните органи, 
самоуправните организации и заедници" во репуб-
ликите и покраините меѓусебно да соработуваат и 
да се догов,араат за неговата реализација, посебно 
при остварувањето на системот на воспитувањето и 
образованието, за заедничките или ,специфичните 
прашања на одделни републики и покраини, а осо-
бено за: ^ 

— усогласувањето на (содржините на плановите 
и програмите на воспитувањето и образованието; 

— мето дол опиј ат а на изработката и усогласува-
њето на ,плановите и програмите на пред учи,лишно -
тб, основното и насоченото воспитување -и образо-
вание; 

— самоуправното поврзување на (С,амоуправните 
интересни заедници за образование заради усогла-
сување на плановите и- организацијата на воспи-
.тувањето и образованието и остварувањето на пла-
новите и програмите ,на Воспитно-образовната -ра-
бота на одделни подрачја на здружениот труд, од-
носно струки; 

— усогласувањето на постапката, условите и 
начинот на (стекнување на стручната подготовка; 

— за подготовката и издавањето на учебници 
и друга прирачна литература, како м за образов-
ната технологија; 

— системот на ев,иденцијата, оценувањето на 
испитите и напредувањето ,на учениците, студен-
тите и другите посетители; 

— ,образованието и усовршувањето ,н,а настав-
ниците и другите соработници во воспитно-образов-
цата работа; 

— стручната, научната и истражувачката деј-
ност За унапредување на воспитувањето и обра-
зованието; 

— за други прашања з,начајни за реализација-
та на овој договор. 

Член 14 
Учесниците на Договорот се согласни да се 

формира -Координациочен одбор за следење и коор-
динирање на спроведувањето на Договорот. Во Ко-
ордин,ациониот одбор се избира по еден претстав-
ник на социјалистичките републики и автономните 
покраини. 

Член 15 
Соб,ранијата на (социјалистичките републики, 

односно собрание ата на социо алистичките автоном-
ни покраини, како учесници на овој договор, ја 
през-емаат обврската, во рок од две по дини да ги 
усогласат ,своите прописи со одредбите на овој до-
говор и да обезбедат 'услови за вѕоведување на нови 
планови и воспитно-образовни програми врз осно-
ва еа овој договор, најдоцна во учебната 1982/83 
година. 

Чле,н 16 
Овој договор ќе се објави во службените вес-

ници на со-ци,јалистичките републики и социјалис-
тичките автономни покраини. 

,Потписници на Договорот: 
1. За Собранието на СР Босна и Херцеговина 

Есад Хорозиќ, с. р. член на Извршниот 
(совет на Собранието на СР БиХ и прет-
седател на Републичкиот комитет за обра-
зование, наука и к,ултура 

2. За Собранието на СР Црна Гора 
д-р В откина Ивановиќ, с.р. член на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора и републички (секретар за образова-
ние, наука и култура 

3. За Собранието на СР Хрватска 
Ема Дероси-Бјелајац, с. р. потпретседател 
на Собранието на СР Хрватска 

4.. За Собранието на СР Македонија 
Анатолиј Дамјановски, с. р. член на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија in републички секретар' за образ,от 
ванис и наука 

5. За Собранието ,на СР Словенија 
Мајда Пољаншек, с .р . член на Извршниот 
совет на 'Собр,анието на СР Словенија и 
претседател на Републичкиот комитет за 
воспитување и образование 

6. За Собранието на СР Србија 
Олга Николиќ, с .р . потпретседател на Со-
борот на општините на Со^бранието н,а СР 
Србова -

7. За Собранието на САП Косово 
д-р Имер Јака, е р. член на Извршниот 
совет на Собранието на САП Косово м 
покраински секретар за образование, наука 
и култура 

8. За /Собранието на САН Војводина 
Корнел Проќа, с. р. цретседател на Опште-
ствено-политичкиот (собор на Собранието 
на САП Војводина 

114. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата за насоките и рамките на општестве-
но-економскиот развој на 'Социјалистичка Р,епуб-
лика Македонија во 1981 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 44/80), а (врз основа на член 136 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Републичката за -
едница и самоуправните интересни заедници на 
насоченото образование формирани на територијата 
на (Републиката, Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образование, Републич-
ката заедница и - самоуправните интересни заедни-
ци на научните дејности формирани на територија-
та (на (Републикат,а, Републичката заедница на кул-
турата, Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална ,заштита и Републичката само-
управна 'интересна заедница на физ,ичката култу-
ра, во согласност со Собранието на Социјалистич-
ка Република (Македонија склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТ-
РЕБИ ПРЕКУ РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
' Учесниците во оваа (С,погодба (корисници на оп-

штествени средства) се согласија средствата од 
,придонесите од доходот на организациите на здру-
жен' труд и од придонесите од личните доходи на 
работниц-ите вработе,ни' во организац,иите на здру-
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жен труд во -с амзо управ,ните организации и заедни-
ци и к а ј другите корисници на (општествени сред-
ства кои служат за финансирање на заедничките 
потреби преку републичките самоуправни и,нтерес-
ни заедници BIO 1981 година, да се движат во рам-
ките утврдени со оваа спогодба. 

Член 2, 
Како средства од член 1 на оваа спогодба се 

сметаат средствата од придонесите од доходот и од 
лич,-ните доходи кои се евидентираат во Службата 
на општественото книговодство на СР Македонија 
BIO Извештајот за наплата на приходите на -општо " 
ствено-пошитичкипге заедници и нивните фондови, 
самоуправните интересни заедници и други само-
управни организации ,и заедници ,и кивна распре-
делба ПО1 корисници (образец „Б-2"). 

Член 3 
Учесниците во оваа спогодба се согласија сред-

ствата -од член 1 на оваа (спогодба BIO .1981 година, 
во глобал да изнесуваат 4.368 милиони динари. 

Сре.дствата ед -став 1 на овој член по одделни 
кор.исници се утврдуваат: 

1. Републичка самоуправна 
интересна заедница за 
општествена зашт,ита на 
децата 

2. Републичка заедница и 
самоуправни (интересни 
заедници ,на насоч-еното' 
образование 

3. Републичка самоуправ-
на интересна заедница за 
основно образование 

4. Републичка заедница и 
-самоуправни интересни 

' заедници на научните 
дејности 

5. Републичка заедница на 
културата 

6. Р-епубличка самоуправна 
интересна (заедница на 
физичката (култура 

7. Републичка самоуправна 
интересна з-аедница за (со-
цијална з-аштита 

(в-о милиони динари) 

1.297 

1.930 

533 

200 

26il 

40 

107 

Средствата од став 1, точка 2 и 4 на ов-ој член 
по поодделни оамоуцравни интересни заедници -об-
разувани на територијата на Републиката ќе се 
распоредат врз основ-а на самоуправни спогодби 
пом-еѓу гранските заедници, 

Член 4 
Учесниците во ов-аа спогодба се -согласија н а ј -

малку 1510/о од средствата на -Републичката самоуп-
равна интересна заедница за основно образ-ование, 
утврдени в-о член 3 точка 3 на оваа спогодба да 
се користат за учество во финансирањето на из-
гра,дбата и опр-емувањето на училиштен простор за 
основното образование врз -основа на ,пр-ограм-ата 
што ќ-е ја донесе Републичката само-управна инте-
ресн-а заедница за основно образова,ние. 

Член 5 
Динамиката на (користењето на средствата од 

член 3 на оваа спогодба, по тримесечј а, м-оже да 
изнесува: 

— за периодот ј ануари-март 22% 
— за периодот јануаричјуни ' 47% 
— за периодот јаиуари-септември 73'% и 
— за периодот јануаричдекември 100% 

Член 6 " 
Учесниците в-о -оваа спогодба се согласија, врз 

основа на трим-есечни биланси ,и процени За 'оства-
рувањето на приходите во текот на 'го-дината, да 
(пр-еземаат мериш приходите да се остварат в-о рам-
ките утврдени со ов-аа спогодба. 

Ако спор-ед податоците ,на -Службата iHa опште-
ств-еното книговодство' на СР Македонија, за оства- -
решете пр,иходи на (одделен (корисник на општестве-
ни сред-ства се утврди дека остварените приходи во 
претходн-ото тримесечје се пота л-еми -ед договоре-
ните според член '5 на оваа спогодба, т-ој к-орисник 
ќе 'изврши соодветно ,намалување на (Обврскит-е на 
стопанството на наредното тримесечје. 

Член 7 
Учесниците во оваа спогодба -се -согласиј-а, до-

колку -определен к-орисник на средства не донесе 
-с Д лука ед член 6 став. 2 на оваа спогодба, Служ-
бата на општеств-еното (книговодство на СР' Маке-
донија, Брз основа на податоците за -оств-ар-ените 
приходи на (одделен корисник за три, ше-ст и девет 
месеци, повеќе уплатени,те приходи ќе ти ,издвои 
на п-о-себни сметки, 

Повеќе уплатените приходи м-ожат да се корис-
тат во (наредното тримесечј-е доко-лку приходите за 
т-оа тримесечје не се остварат -спор-ед утврдената 
динамика -ед член '5 на ов-аа спогодба. 

Учесниците во ова,а спогодба се -согласија 
Служ-бата на општественото книговодство на СР 
Македонија да ,през-еме мериен за престанување на 
обврската за издвојување на средства за односниот 
корисник на -ов-аа спогодба ак-о д-оговор-ениот -годи-
ш-ен износ, заедно со издв-оените средств-а на по-
.себни сметки -е -оств-арен в-о целина. 

Учесниците во оваа спогодба се согласија да 
склучат договор со Службат-а на општественото 
книговодство на СР Македонија за извршување на 
м-ерките од став 3 -на ов-ој член. 

Член 8 
Учесниците BIO оваа спогодба се 'согласија, сред-

,ствата што се издвоени на ,посебни сметки ка ј 
Службата н-а општественото (книговодство од при-
донесите од доходот и личните дох-оди за 1980' го-
дина, да С-е насоч-ат за додатно стимулирање на из-
BI030T преку Само-управната инт-ер-есна заедница за 
економски односи со странство на Макед-онија. 

Член 9 
Изменување и дополнување на оваа спогодба 

може да се врши -според п-о-стапката но која -е и 
склучена. 

Член 10 
Оваа спогодба е потпишана (на 3 март 1981 

-година, а ќе се прим-енува за 1981 -година. -

Член 11 
Оваа спог-одба ќ-е се применува отк-ако Собра-

нието на Социјалистичка Република Македони-ја ќе 
даде согласност. 

Член 12 
Оваа спогодба ќе се -објави bio „Службен, вес-

ник на Социјалистичка Република Македониј-а". 

П О Т П И - С Н И Ц И : 

1. За Републичката самоуправна интер-есн-а 
заедница за општествена заштита на де-
цата, 
Емине Адеми, с. р. 

2. За Републи-чката самоуправна интересна 
за-едница за основ,но образо-вание, 
Мар-ија Заковска, с .р. 

3. За Републичката заедница на насоченото 
образование, 
проф. Љупчо Копровски, с .р . 

4. З а Само управната интересн,а заедница на 
насоченото о-браз ование ,в-о рудар-ств-ото, 
рударските истраги, обоената и црната 
металургија, 
Петар Горковски, с. р. 

5. За Самоуправната 'интер-есн-а заедниц-а на 
насоченото образование во електр-оенерш-
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ј-ата, електроиндустријата, мет а л,еќата и 
'Г,рафинката - индустриј а, 
Иван Ристевски, с. р. 

6. За Самоуправната интересна заедница на 
(насоченото' образовани,е во хемиската ин-
дустрија, текстилната индустрија и инду-
стриј,ата за чевли, кожи и гума, 
д -р Владан Златановиќ, с. р. 

7. За Самоуправната /интересна заедниц,а на 
насоченото о-бразование BIO градежништво-
то и градежната индустрија, 
проф. д-р Стево Матески, с. р. 

8. За Самоуправната ,интересна заедница на 
насоченото о,бразование во земјоделството, 
шумарството, дрвната 'индустрија, 'индус-
тријата за тутун и прехранбената индус-
трија, 
проф. Бељан Вељановски, с. р. 

9. З,а Самоуправната интересна заедни.ца на 
насоченото образование во сообраќајот и 
врските, 
проф. Драган Димитров, с. р. 

10. За Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во трговијата, 
угостителството, туризмот, занаетчиств-ото 
и комуналните деј,ности, 
Зоран Петровски, с. р. 

1,1. За Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во здрав.ството и 
социјалната заштита, 
д-р Перко Колевски, с. р. 

Ii2. За Општата самоуправна интересна заед-
ница на насоченото образование, 
м-р Панче Соколов, с. р. 

1'3. За Републичката' заедница на научните 
дејности, 
проф. д-р Тодор Џунов, с .р . 

14. За Самоуправната интересна заедница на 
'научните дејности во рударството, црната 
и обоената - мет,алургија, металната инду-

стрија, неметалните, електростопанството, 
електроиндустриј,ата и соодветните тргов-
ски дејности, 
проф. инж. Стево Трајковски, с .р . 

15. За Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во земјоделството, во-
достопанството, преработката на земјодел-
ски и сточарски производи, шумарството, 
преработката на дрво . и соодветните тр-
говски дејности, 
,проф, д -р Велко Стефановски, с. р. 

16. За (Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во градежништв,ото, 
с т,анбено ̂ комуна л нито ,де ј ,но оти, инду стри-
јата за гр,адежни материјал,и, сообраќајот 
и врските и соодветните трговски деј-
ности, 
дипл. инж. Димитрија Станојевеки, е. р. 

17. За Самоуправната 'интересна заедница на 
научните дејности BIO хемиската, текстил-
нат,а, кожарската и гумарската 'индустри-
ја, 'индустријата за целулоз,а и х,артија 
и соодветните трговски дејности, 
проф. инж. Марија Бакаловска, с.,р, 

1(8. За Самоуправната интересна заедница на 
(научните дејн,ости во фармацевтската и 
ко,зметичката индустрија, ,здравството и 
с,оцијалната ,заштита и соодветните тр-
говски дејности, 
Ристо Џеков, с.р. 

19. За Општата самоуправна интересна заед- -
ница на (научните, дејности, 
проф. д -р Ристо Бузалков, с. р. 

20. За Републичката заедница на културата, 
Јордан Леов, с. р. 

2!1. За Републичката самоуправна (интересна 
заедница ,за социјална заштита, 
Исмаил аки Емурлаи, с .р . 

22. За Републичката заедница на физичката 
култура, 
Јаков Поповски, с .р, 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИ,ЦА ,НА З,ДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
115. 

Врз основа на член 4 (став 1 точка 3 од Само-
управната с погодба за з,дружува.ње на општински-
те СИЗ ,на здравството и здравственото (осигурува-
ње во Републичка СИЗ на здрав,ството и здравстве-
ното осигурув,ање, Собранието на Републичката 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Скопје, на седницата на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на -услугите, одржа,на 
на 26 февруари 198il година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
ДНЕВНИЦИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ 
УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО 

ДРУГО МЕСТО 

I 
Со оваа одлука ice утврдува најнискиот износ 

на ,дневниците н,а осигурените лица кои се упату-
ваат на преглед и лекување во друго место. 

II 
'Висината на дневниците на осигурените лица 

кои ice упатуваат на ,цреглед и лекување BIO друго 
место не може да (биде помала и то,а: 

1) ако се упатуваат во ,места на териториј,ата на 
СР Македо,нија - 124,00; 

2) ако се упатуваат во место на,двор од тери-
торијата на СР Македонија — 150,00; 

3) ако се упатуваат во Скопје — 138,00 дина-
ри и 

4) ако ,се упатуваат во другите ре,публички и 
покраински центри — 190,00 динари. 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето bio „Службен весник на СРМ". 

Со влегувањето BIO сила на оваа одлука п,реста-
нува да в а ж и истоимената одлука, бр. 0301-1944/1 
од 25 декември 1979 година, објавена BIO „Службен 
весник на СРМ", бро,ј 43/79. 

Бр, 0606-395/1 
26 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Петре тулески, с. р. 
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116. 
Врз основа iHia член 4 (став 1 точка 3 од 'Само-

управната спогодба за здружување на општински-
те СИЗ на здравството (и здрав.ственото осигурува-
ње во Републичка СИЗ на здрав1ството и з,дравст-
веното осигурување, Собранието на Републичката 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Скопје, на (седницата на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на услугите, одржа-
на на 26 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПО-
МОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ 

на помошта за спрема таа новородено дете. 

II 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете не може да биде помала од 500',00 динари за 
секое новороде,но дете. 

III 
Оваа одлука влегува во дала (наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да (важи истоимената од,лука, бр. 0301-1943/1 
од 25 декември 1979 година, објавена во „Службен 
весник на СРМ", бр. 43/79. 

Бр, 06О6-389/1 
26 февруари 1981 година 

Скспј е 
Претседател, 

Петре тулески, с. р. 

117. 
Врз о-снова на член 4 став 1 точка 3 од Само-

управната спогодба за здружу,вање на (Општински-
те СИЗ на здравството ,и здравственото осигурува-
ње во Републичка СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на ,Републичката 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Скопје, на ,седницата на Соборат на делегатите' 
на работниците — корисници на услугите, одржана 
на 26 февруари 19811 година, ,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП. 

НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 
I 

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ 
на надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гурено лице. 

II 
(Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурено лице не може ,да биде помала од: 
1) во случај на смрт јна осигурено лице до едно- ' 

годишна возраст, 965,00 динари; 
2) во. (случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст, 1.530,00 динари; 
3) во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 годишна возраст, 2.110,00 динари и 
4) во случај на смрт на осигурено лице на воз-

раст над 14 години, 2.690,00 динари. 
III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Со влегу,вањето во сила на оваа одлука пре-
станува да в а ж и истоимената одлука, бр. 0301-1942/1 
од 25 декември 1979 година, објавена во „Службен 
весник на СРМ", бр, 43/79. 

Бр. '0606-390/1 
26 фе.вруа1ри 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Петре тулески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

118. 
Врз основа на член 20 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ", бр. 39/78) и член 20 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедн,ица на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 8/79), Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвал,идското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 16 март 1981 година, ,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКАТА ПЕНЗИСКА ОСНОВА ОД 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА ВО 

1981 ГОДИНА 
Член 1 

Највисоката пензиска основа од која може да 
се определи пензиј,а во 1981 година се утврдува на 
28.537,00 динари. 

Член 2 
На 'корисник на, пензија на кого при опреде-

лувањето на пензијата не му е земен целиот из-
нос на личниот доход заради п р и м а а на порано 
утврдената највисока пензиска основа, по негово 
барање повторно (ќе му се пресмета пензијата зе-
мајќи го утврдениот просек на личниот доход н а ј -
многу до износот од член 1 на оваа одлука наместо 
поранеш.ниот износ. Така (пресметаната пензија, ако 
го надминува износот на затечената усогласена пен-
зија, припаѓа од ,денот на почетокот на примената 
на оваа одлука ако барањето е. поднесено најдоцна 
во рок од шест месеци од ,денот на влегувањето на 
одлуката во сила, а ако барањето е поднесено по 
тој рок новиот изно,с на пензијата припаѓа од 
првиот ден на наредниот месец од поднесу,вањето 
на барањето. 

На износот на пензиј,ата, определен според став 
1 на овој член не припаѓа усогласувањето на пен-
зиите од 1 јануари 1981 (година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила (осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а -ќе се применува од ; 1 јануари 1981 година. 

' Бр. 01-790/1 
16 март 1981 година Претседател, . 

Скопје Лилјана Манева, с. р. 

119. 
Врз основа на чле-н 80 и 188 став 1 точка 5 

од Статутот на Самоупр,авната ,интересна заедница 
на пензиското и инвал,идското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 8/79), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурува,ње на М,аке-
донија, на седницата одржана на 16 ,март 1981 го-
дина, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 
ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ВРЕМЕТО ДО-

ДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за износот на паушалниот надо-

месток за времето додека се врши професионална 
рехабилитација („Службен весник на СРМ", бр. 
16/80) се вршат следните измени и дополнувања: 

— во член 2 износот „'1666,00" се заменува со 
износот „2(200,00", 

— во член 3 износот „416,50" се . заменува со 
износот „550,00". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во (С,ила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува (од 1 ј-ануа,ри 198И година. 

Бр. 01-791/1 
16 март 1(9'81 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, с. р. 
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120. 
1В'рз основ-а на член 96 став 3 -и член 168 став 

1 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија (,-,Службен весник на СРМ", 
бр. 8/79), Собра,нието на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на М-акедонија, на седницата одржана на 16 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
3(А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА - ИНВАЛИДИ НА 
ОСИГУРЕНИЦИ ВО УСТАНОВИ ОД ИНТЕРНАТ-

О Т ТИП ЗА ВРЕМЕ НА СПЕЦИЈАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за надоместок н,а трошоците за 

сместување на децата — инвалиди на осигуреници 
во установи од нигер напони т,ип за време на спе-
цијално образование („Службен ве,сник ,на СРМ", 
бр. 45/75 и 15/78), членот 3 се менува и гласи: 

,Д) Ако приходите по член на домаќинството 
изнесуваат до 1.. 1150.00 динари месечно, трошоците 
за (сместување на детето — инвалид во ' интернат 
во целост паѓаат на товар ,на 'основ,ната заедница 
на пензиското и (инвалидското (осигурување (во на-
тамошниот текст: оловн,а заедница). 

Ако приходите од претходниот став изнесуваат 
повеќе од 1.'15О,00 динари месечно по член н,а до-
маќинството, основната заедница поднесува дел од 
трошоците во висина на разликата меѓу делот на 
трошоците 'што ги намирува осигуреникот од кого 
детето го изведува правото' до висината на трошо-
ците за сместув-ање. 

Осиг,уреникот од кого детето го изведув-а пра-
вото поднесува дел од трошоците за сместување во 
соодветен ,процент од месечните прих-оди по чл-ен 
н-а домаќинството, и тоа: 

- над 1.150,00 до 1.500,00 динари - 50'0/о, 
- над 1.500,00 до 2.000,00 динари - 60%, 
- -над 2.000,00 до 2.500,00 динари - 7010/о, 
- над 2.500,00 динари - 80%. 

АКО -еден од р-одителите на детето — инвалид е 
на р-або-та в-о странство ќе се смета дека домаќин-
ството има месечни приходи над 2.500,00 ди,нари по 
чле,н на домаќинството. 

Доколку осигуреникот има две и пов-еќе де-ца — 
инвалиди што с-е н,аоѓаат на специјал,но в-о-спиту-
вање и -образ-ование или на ре-хабилитација, основ-
ната з,аедница поднесува дел од трошоците в-о смис-
ла на став 2 ,од овој член за едното дете, а трошо-
ците -з,а останатите деца ги поднесува во 'целост". 

Ч-лен 2 
По член 3 од Одлуката се додава ,нов член З--а 

ко/ј гласи: 
„Одредбите -од член 3 на Одлуката се прим-е-

нуваат и (кога детето — инвалид -е -сместено в-о 
друго (се,мејст,во в-о друго место ако за задолжи-
телното основно воспитување и образов,ание е пот-
ребна настава во специјално училиште 'односно спе-
ција-лно -одд-еление ,ко-е се (наоѓа надвор од неговото 
место на живеење. 

Трошоц,ите за сместув-ање на детето — инв-алид 
во друго -семејство се утврдув-аат BIO И З Н О С ко ј е во 
смисла на член 3 од Одлукат,а -одреден за најблис-
ката устано,ва од интернатоки тип в-о која се шко-
луваат деца — инвалиди". 

Ч-лен 3 
Оваа одлука в-легува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето в-о „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 01-792/1 
16 март 1981 година Претседател, 

Скопје Л,илјана Манева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРА,ТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
121. 

Врз -основа на член il4 -од Зако,нот з-а самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник ,на СРМ"; бр. 5/74), член -23 став 1 точ-
ка 4 и 9 о,д Статутот ,на Заедницата, -с-огласно 
член 3 -од Самоуправната спогодба з,а висината на 
средствата од :придо1несите од доходот и од придо-
несите од личен ,дох-од к-ак-о (приход на /самоуп-
равните интересни (зае,дници на (град Скопје во 
198,1 година и член 3 од С-амоуправната спогодба 
за утврдување на средств-ата -од придо-несите од 
доходот и од личните доходи ,наменети за финан-
сирање на заедничките потреби на нив-о ,на Репуб-
ликата во 19'8il година, Собранието на СИЗ на кул-
турата -на град Скопје, на XXI-та седниц,а одржа-
на на 27 февруари 1981 година, на предлог на Из-
вршниот одбор донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
3IA ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
НА ГРАД СКОПЈЕ И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-

ЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1981 ГОДИНА 
Ч,л-ен 1 

Со ов,аа -одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите што ги плаќаат основните (Организ-ации на 
здружен труд и работ,ните луѓе од личниот дох-од 
заради обезбедување приходи на С-амоуправната 
интере,сна (заедница на културата на град Скопје и 
на Републичкат,а заедница на културата з,а р-азвој 
на творештвото и културните дејности од општ ин-
терес за Р-епубли,кат,а за 198)1 година. 

Член 2 
Приходите на 'СИЗ на културата ,на гра,д Скоп-

је и на Републичката заедница на културат,а ќе се 
остваруваат преку основните заедници ,на култу-
рата на општините Гази Б-аба, -Карпош, Кисела Во-
да, Центар и Чаир и тоа од следните извори на 
приходи и по /следните стапки: 

— придонес од доходот на ООЗТ, 1,16; 
— придонес од личен доход -од работен однос, 

1,30; 
— придонес од личен доход од з-емј-оделска деј-

ност, 0,62; 
— придонес од личен дох-од -од само-стојно вр-

шење стопанска -и ,нестопанска дејност, 2,50. 
Член 3 

Од остварените ,приходи по и,звори утврдени во 
член 2 ,на оваа -одлу-ка, како приход на Републич-
ката заедница на културата ќ-е -се здружат: 

— 31,03% од остварените приходи од придо-
несот од доходот н-а ООЗТ; 

— 15,38% од -остварените ,приходи од придо,не-
со,т од личен доход од работен од,нос. 

Пресмет,увањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се в р ш и на начин и според обрасците 
утврдени в-о Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на да,нокот на дох-од на организа-
циите ,на з,дружен труд -(„Службен в-есник на СРМ", 
бр. -21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/7.6, 29/76, 2-8/77, 35/78, 
9/79, 20/79 и 2/80). 

Член 4 
Во -сл,учај (на преоетварување ил,и неостварува-

ње ,на приходите утврдени во член 3 на оваа од-
лука, ќе се применуваат одредбите -од Самоу,пр-ав-
,ната спогодба за висината на средствата од придо-
нес-ите ,од до-ходот и од придонесите од личен доход 
како приход на (с,амоуправните интер-есни ,заедници 
,на град Скопје во ,1981 (година и Самоуправната 
спогодба за утвр,дување на сред-стват-а од (придоне-
сите од ,доходот и од -личните доходи наменети за 
финансирање н-а заедничките потреби на ниво н-а 
Репу-бликата во 19Ш година. 

Член 5 
Оваа одлука вл-егува -во сила осмиот ден по 'об-

јавувањето во „Службен весник ,на СРМ", од,носно 
во „Службен гласник на град Скопје", а ќе се при-

, менува од 1 јануари 1981 година. 
Бр, 02-267/1 

27 февруари. 1981 година Претседател, 
Скопје Предраг Кушев ски, с. р. 
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СОДРЖИНА 
89. Закон за (комуналните такси (Пречистен 

текст) — — — — — — — — — 
90. Одл-ука за давање согласност на Само-

управната спогодба за утврдување на 
висината на (средствата за финансирање 
на заедничките потреби преку републич-
ките 'самоуправни интересни заедници во 
1981 година — — — — — — — — 

91. Одлука за помилување на осудени лица 
92. Одлука за премија на пченицата за 'ро-

дот таа 1981 година — - — — — — 
93. Од,лука за премија на сончошл,едот, сој ага 

и маслодајната репка од родот 1981 го-
дина — — — — — — — — — 

94. Одлука за премија на шеќерната репка 
за родо,т во 1981 година — — — — — 

95. Одлука за регре,с за употребено с,еме ед 
в,исокородни сорти ,пченица во 1981 го-

96. Одлука за компензација на цените на 
усл,угите на жичарниците но СР Маке-
донија за 1981 година — — — — — 

97. Одлука за рас,поред на ,средствата за 
изградба и опремување на објекти од 
општ интерес за Републиката за 1981 го-
дина — — — — — — — — —' 

98. Одлука за (компензација ,на цената на 
лебот — — — — — — — — — 

99. Одлука за продо,лжување на важноста 
на Одлуката за компензација на цена-
та н,а ј утешна, ,св,инско и пилешк-о 
(број лери) месо — — — — — — — 

100. Одлука за ,пропишување мерка на не-
посредна контрола ,на цените — д,авање 
согласност на тарифи — — — — — 

101. Одлука на Уставниот суд на Ма,кедонија, 
У. бр. 68/80 од 12 февруари 1981 година 
Исправка на Републичкиот буџет за 1981 
година — — — — — — — — — 

Општествени дого,вори и самоуправни 
спо,годби 

113. Договор на социјалистичките репу,бл,ики 
и 'социј,алистичките автономни ,покраини 
за заедничките основи на системот на 
воспитувањето и образо,в,анието — — 

114. Самоуправна ,спо,годба за ут,врдување ви-
сината на ср,ед,ствата за финансирање 
на заедничките потреб,и ,пре,ку републич-
,к,ите самоуправни интерес,ни заедници во 
19811 година — — — — — — — — 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
115. Одлука за утврдува,ње ,најнискиот из,но,с 

на ,дневниците на осигурените л,ица кои 
се упатуваат таа прегл,ед и лекув,ање во 
друго ,ме,сто — — — — — — — — 

116. Одлука за ут,врдување најнис,киот износ 
на помошта за спрема на нов,ородено 
дете — — — — — — — — — 

117. Одлука за утврдување (најнискиот изно,с 
на надоместо,кот на трошоците1 з,а зако,п 
,на о,сиг-урено лице — — — — — — 

118. Одлука за најв,исоката пензиска основа, 
од ко ја може да се определи пензија во 
19,811 ,година — — — — — — — — 

119. Одл,ука за изм,ена на Одлуката за ,из-
нос,от на паушал,ниот ,надо,мес,ток за вре-
мето д-одека се (врти професио,нална ре-
х,абил,итација — — — — — — — 

120. Одлука за ,изменување и дополнување на 
Одлуката за надоместок на трошоците за 
сместување на децата — и,нвал.иди на 
осигуреници во уста,нови од интернатсии 
т,ип з,а време на специјално образование 

121. Одлука за утврдување стапки на при-
донесит,е за остварување пр,иходи на Са-
моуправната интересна заедни,ца на кул-
турата на град Скопје и на Републичката 
заедница на културата за 1981 година 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
209 Ви ги препо,рачува следните изданија: 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА II Цена 250 динари 

Ц 1 НОВА ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 

212 (Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 
Цена 45 динари 

212 

2 3 1 ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
- второ издание - Цена 90 динари 

213 
ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика и со обрасци 

213 --. второ изменето и до,полнето издание — 
Цена 150 динари 

214 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 

214 И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — Цена 95 динари 

215 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

215 ^ с о објаснувања — Цена 85 динари 

215 

2 1 5 ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 

2116 
ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 

2 1 9 ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
- со објаснувања — Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 

2122 
ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-

2,2,2 ПАДНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 

222 УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

222 ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Службен 
весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на па-
рите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

223 . 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ - Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


