
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 25 мај 1983 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XXXIX 

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

234. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 
Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 23 мај 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Јованов Димитар Гојчо, од Радовиш, 
2. Али Ведат Северџан, /од Скопје 
3. Николов Љубе Блажо, од Кавадарци, 
4. Танчерски Босилко Јосиф, од Скопје, 
5. Далипи Нуредин Неџат, од с. Матејче, 
6. Поповски Ѓоре Љубиша, од Куманово, 
7. ,Стојанов Васил ѓорѓи, од Скопје. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

ци и 15 дена се замени со условна осуда со тоа 
што таа нема да се изврши ако осудениот во рок 
од 1 година -не стори ново кривично дело на: 

1. Рамадан Екур Ферат, од Охрид. 
III 

Неиздржаниот дел од изречената казна зат-
вор се намали за 3 месеци на: 

1. Фезо-в Ахмет Рамиз, од с. Црник. 
IV 

Неиздржаниот дел од изречената казна зат-
вор се намали за 1 година на: 

1. Благоевски Василе Ѓуро, од с. Мралино. 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 08-388 
23 мај 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

интересна заедница за енергетика на Македонија 
— Скопје, на седницата одржана на 19 април 
1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1294 
5 мај 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

236. 
Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот 

на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Соборот 
на здружениот труд на Собранието на СРМ, на 
седницата одржана на 28 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА 

ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА 

Се уважува оставката на делегатот Јелена 
Горачинова, избрана во делегатската единица 
Штип, од областа на образованието, науката и 
културата. 

И 
На делегатот Јеле,на Горачинова и престанува 

мандатот од денот на уважувањето на оставката. 
III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1229 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

235. 
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за 

електростопанството („Службен весник на СРМ" 
број 10/78 и 42/82), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд одржана на 5 мај 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБ-

ЈЕКТИ ОД 1983 ДО 1990 ГОДИНА 
Се дава согласност на Програмата за изградба 

на електроенергетски објекти од 1983 до 1990 го-
дина што ја усвои Собранието на Самоуправната 

237. 
Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на 

СР Македонија, а во врска со членовите 2, 4 и 4-а 
од Уредбата за ограничување на прометот на мото-
рен бензин и дизел гориво („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 62/82 и 75/82), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА МОТОРЕН БЕН-
ЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВО ЗА ПАТНИЧКИТЕ ВО-
ЗИЛА, TP АКТОВИТЕ И МАШИНИТЕ, ВРЗ ОСНО-

ВА НА БОНОВИ 

Член 1 
Во Уредбата за определување на количествата 

моторен бензин и дизел горивото за патничките 
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возила, тракторите и машините, врз основа на бо-
нови („Службен весник на CPM" бр. 49/82) во член 
1, став 1, точка 1 под „ѓ" се менува и гласи: 

,,ѓ) пумпи за наводнување во периодот од 1 
април до 30 септември 20 литри по машина месеч-
но и за секој декар, над еден декар површина ко-
ја се наводнува, уште по 10 литри". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 23-796/1 
12 мај 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

238. 
Врз основа на Заклучокот на Комисијата за 

следење на применувањето на Самоуправната спо-
годба за заедничките основи и мерила за утврду-
вање и усогласување на личните доходи и другите 
примања на функционерите во Републиката и на 
делегатите во Собранието на СРМ, донесен на сед-
ницата одржана на 25. IV. 1983 година и член 5 
од Одлуката за основите и мерилата за утврдува-
ње и усогласување на личните доходи и надомес-
тоците за одделни трошоци на функционерите и 
работниците што гл именува Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/78, 15/80, 10/83), 
Комисијата за кадровски и административни пра-
шања на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, на седницата одржана на 10 мај 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ 

ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Основицата за утврдување на личните до-
ходи на функционерите и раководните работници 
што ги именува односно назначува Извршниот со-
вет се утврдува во износ од 9.260 динари, што 
претставува зголемување за 12% во однос на пос-
тојната основица (8.268). 

2. Постојаниот надоместок на личниот доход на 
преземените функционери од органите на Федера-
цијата се зголемува за 12%. 

3. Правата утврдени со оваа одлука ќе течат 
од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 17-843/1 
10 мај 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Андон Мојсов с. р. 

239. 
Врз основа на член 23 и 24 од За,конот за 

данокот од доход на организациите на здружен 
труд („Службен весник на СРМ", број 42/80 и 
38/81), републичкиот секретар за финансии доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУВА-
ЊЕТО И ОТСТАПУВАЊЕТО НА ДАНОКОТ ОД 
ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување-

то, уплатувањето и отстапувањето на данокот од 
доход на организациите на здружен труд („Служ-

бен весник на СРМ", бр. 2/81, 5/81, 12/81 и 3,1/81), 
во 'образецот ЛДД" -— Пресметка на данокот од до-
ход на организациите на здружен труд на тери-
торијата на СР Македонија, во колоната „Елемен-
ти" во реден број 14, се додава нов став кој гласи: 
„Дел од доходот издвоен за поттикнување на из-
возот (реден број 8 односно 11 од образецот „ДГОГ' 
-— Пресметка на средствата за поттикнување на 
извозот на стоки и услуги на организациите на 
здружен труд)". 

Член 2 
Свој правилник влегува во сила наредниот 

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

Бр. 08-1073 
13 мај 1983 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Александар Андоновски, с. р. 

240. 
Врз основа на став 3 од член 78 од Законот за 

водите („Службен весник на СРМ" бр. 6/81), дирек-
торот на Републичкиот хидрометеоролошки завод, 
по претходна согласност со Републичката самоуп-
равна интересна заедница за водостопанство, Сло-
жената организација на здружениот труд „Водо-
стопанство" и Републичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, донесува 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА НИ-
ВОАТА И КОЛИЧИНИТЕ НА АКУМУЛИРАНИ^ 
ВОДИ ВО АКУМУЛАЦИИТЕ, КАКО И КОЛИЧИ-
НИТЕ НА ВОДИТЕ ШТО СЕ ИСПУШТААТ ОД 

НИВ 

Точка 1 
Со оваа методологија се уредува начинот и 

времето за известување за состојбата на нивоата и 
количините на акумулираните води во акумула-
циите, како и количините на водите што се ис-
пуштаат од нив, што организациите на здружениот 
труд кои управуваат со брани и акумулации (во 
натамошниот текст: организации) се должни да го 
известуваат Републичкиот хидрометеоролошки за-
вод (во натамошниот текст: Завод). 

Точка 2 
Известувањата од точка 1 на оваа методологи-

ја се однесуваат на постојните брани што се од 
општ интерес за Републиката, како и за оние што 
ќе бидат изградени. 

Точка 3 
За секоја акумулација одделно еднаш месеч-

но, и тоа секој прв работен ден во месецот, а за 
сите денови од изминатиот месец, организациите му 
доставуваат податоци на Заводот за состојбите на 
водата во акумулацијата, според образецот ХП — 1 
кој е составен дел на оваа методологија. 

Точка 4 
Ако нивото л а водата во акумулацијата дос-

тигне 2 м. под преливниот праг и ако покачување-
то на нивото е поголемо од 0,5 м. за 24 часа, а со 
активирање на органите за зафаќање и испушта-
ње на вода од акумулацијата покачувањето не мо-
же да се намали до 0,5 м. за 24 часа, преку свои-
те дежурни стручни лица по телефон, радиоврска, 
телеграфски или на друг начин организацијата го 
известува Заводот за промените на нивоата и ко-
личините на акумулираната води во акумулација-
та, како и за количините на водите што се ис-
пуштаат од неа. 
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Организацијата го известува Заводот и во слу-
чај кога нивото на водата во акумулацијата опаѓа, 
а дотекот е прголем од количините на вода што се 
испуштаат од акумулацијата. 

Точка 5 
Кога по барање на надлежен орган или по 

своја одлука организ аци јата воспостави дежурство 
од стручни лица на браната (во случај на опас-
ност од уривање на браната, -активирање на пла-
нот за заштитата и одбрана од (поплава на низвод-
ните подрачја и слично), се известува Заводот за 
моменталната состојба на нивото на водата и аку-
мулираните количини во акумулацијата, како и 
за количините што се испуштаат од неа. 

Точка 6 
По барање на Заводот организациите доставу-

ваат и други податоци за состојбата на нивоата и 
количините на акумулираните води во акумула-
циите, како и за количините што се испуштаат од 
нив, што ќе послужат за давање на прогноза на 
водите за заштита и одбрана од поплави. 

Точка 7 
За секоја акумулација одделно, организациите 

на Заводот ќе му достават во рок од еден месец по 
влегувањето во сила на оваа методологија, во по-
годен размер на милиметарска хартија табела и 
графици за: 

— количините на водата во акумулацијата во 
зависност од нивоата на водата, според образецот 
ХП — 2, кој е составен дел на оваа методологија; 

— за површината на водното огледало на аку-
мулацијата во зависност од нивоата на водата, 
според образецот ХП — 3, кој е составен дел на 
оваа методологија; 

— за протеците на вода преку преливниот ор-
ган во зависност од нивоата на водата во акумула-
цијата, според образецот ХП — 4, кој е составен 
дел на оваа методологија и 

— за протеците на вода преку зафатните и ис-
пушите органи во зависност од нивоата на водата 
во акумулацијата, според образецот ХП — 5, кој 
е составен дел на оваа методологија. 

Точка 8 
Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-657 
11 април 1983 година 

Скопје 
Директор на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод, 

дипл. инж. Коле Јордановски, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за изме-
нување на намената на средствата за посебни на-
мени утврдени со Републичкиот буџет за 1983 го-
дина се поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАМЕ-
НАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1983 ГОДИНА 

Во член 1, точка 2, раздел 62 наместо износот 
„5.355.000.000" треба да стои износот „5.355.500.000". 

Бр. 23-575/1 
21 март 1983 година 

Скопје 
Од Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

175. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соци-

јалистичка' Република Македонија, член 579 од 
Законот за здружениот труд и член 12 од Зако-
нот за филмот, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Републич-
ката конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија, Советот на Соју-
зот на синдикатите на Македонија, Републичката 
заедница на културата, Републичката заедница за 
основно образование, Републичката заедница, за на-
сочено образование, Стопанската комора на Маке-
донија — Групација за прикажување на филмови, 
Работната организација за производство на филмо-
ви „Вардар филм", Работната организација за про-
мет, производство и прикажување на филмови 
„Македонија филм", Кинотеката на Социјалистич-
ка Република Македонија, Заводот за културно-
просветен и наставен филм, Телевизија Скопје, 
Културно-просветната заедница на Македонија и 
Здружението на филмските работници на Соција-
листичка Република Македонија (учесници во до-
говорот), склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ФИЛМСКА-
ТА ДЕЈНОСТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор учесниците во договорот ги 

утврдуваат заедничките цели, задачите и мерките 
што ќе ги преземаат заради обезбедување услови за 

унапредување на филмската дејност во Социјалис-
тичка Република Македонија и усогласување на 
нејзиниот развој со општествените потреби и ин-
тереси. 

Член 2 
Учесниците во договорот, во рамките на свои-

те права и должности, ќе се залагаат за оствару-
вање на следните цели: 

1. развивање на самоуправните општествено-
економски односи во филмската дејност; 

2. програмирање на производството, прометот и 
прикажувањето на филмови (годишно, ореднорочно 
и долгорочно); 

3. унапредување на филмското творештво и 
усогласување на производството, прометот и при-
кажувањето на филмови со општествените потреби 
и интереси; 

4. континуирано производство и прикажување 
на домашни филмови кои со своите идејно-еетет-
ски и уметнички вредности се во согласност со ху-
манистички^, културните, образовните и воспит-
ните цели и потреби на нашето социјалистичко са-
моуправно општество; 

5. следење на стопанскиот, општествено-поли-
тичкиот и културниот развој на Социјалистичка 
Република Македонија со соодветна филмска до-
кументација; 

6. рационално користење на техничко-техно-
лошките капацитети и кадровските потенцијали за 
производство на филмови; 

7. постојана грижа за квилитетот на филм-
скиот репертоар и поголема застапеност на домаш-
ниот филм; 

8. подобрување на условите за прикажување 
на филмови и ширење и модернизација на кино-
мрежата; 
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9. унапредување пласманот на домашните фил-
мови од точка 4 на овој член на странски пазар; 

10. увоз и промет на странски филмови што 
одговараат на целите и потребите на нашето со-
цијалистичко самоуправно општество; 

11. чување на филмови, филмски материјал и 
друга документација во врска со филмот од по-
себно уметничко, културно, научно, историско и 
друго општествено значење; 

12. ширење на филмската култура; 
13. здружување на трудот и средствата на ра-

ботните заедници на самостојните филмски работ-
ници со организациите на здружениот труд за 
производство на филмови: 

14. вклучување на работните луѓе кои со ли-
чен труд самостојно во вид на занимање вршат ра-
боти во областа на производството на филмови во 
програмирањето и реализацијата на филмските 
проекти зо кои учествуваат; 

15. заштита на интересите на домашните фил-
мски работници при договарање производство на 

'копродукциски кинематографски и телевизиски 
филмови и серии, како и при договарање на усло-
вите за учество на странски филмски работници 
во домашни филмови; 

16. развој и унапредување на филмскиот ама-
теризам; 

17. развој и унапредување на филмската кри-
тика и публицистика; 

18. поврзување на филмската дејност во Со-
цијалистичка Република Македонија со филмската 
дејност во другите социјалистички републики и 
социјалистички автономни покраини и унапреду-
вање на соработката; 

19. презентирање на македонското филмско 
творештво во Југославија и во странство; 

20. обезбедување на стручни кадри за филмска-
та дејност. 

II. ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ДОГОВОРОТ 

Член 3 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија, во рамките на свои-
те права и должности, во согласност со системски-
те решенија, предлага мерки за обезбедување по-
поволни услови за производство на филмови од 
посебен општествен интерес и за соодветен трет-
ман на развојот и унапредувањето на филмската 
дејност во плановите и програмите за развој на 
Републиката. 

"Член 4 
Републичката заедница на културата ја утвр-

дува политиката на развој и унапредување на 
филмската дејност и врз основа на годишни, сред-
норочни и долгорочни програми обезбедува сред-
ства за финансирање на производството и за по-
добрување условите за прикажување на Филмови; 
организира договарање за плановите и програмите 
за развој на филмската дејност и поттикнува ра-
ционално користење на средствата и капацитети-
те во филмската дејност; учествува во разгледува-
њето и остварувањето на меѓурепубличката и ме-
ѓународната соработка во' областа на филмската 
дејност. 

Член 5 
Републичката заедница за основно образование 

и Републичката заедница за насочено образова-
ние, во своите годишни и среднорочни планови, 
обезбедуваат средства за финансирање наставни и 
други филмови за кои постои посебен интерес и 
настојуваат филмот да се вклучи во наставните 
планови и програми на основното и насоченото 
образование. 

Член 6 
Работната организација за производство на 

филмови „Вардар филм", Телевизија Скопје и 
други организации и работни заедници регистри-
рани за производство на филмови се грижат за 
обезбедување континуирано производство на игра-
ни, документарни, кусометражни и анимирани 

филмови, кои со својата содржина и идејно-естет-
ски и уметнички вредности се во согласност со 
општествените потреби и интереси. 

Работната организација за производство на 
филмови „Вардар филм", Телевизија Скопје и 
други организации и работни заедници регистрира-
ни за производство на филмови создаваат и филм-
ска документација за стопанскиот, општествено-
политичкиот и културниот развој на Социјалис-
тичка Република Македонија за потребите на оп-
штествено-политичките заедници, општествено-по-
литичките и општествените организации, стопан-
ските, научните, културните, образовно-воспитните 
и други организации и заедници. 

Член 7 
Работната организација за промет, производ-

ство и прикажување на филмови „Македонија 
филм" при вршењето избор и откуп на странски 
филмови соработува со организации на здруже-
ниот труд што се занимаваат со прикажување на 
филмови, Телевизија Скопје, Републичкиот завод 
за унапредување на воспитанието и образование-
то и со други заинтересирани органи и организа-
ции со цел обезбедување репертоар на филмови 
чија содржина и вредности се во согласност со 
хумакистичките цели, културните, воспитните, об-
разовните и други потреби и интереси на нашето 
социјалистичко самоуправно 'општество. 

Член 8 
Организациите на4 здружениот труд што се за-

нимаваат со прикажување на филмови со свои 
средства, со средства на самоуправните интересни 
заедници и на општествено-политичките заедници 
и други извори се грижат за подобрување на ус-
ловите за прикажување на филмови и за ширење 
и модернизација на кино-мрежата. 

Организациите на здружениот труд што се за-
нимаваат со прикажување на филмови се грижат 
за подобрување на филмскиот репертоар и пого-
лема застапеност на домашниот филм. 

Член 9 
Кинотеката на Социјалистичка Република Ма-

кедонија преку фондот на Филмови и Филмски 
материјали од македонското Филмско троре^пт^о и 
филмско производство и фондот на значат ни Фил-
мски остварувања на другите социјалистичка ре-
публики и социјалистички автономни покраини и 
во странство придонесува за популаризација на 
филмот и за ширење на филмската култура. 

Хипотеката на Социјалистичка Република Ма-
кедонија овозможува на организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
заедници да ги користат филмовите и филмскиот 
материјал за научни, културно-просветни, воспит-
ни и други цели. 

Член 10 
Заводот за културно-просветен и наставен 

филм, во соработка со Републичкиот завод за уна-
предување на воспитанието и образованието. Ре-
публичкиот педагошки со^ет, Хипотеката на Со-
цијалистичка Република Маке понел а, самоуправ-
ните интересни заедници на образованието и на 
културата, како и со други заинтересирани орга-
низации на здружениот труд и ДРУГИ самоуправни 
организации и заедници, се Г Р И Ж И за набор на 
наставни и други филмови (снимање, ОТКУП, пре-
нос од широка на тесна лента) чи1а содржина е 
во согласност со културните и образовните потре-
би, како и за ширење на филмската култура и 
обезбедување фонд на наставни Филмови за пот-
ребите на образовните и воспитните организации. 

Член 11 
Телевизија Скопје В Р Ш И снимање на телеви-

зиски и Д Р У Г И филмови кои со свотата содржина 
и иде"5но-естетски и уметнички вредности се во 
согласност со општествените потреби и интепеси; 
врши избор и откуп на филмови со осведочени 
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уметнички вредности и со прикажување на такви 
филмови ја пропагира филмската уметност и ја 
шири филмската култура; преку своите емисии 
го следи развојот на домашната и странската ки-
нематографија; обезбедува поголема застапеност 
на домашниот филм во филмската програма на 
Телевизијата; соработува со организациите на 
здружениот труд за производство, промет и при-
кажување на филмови и со други заинтересира-
ни органи, организации и заедници по прашања од 
заеднички интерес. 

Член 12 
Здружението на филмските работници на Со-

цијалистичка Република Македонија организира 
филмски манифестации, се грижи за унапредува-
ње на меѓурепубличката соработка во областа на 
филмската дејност и преку ангажирање на свои-
те членови во производството на филмови, придо-
несува за идејно-естетско збогатување на филмско-
то творештво и за развој на филмската култура. 

Член 13 
За целосно остварување на целите и задачите 

утврдени со овој договор, учесниците во догово-
рот ќе се залагаат за склучување на следниве са-
моуправни спогодби: 

— Самоуправна спогодба за здружување на 
трудот и средствата за снимање на играни, доку-
ментарни, кинематографски и други филмови од 
посебен општествен интерес; 

— Самоуправна спогодба за рационално корис-
тење на техничко-технолошките капацитети и кад-
ровските потенцијали за производство и за копи-
рање на филмови, како и за синхронизација и 
титлување на филмови на македонски јазик; 

— Самоуправна спогодба за ,условите и начи-
нот на вклучување на работните луѓе кои со ли-
чен труд самостојно во вид на занимање вршат 
работи во областа на производството на филмови 
во програмирањето и реализацијата ,на филмските 
проекти во кои учествуваат, како и за критериу-
мите и мерилата за утврдување надомест за нив-
ната работа по авторски и друг основ; 

— Самоуправна спогодба за обезбедување сред-
ства за подобрување на условите за прикажување 
на филмови и за ширење и модернизација на ки-
номрежата во Социјалистичка Република Маке-
донија; 

—- Самоуправна спогодба за времетраење на 
проекциите и термините за прикажување кинема-
тографски филмови на телевизија. 

Учесниците во договорот се согласни да склу-
чат и други самоуправни спогодби за прашања од 
заеднички интерес. 

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 14 
Учесниците во договорот образуваат Комисија 

за следење на спроведувањето на договорот (Ко-
мисија). 

Секој учесник во договорот именува односно 
делегира по еден претставник во Комисијата. 

Мандатот на членовите на Комисијата трае 2 
години. 

Член 15 
Комисијата од член 14 став 1 на овој договор 

ги врши особено следните работи: 
— го следи спроведувањето на договорот, како 

и на самоуправните спогодби склучени заради не-
гово спроведување; 

— предлага мерки за спроведување на дого-
ворот и мерки за усогласување на програмите и 
плановите за работа на учесниците во договорот; 

—- ги информира учесниците ;а спроведување' 
то на договорот; 

— врши и други работи во согласност со овој 
договор. 

Работата на Комисијата поблиску се регулира 
со деловник на Комисијата. 

Член 16 
Административно-стручните работи за потре-

бите на Комисијата ги врши Стручната служба 
на Републичката заедница на културата. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Кон овој договор дополнително можат да прис-

тапат и други заинтересирани организации, заед-
ници, органи и здруженија. 

Пристапувањето кон овој договор се врши со 
посебна изјава во писмена форма. 

Член 18 
Изменување и дополнување на овој договор мо-

же да предложи секој учесник во договорот. 
Изменувањето и дополнувањето на овој дого-

вор се врши на ист начин и постапка како и за 
неговото склучување. 

Член 19 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

потпишат овластените претставници на учесниците 
во договорот. 

Член 20 
Овој договор влегува во сила осмиот ден по 

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

.13 април 1983 година 
Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И . 
1. За Извршниот совет на Собранието на 

СРМ, 
. Милчо Балевски, с. р. 

2. За Републичката конференција на ССРНМ, 
Живко Василевски, с. р. 

3. За Советот ,на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, 

Томе Момировски, с. р. 
4. За Републичката заедница на културата, 

Ратка Граматикова, с. р. 
5. За Републичката заедница за основно 

образование, 
Јован Гавазов, с. р. 

6. За Републичката заедница за насочено 
образование, 

д-р Тодор Рушков, с. р. 
7. За Стопанската комора на Македонија — 

Групацијата прикажување на филмови, 
Ѓорѓи Патковски, с. р. 

8. За Работната организација за производ-
ство на филмови „Вардар филм", 

Добри Бошковски, с. р. 
9. За Работната организација за промет, 

производство и прикажување на филмо-
ви „Македонија филм", 

Александар Турчинов, с. р. 
10. За Кинотеката на СР Македонија, 

Ацо Петровски, с. р. 
И. За Заводот за културно-просветен и нас-

тавен филм, Пано Васовски, с. р. 
12. За Телевизија Скопје, 

Љубомир Јакимовски, с. р. 
13. За Културно-просветната заедница на 

Маке допиј а, 
д-о Асен Групче, с. р. 

14. За Здружението на филмските работници 
на СР Македонија, 

Зоран Младеновиќ, с. Р-
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - ДЕБАР 

176. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 
16 став 5 точка 5 од Статутот на Општинската за-
едница на вработувањето — Дебар, Собранието на 
Општинската заедница на вработувањето, на сед-
ницата одржана на ден 8 април 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТ-
КОВНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРА-

БОТУВАЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
За 1983 година се утврдува висината на прес-

метковната стапка на придонесот за вработување 
од 0,75% на бруто личните доходи. 

. Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то и средното насочено образование ќе плаќаат 
придонес за вработување по стапка од 0,38% на 
бруто личните доходи. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот 

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

Бр. 05-112/1 
12 април 1983 година 

Дебар 
Претседател, 

Халил Мурати, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ДЕБАР 

177. 
Врз основа на член 55 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/81) и член 35 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена' заштита на децата — Дебар, 'Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Дебар, на сед-
ницата одржана на 2 април -1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАП-
КА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-
ЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

- ДЕБАР ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат пресметковни 

стапки на придонеси од личен доход од работен 
однос, личен доход од земјоделска дејност, личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
и личен доход од самостојно 'вршење на несто-
панска дејност, со што се обезбедуваат средства за 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Дебар, за 1983 
година. 

Член 2 
Пресметковните стапки - на придонеси за здру-

жување на средства во Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена зашт,ита на де-
цата — Дебар изнесуваат: 

1. придонес од личен доход од работен 
однос - 2,20 %, 

2. придонес од личев доход од земјо-
делска дејност - 0.15 %, 

3. придонес од личен доход од самос-
тојно вршење на стопанска дејност — 0,696%, 

4. придонес од личен доход од самос-
тојно вршење на нестопанска дејност — 0,696%. 

Член 3 
Придонес од личен доход од работен однос 

воспитно-образовните организации од претшколско, 
основно и средно насочено образование ќе плаќаат 
50% помалку од стапките 2,20% односно 1,10%. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 03-149/1 од 25. XII. 
1981 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 03-149/2 
2 април 1983 година 

Дебар 
Претседател, 

Лена Ѓорѓиевска, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -

БИТОЛА 
178. 

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 22 од Самоуп-
равната спогодба за основање на регионалната са-
моуправна интересна заедница за здравствена за-
штита на општините Битола, Демир Хисар, Кичево 
и Ресен, Собранието на регионалната самоуправ-
на интересна заедница за здравствена заштита — 
Битола, со рамноправно учество на двата собори 
на делегати, на седницата одржана на 12 април 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕ-

ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 

ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ 
РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на основица за 

пресметување и плаќање на придонеси за здрав-
ственото осигурување на лица вработени кај при-
ватни работодавци, бр. 02-1/69 од 27 декември 1982 
година, во член 2 став 1 алинеите 2, 3 и 4 се 
менуваат и гласат: 
— за полукзва лификуваии работници — 6.900,00 
динари 
— за квалификувани работници - 7.700,00 динари, 
— за висококвалификувани работници — 8.500,00 
динари. 

Член 2 
Оваа одлука ќе се применува на подрачјето 

на општинските заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола, Демир Хисар и 
Ресен. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Собрание на Регионалната 
Бр. 02-480/9 заедница 

12 април 1983 година Претседател, 
Битола Ратка Манели, с. р. 

Собор на делегати корисници на 
услуги 

Претседател, 
Борис Сивевски, с. р. 

Собор на делегати даватели на 
услуги 

Претседател, 
Мане Миновски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ТЕТОВО 

179. 

' Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ 3lA ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ТЕТОВО 

Член 1 
Со оваа одлука привремено се намалуваат 

стапките на придонесите од личен доход од рабо-
тен однос во стопанството и нестопанството од кои 
се обезбедуваат средства на ОСИЗ за општествена 
заштита на децата за задоволување на потребите 
VI интересите на предучилишното воспитание и оп-
штествената заштита на децата. 

Член 2 
Стапката на придонесите кои привремено се. 

плаќаат на О СИЗ за општествена заштита на де-
цата — Тетово со оваа одлука ќе изнесуваат: 

1. придонесот од личен доход од работен однос 
од стопанството и нестопанството од 1,85% се на-
малува на 1,50%; 

2. приднеси од личен доход од земјоделство — 
0,15%; 

3. придонеси од личен доход за лицата кои 
што самостојно вршат дејност — 0,30%. 

Член. 3 
Стапките oft член 2 ќе се применуваат од 1 

мај 1983 година. 

Бр. 0802-845/1 
18 април 1983 година-

Тетово 
Претседател, 

Бладо Витковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КУМАНОВО 

180. 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА ОПШТИНСКАТА 

СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапки на придо-

неси на Општинската СИЗ на културата — Кума-
ново и за задоволување на средства на РСИЗ на 
културата во 1983 година, бр. 08-42 од 27. XII. 1982 
година, се вршат следните измени: 

а) во член - 2 точка 1 од Одлуката стапката 
0,70% (придонеси од доход од ООЗТ) се заменува 
со стапката 0,60%, а зборовите: „во која е содр-
жана стапка на Општинската СИЗ на културата — 
0,36% и Републичката СИЗ на културата - - 0,34%" 
— се бришат; 

б) во член 2 став 2 од Одлуката зборовите „во 
која е содржана стапката на ОСИЗ на културата 
од 0,36% и РСИЗ на културата од 0,19%" се бри-
шат. 

Член 2 
Член 3 од Одлуката целосно се брише. 

Член 3 
Службата на општественото книговодство, врз 

основа на оваа одлука, ќе врши празнење од 
збирната сметка со учество на Општинската СИЗ 
на културата од Куманово во процент од 54%, а за 
Републичката СИЗ на културата во процент од 
46%, но најмногу до износ од 18.513,000 динари. 

Член 4 
Се овластува Извршниот одбор на О СИЗ на 

културата од Куманово да утврди пречистен текст 
на Одлуката. 

Бр. 08-60 
15 април 1983 година 

Куманово 
Претседател, 

Јовица Станковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО -
КУМАНОВО 

181. 
Врз основа на член 14 точка 16 од Статутот нз 

Заедницата на вработувањето — Куманово, Соб-
ранието на Заедницата на вработувањето, на сед-
ницата одрлсана на 28 февруари 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 
ДЕЈНОСТА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ШТО ЌЕ СЕ ПЛАЌА ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ВРАБОТУВАЊЕТО ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Дејноста основно и средно образование во оп-

штина Куманово во 1983 година ќе плаќа придонес 
од личен доход од работен од,нос за Заедницата 
на вработувањето, по стапка од 0,33%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина. ' -

Бр. 08-118/1 
28 февруари 1983 година 

Куманово 
Заменик претседател, 

Трајче Димитриевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КИЧЕВО 

182. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кичево и член 201 од Статутот на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Кичево, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кичево, на седницата на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услуги — работници, 
одржана на 19 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ 
НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Висината на дневниците на осигурените лица 

кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место, изнесува: 

- 180 динари ако се упатуваат во места на 
територијата на СР Македонија; 

- 230 динари ако се упатуваат во места над- ' 
Бор од територијата на СР Македонија; 

- 210 динари ако се упатуваат во^ Скопје и 
- 300 динари ако се упатуваа!5 во другите ре-

публички и покраински центри. 
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Надоместокот од претходниот став ќе се испла-
ќа за секој ден поминат на чекање за пружање на 
здравствена услуга, заверен од здравствената ра-
ботна организација. 

На осигурените лица упатени на стационарно 
лекување, до колку истиот ден бидат примени на 
лекување/ ќе им се исплаќа една дневница за оде-
ње и враќање. 

За осигурените лица до навршени 15 години 
возраст, надоместокот изнесува 50% од износот 
предвиден во став 1 на овој член. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за висината на износот 
на дневниците и трошоците за превоз на осигуре-
ните лица кои се упатуваат на преглед и лекува-
ње во друго место, бр. 02-2516/12 од 28. VI. 1982 
година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува на случаите што ќе настанат од 
1 мај 1983 година. 

Бр. 02-1450/6-2 
19 април 1983 година 

Кичево 
(Претседател, 

Досе Коетадиноски, с. р 

183. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кичево и член 201 од Статутот на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кичево, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кичево, на седницата на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услуги — работници, 
одржана на 19 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТО-

КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА З1АКОП НА 
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

ѕ 
Член 1 

Висината на надоместокот на трошоците за 
закоп на осигурено лице се утврдуваат во износ 
од: 

— 1.420 динари, 4во случај на смрт на осигу-
рено лице до едногодишна возраст; 

— 2.250 динари, во случај на смрт на осигуре-
но лице на возраст преку 1 до 7 години; 

— 3.100 динари, во случај на смрт на осигу-
рено лице на возраст преку 7 до 14 години и 

— 3.950 динари, во случај ' на смрт на осигу-
рено лице на возраст преку 14 години. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за висината на износот 
на надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице, бр. 02-2516/13 од 28. VI. 1982 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува на случаите што ќе настанат од 1 
мај 1983 година. 

Бр. 02-1450/6-3 
19 април 1983 година 

Кичево 
Претседател, 

Досе Костадинова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ' 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
184. 

Врз основа на член 52 став 3 од Законот за 
здравствено осигурување и задолжителни видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје, на сед-
ницата одржана на 14 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Трошоците за закоп на осигурено лице се на-

доместуваат до висината на стварните трошоци, а 
најмногу до: 

1. 1.415, динари, во случај на смрт на осигу-
рено лице до едногодишна возраст; 

2. 2.245 динари, во случај на смрт на осигу-
рено лице од 1 до 7 годишна возраст; 

3. 3.100 динари, во случај на смрт на осигуре-
но лице од 7 до 14 годишна возраст; 

4. 3.945 динари, во случај на смрт на осигурено 
лице над 14 годишна возраст. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-3631/9 
14 април 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Спиро Јовевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

185. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип. на рамноправна 
седница на двата собора на Собранието, одржана 
на 24 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ 
САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РА-
БОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ШТИП 

ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот од катастарскиот до-

ход за здравствено осигурување на работните луѓе 
што вршат самостојна дејност со средства з,а. рабо-
та над кои постои право на сопственост се опреде-
лува во износ од 14% од катастарскиот доход. 

II 
Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се 

занимаваат со земјоделска дејност, плаќаат при-
донес за здравствено осигурување во износ од 700 
динари годишно по член на домаќинство. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 04-5/9 
24 февруари 1983 година Претседател, 

Штип Ангел Топликлиев, с. р. 

Бр. 16 - Стр. 289 
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186. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, 'Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Штип, на рамноправна седница 
на двата собора на Собранието, одржана на 30 де-
кември 1982 година, донесе 
ѓ 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИ-
ТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ З1А КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-
ТВО ЗА 1983 ГОДИНА НА ОПШТИНАТА ШТИП 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1983 година се определува во висина од 
7,100/о од бруто личниот доход и другите примања. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести, за организациите на 
здружен труд и други корисници што се распоре-
дени во областа 0 и 9 од но,менклатурата, се опре-
делува во висина од 0,50% од бруто личниот доход. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести за организациите на 
здружен труд и други корисници што се распоре-
дени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се 
определува во висина од 1,10% од остварениот до-
ход намален за пресметаните законски и договор-
ни обврски, освен данокот на доходот. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташирани работници) се определу-
ва по стапка во висина од 25% од утврдената осно-
вица што ја претставува месечниот просечен нето 
личен доход на работниците на матичната органи-
зација исплатен во годината што и претходи на 
годината во која работникот е испратен во стран-
ство, односно просечниот месечен нето личен доход 
во матичната организација остварен во претходна-
та година на сите работници од категоријата што 
ја има деташираниот работник за работниците кои 
не оствариле личен доход во претходната година. 

Основицата од претходниот став во текот на 
годината се применува како аконтација. 

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

Член 3 
Стапката на придонесот за уживатели на пен-

зија се определува од И,70% од нето пензијата. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело се пла-

ќа придонес за здравствено осигурување во случај 
несреќа на работа и професионално заболување по 
стапка од 0,73% од исплатениот надоместок. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравствено осигурува-

ње и задолжителните Б И Д О В И на здравствена заш-
тита на населението (во натамошниот текст: Зако-
нот) и другите општи акти на Општинската заед-
ница основицата за пресметување на придонесите е 
определена во нето износу придонесот за здравстве-
но осигуруваше со лрксметува л се плаќа но стап 
ли, односно според тарифата пресметана за приме-
на на нето личниот доход односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифите на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресметуваат 
и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки но кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работни 
организации. 

Член 6 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

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

ствена заштита и 
— 44% за здравствена заштита која што самос-

тојно ја утврдува Заедницата. 
Член 7 

Придонесите се пресметуваат и г,и плаќаат об-
врзниците на придонесот на начин утврден со за-
кон, со статут и други општи акти на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Штип. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 04-4/3 
30 декември 1982 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Топликлиев, с. р. 

187. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 31 од Статутот, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, на 
заедничка седница на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружен труд во здравството — даватели на услу-
гите, одржана на 30 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
З1А ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 

ОДНОС ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1983 година се плаќаат и 
тоа: 

1) за учениците во стопанство односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работни-
ци, во кои покрај училишната се изведува и прак-
тичната настава во работната организација, учи-
лиштето или приватниот работодавец — во износ 
од 130 динари месечно за целосна здравствена заш-
тита; 

2) за ученици односно студенти — странски 
државјани, кои се наоѓаат на школување или прак-
тика на територијата на Заедницата доколку со 
меѓународна спогодба не е определено поинаку — 
во износ од 450 динари месечно за целосна здрав-
ствена заштита; 

3) за лица кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, а кои на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно во износ од НО динари месечно за 
целосна здравствена заштита; 

4) за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на На-
родното собрание или од страна на Извршниот со-
вет - во износ од 300 динари месечно; 

b) 'iu членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство кои ,не се здравства 
но осигурени по прописите на земјата во која ра-
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ботат или според меѓународна спогодба, а пред ста-
пување во работен однос во странство имале жи-
веалиште на територи.јата на оваа Заедница — во 
износ од 220 динари месечно по член; 

6) за лица кои се наоѓаат на предвојнинка обу-
ка и логорување — во износ од 180 динари месечно 
за целосна здравствена заштита; 

7) за лица припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита за време 
на извршувањето задачи на територијална одбрана 
— во износ од 110 динари месечно на име придонес 
за случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

8) за ученици во средните училишта и студен-
ти во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата — во износ 
од 140 динари месечно на име придонес за несреќа 
на работа и заболување од професионални болести; 

9) за лица кои работат помалку од половината 
од полното работно време — во износ од 130 дина-
ри месечно и тоа на име придонес за здравствено 
осигурување за случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; 

10) за лица припадници на доброволни органи-
зации на противпожарна заштита — во износ од 
90 динари месечно на име придонес за здравствено 
осигурување за случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

ill) за земјоделците' кои го здружиле своето 
земјиште со основни организации на здружен труд 
— во износ од 380 динари месечно за целосна 
здравствена заштита. 

Член 2 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 56% за задолжителни видови на здравствена 

заштита; 
— 44% за здравствена заштита која самостојно 

ја утврдува Заедницата. 
Член 3 

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-
врзниците на начин утврден со закон, со Стату-
тот и други општи акти на Општинската заедница 
на здравството и 'здравственото осигурување —1 

Штип. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 04-4/4 
30 декември 1982 година Претседател, 

Штип Ангел Топликлиев, с. р. 

188. 
Врз основа на член 50 од Законот за здравстве-

но осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението, член 26 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување и член 31 од 
Статутот, /Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на седницата на Соборот на делегатите на работ-
ниците - корисници на услугите, одржана на ч30 
декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 
I 

При остварување на здравствена заштита во 
друго место надвор од подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, осигурените лица имаат право да 
ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: 
автобус во патниот л втора класа воз во железнич-
киот сообраќај. 

За извршеното патување на начин определен 
во претходниот став, на име трошоци за патување 
на осигуреното лице се исплатува износ во висо-
чина на остварените трошоци. 

И 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— 200 динари на подрачјето на Социјалистичка 
Република Македонија; 

— 500 динари ако се упатува во други репуб-
лики односно покраини. 

За децата до 9 годишна возраст се исплатува 
надоместок за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во висина од 50% од износот 
определен во претходниот став. 

III 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување од точка И на оваа одлука се исплатува 
во полн износ во случај кога патувањето и прес-
тојот трае подолго од 12 часа односно во висина 
од 50% од пропишаниот износ во случај кога па-
тувањето и престојот трае од 8 до 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае помалку од 
8 часа надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување не се исплатува. 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за износот на надо-
местокот на трошоците за исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита, број 2315 од 29. XII. 1981 година. 
i 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 04-4/6 
30 декември 1982 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Тспликлиев, с. р 

189. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 31 од Стату-
тот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услуги и Соборот на 
делегатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
30 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕС-
ТОК ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕ-

НИЦИ ВО 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на па-
ричниот надоместок за чување и негување на ду-
шевно болни осигуреници во домашни услови. 

Член 2 
На осигурените лица душевно оболени, сместе-

ни на лекување во душевни болници, или на оси-
гурениците кои ќе имаат потреба од такво леку-
вање, при сместување во домашни услови за чу-
вање и нега, им се определува паричен надомес-
ток во месечен износ од 2.330 динари. 

Паричниот надоместок од претходниот итав се 
исплатува на лицето кое осигуреното лиц^ го чува 
и негува. 

Бр. 16 - Стр. 291 
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Член 3 
Правото од член 2 на оваа одлука се оствару-

ва врз основа на писмено барање на странката и 
мислење на Комисијата на лекари — вештаци на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип. 

Член 4 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на паричниот 
надоместок за нега на душевно болни осигурени-
ци, број 04-2316 од 29 декември 1981 година. 

Член 5 
Оваа одлука влезна во сила со денот на обја-

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

Бр. 04-4/7 
30 декември 1982 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Топликлиев, с. р. 

190. 
Врз основа на член 32 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 26 од 
Законот за самоуправните интересни заедница на 
здравството и здравственото осигурување и член 
31 од Статутот, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите, одржана на 
30 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-

рените лица изнесува: 
— за лице до 1 годишна возраст — 2620 динари; 
— за лице над 1 годишна возраст — 3550 динари. 

Член 2 
Надоместокот за закоп на осигурено лице над-

вор од подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
се уплатува според одлуката на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње каде што' се врши закоп на осигуреното лице, 
ако тоа е поповолно за него. 

Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-

вите на семејството им припаѓа надоместок за 
посмртна помош во'висина на еднократен износ од 
основот на надоместокот на личните доходи од 
претходната година. 

Посмртна помош припаѓа на членовите на се-
мејството ако умреното лице ги издржувало до не-
говата смрт. 

Член 4 
Ако законот на осигуреното лице го изврши ра-

ботна или друга организација, на истата и припа-
ѓа надоместок на трошоците за закоп во висина 
предвидена во членот 1 на оваа одлука. 

Член 5 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката ,за висината на надоместо- 
кот на трошоците за закон на осигурено лице, број 
04-23/17 од 29. XII. 1981 година. 

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

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

Бр. 04-4/8 
30 декември 1982 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Топликлиев, с. р. 

191. 
Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, на рамноправна 
седница на двата собора, одржана на 30 декември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗЛА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ВО 1983 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на тро-

шоците за стоматолошки услуги извршени на оси-
гурениците надвор од Медицинскиот центар — 
Штип, во1" случаи кога здравствената заштита се 
остварува без упат од Медицинскиот центар — 
Штип. 

I I 
На осигурениците кои користат стоматолошки 

услуги во други здравствени организации без упат 
им се признаваат трошоците и тоа: 

—' за фиксни протетички услуги за секој член 
— 290 динари; 

— за мобилни протетички услуги — тотална 
или парцијална протеза — 760 динари; 

— за секој заб на мобилно протетичко помага-
ло - - 27 динари. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
при.менува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 04-4/9 
30 декември 1982 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Топликлиев, с. р. 

192. 
;Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип и член 34 од 
Законот за здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на рамноправна седница на двата собора, одржана 
на 30 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА БОЛНИЧКИТЕ 
ТРОШОЦИ ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на бол-

ничките трошоци за осигурениците осигурени во 
Основната заедница на здравството и здравственото 
осигурување - Штип, кои ќе остваруваат здрав-
ствена заштита во други здравствени организации 
надвор од Медицинскиот центар — Штип, без да 
бидат упатени со болнички упат од страна на Ме-
дицински центар - - Штип. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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II 
На осигурениците кои ќе остваруваат здравстве-

на заштита без упат од Медицинскиот центар — 
Штип, на товар на средствата на Заедницата ќе им 
се признаваат трошоци во износ од 440 динари за 
секој болнички ден. 

III 
На осигуреници кои во текот на болничкото ле-

кување имаат потреба од интензивна нега, им се 
признава интензивна нега најмногу до 3 дена, а за 
секој ден интензивна нега им, се признаваат тро-
шоци во износ од 810 динари. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 04-4/10 
30 декември 1982 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Топликлиев, с. р. 

193. 
Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип и член 54 од 
Законот за здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на заедничка седница на сите собори на Собрание-
то, одржана на 30 декември 1982 година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА АМБУЛАН-

ТНИТЕ УСЛУГИ ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
На осигурениците на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип 
кои ќе остваруваат здравствена заштита без упат 
во други здравствени организации надвор од Ме-
дицинскиот центар — Штип, Заедницата ќе им 
признава трошоци за пружената здравствена заш-
тита за извршените амбулантни трошоци најмногу 
до висина од 106 динари. 

И 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување ви-
сината на амбулантните трошоци, број 06-234 од 29. 
XII. 1981 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на ч)бја-

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

Бр. 04-4/11 
30 декември 1982 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Топликлиев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - НЕГОТИНО 

194. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството, и здрав-
ственото осигурување — Неготино, Соборот на де-
легати на корисници на услуги — работници, Со-
борот на делегати на дајватели на услуги во Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 

здравственото осигурување - Неготино, со рамно-
правно учество, на седницата одржана на 27. XII. 
1982 година, доне,се 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците се утврдува во висина 
од 7,70% од бруто личниот доход, во кое се содр-
жани : 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
3,30% и 

—- стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува заедницата од 4,40%. 

И 
За обврзниците. на придонесот за здравство и 

здравствено осигурување од член 24 точки 3, 5 и 
7 од Законот за самоуправните интересни заедници 
за здравство и здраествено осигурување за кои е 
определена во нето лични примања, стапката на 
придонесот за здравството и здравственото осигу-
рување се утврдува во висина дд 12,8% од основи-
цата во која се содржани: 

— ,стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
5.8%, и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 7,0%. 

III 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се утврдува во висина 
од 0,30% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за -организациите на здружен труд од об-
ласта на стопанството, како основни организации 
на здружен труд регистрирани како устаневи, кои 
во Номенклатурата за распоредувањето на стопан-
ските и другите организации и државни органи по 
дејности се распоредени во областа од 1 до 8-оства-
рениот доход намален за пресметаните и договор-
ните обврски, освен данокот на доход; 

2. за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, ошнтествено-политички ор-
ганизации и здруженија и други работни заедници 
кои не се организирани како организации на здру-
жен труд кои во своето работење не остваруваат 
доход, а кои се регистрирани во областа 9 и 0 од 
Номенклатурата за распоредување на стопанските 
и другите организации и државни органи по деј-
ности, бруто личниот доход на вработените. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила од дечот на об-

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

0231 број 255 
27 декември 1982 година 

Неготино 
Претседател, 

Ристо Димов, с. р. 

195. 
Врз основа на член 172 и член 204 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Неготино, Соборот 
на делегати корисници на услуги — земјоделци и 
Соборот на делегати даватели на услуги на Собра-
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името на Самоуправната интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Него-
тино, со рамноправно учество, на седницата одр-
жана на 27. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
За осигур,ениците на Основната заедница — 

Неготино: 
1. На осмгурениците-земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход): 
а) но стапка од 6% од катастарскиот приход 

од кои: 
- за задолжителни видови здравствена заш-

тита —1 3,5%, 
- за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата — 2,5%; 
2. На осигурениците-земјоделци кои немаат соп-

ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност: 

а) по 200,00 динари по домаќинство од кои: 
—' за задолжителни видови на здравствена за-

штита — 120,00 динари; 
-— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата — 80,00 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

нејзиното обавување во „Службен весник на СРМ", 
а ќе ice применува од 1. I. 1983 година. 

0231 број 255 
27 декември 1982 година 

Неготино 
Претседател, 

Ристо Димов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - НЕГОТИНО 

196. 
Врз основа на член а8 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 13 
точка 4 од Статутот на СИЗ за вработување на оп-
штина Неготино, Собранието и а Заедницата, на 'сед-
ницата одржана на 10. III. 1983 ,година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот за вра-

ботување за 1983 година на подрачјето на оваа 
заедница ќе изнесува 0,75% од бруто личните до-
ходи на вработените во областа на стопанството 
и нестопанството, со исклучок на работните орга-
низации од предучилишното, основното и средното 
насочено образование кои ќе плаќаат придонес по 
стапка од 0,37%. 

Член 2 
Оваа одлука (влегува во сила со денот на об-

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

Бр, 02—50 
10 март 1983 година 

Неготино 
Претседател, 

Лазар Лазаров, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опре-
делување на висината на надоместоците за упот-
реба на јавните патишта што се плаќаат за мотор-
ни и приклучни возила, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ" број 7/83, се поткрад на л а грешка, по-
ради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИ-
НАТА ,НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА 
ЈАВНИТЕ ,ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА 

МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Во точка 4, потточка б) наместо зборовите „ав-
тобуси и", треба да стои зборот „автобуски". 

Бр. 14-758 
19 април 1983 година 

Скопје 
Републичка СИЗ ' за патишта 

Oгласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје за-
веден е спор за развод на брак по тужбата на ту-
жителот Асип Мустафа од Скопје, ул. „1240" бр. 
68, против тужената Лилјана Крстиќ, со непозна-
та адреса на живеење. 

Се повикува Лилјана Крстиќ да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во спротивно ќе и се постави 
привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II — Скопје, XII 
П. бр, 994/83. (50) 

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје е 
заведен спор за развод на брак по тужбата на ту-
жителот Џемаил Салихи со стан на ул. „113)3" бр. 
61, населба Бутел I — Скопје, против тужената 
Елизабета Халина Анджејевска од Полска, а сега 
со непозната адреса на живеење. Вредност на спо-
рот 2.000 динари. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 
30 дена во судот или да ја достави сегашната ад-
реса на живеење. Во спротивно ќе и биде одре-
ден привремен старател во смисла на член 84 од 
ЗПП кој ќе ги застапува интересите на тужената 
по предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III 
П. бр. 1001/83. (51) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Факултет за драмски умет-

ности — Скопје 

р а с п и ILL У в а 
К О Н К У Р С 

за избор - реизбор на еден уметнички сора-
ботник — корепетитор 
Условите за избор — реизбор определени се 

со Законот за високото образование и Статутот 
на Факултетот за драмски уметности — Скопје. 



Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на 'Факултетот за драмски уметности во Скопје во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. 

Кон пријавата треба да се приложат: 
— диплома за завршено високо образование; 
— биографија со список на уметнички дела. 
Непотполни и неблаговремени пријави нема да 

се земаат во разгледување. 

Работничкиот совет на Здравствената работна 
организација „Дебарски Бањи" — Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на: 
1. управник на Деловната единица Центар за 

ревматизам и медицинска рехабилитација, Косо-
врашка Бања, Косоврасти; 

2. шеф на сметководство. 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

За точка 1: 
— лекар специјалист, 
— лекар од општа практика со положен стру-

чен испит и 2 години работно искуство. 
За точка 2: 
— високо образование од економска насока со 

1 година работно искуство, 
— више образование од економска насока со 5 

години работно искуство. 
Кандидатот под 1 и 2 да поседува морално-по-

литички квалитети. 
Со молбите да се доставуваат: 
- - диплома или уверение за школското обра-

зование, 
— доказ за работното искуство, 
— доказ дека против нив не се води истрага 

ниту е подигнато обвинение и 
— кратка биографија. 
Молбите со соодветните документи да се дос-

тавуваат до Конкурсната комисија на Здравстве-
ната установа „Дебарски Бањи" — Дебар, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат во разгледување. (210) 

Советот на Институтот за тутун - Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на заменик директор на Институтот 
за тутун — Прилеп 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Закон, 

кандидатот да ги исполнува и следните: 
— да има висока стручна подготовка — земјо-

делски, технолошки, хемиски, биолошки или еко-
номски факултет со 6 години работно искуство; 

— да има звање научен советник, виши научен 
соработник или научен соработник. 

Кандидатите покрај молбата треба да доста-
ват: диплома за завршен факултет, решение за 
избор во научно звање, куса биографија и пот-
врда за работното искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Секретаријатот на Институтот за тутун 
— Прилеп. (214) 

(Врз основа на член 30 од Статутот на Струч-
ната служба за унапредување на индивидуалното 
земјоделство — Македонски Брод, Советот на 
Стручната служба 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на работоводен орган-директор 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат завршено високо образование — 
земјоделски факултет со работно искуство најмал-
ку три години; 

- - да имаат завршено вишо образование -
земјоделска ,насока со работно искуство во струка-
та над шест години; 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти; и 

— да не се осудувани за кривични дела. 
Пријавите со комплетната документација се 

доставуваат до Стручната служба за унапредува-
ње на индивидуалното земјоделство — Македон-
ски Брод. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (213) 

/ 

Врз основа на член 95 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
Собранието на општината Ресен 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на судија во Општинскиот 
суд во Ресен (1). 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 91 од Законот за редовните судови треба да 
поднесат пријави до Собранието на општината Ре-
сен --- Комисија за избори и (именувања, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето во весникот 
,.Нова Македонија". (211) 

Во ,,,Службен весник на СРМ" бр. 11 од 20. IV. 
1983 година е објавен конкурс од страна на Собра-
нието на општината Радовиш, за избор на дирек-
тор на Управата за општонароден имот и чува-
ње на полски имоти во Радовиш. 

Согласно член 8 од Одлуката за основање на 
посебен орган на управата — Управа за општона-
роден имот и чување на полски имоти и утврду-
вање на делокругот на работата и организацијата, 
бр. 02-349 од -10. III. 1978 година, Собранието на 
општината го именува директорот на управата. 

Со оглед на тоа се врши исправка во следното: 

Собрание на општина Радовиш 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши именување на директор на Уп-
равата за општонароден имот и чување на 
полски имоти во Радовиш. 

Заинтересираните кандидати покрај општите 
услови 

Во останатиот дел на конкурсот текстот оста-
нува ист. 

Од Собранието на општината Радовиш 
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