
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
^Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 150 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

182. 
Врз основа на член 338 алинеја 2 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 10 ап-
рил 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , 

Член 1 
Во Деловникот' на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/82) во член 20 став 4 ае бришат зборовите: „на 
делегатите што по заменуваат постојаниот делегати". 

Член 2 
Во член 3,1 зборовите: ,„и делегациите што замену-

ваат постојан делегат" се заменуваат со зборовите.' 
,.за определен временски период или за одделна сед-
ница". 

Член 3 
Член 82 се менува и гласи: 
„Претседателот на Собранието на Социјалистич-

ка 'Република Македонија се избира за време од две 
години и може врз основа на образложен предлог 
да биде избран на иста функција уште еднаш во 
текот на траењето на мандатарот период на Собра-
нието. 

Потпретседателот на Собранието, претседателите 
и потпретседателите на соборите на Собранието се 
избираат за време од две години и можат врз опро-
ва на образложен предлог да бидат избрани на иста 
функција уште еднаш во текот на траењето на ман-
датарот период на Собранието. 

Никој не може да биде избран за претседател 
и потпретседател на Собранието или за претседател 
или потпретседател на собор на Собранието во два 
мандантни периода на Собранието едноподруго". 

Член 4 
Во член 87 став 1 се бришат точките 10 и 19, 

а во точка 17 на крајот, наместо точка и запирка 
се става запирка и се додаваат зборовите: „за што 
Претседателството дополнително го известува Собра-
нието". 

Во точка 20 се бришат зборовите: „фо)рмира 
одбори и други тела за организирање и спроведу-
вање на прослави на одделни историски настани од 
значење за Републиката и на други настани чие од-
бележување е потребно". 

Член 5 
Член 159 се менува и гласи: 
„Соборот на здружениот труд, Општествено-по-

липичленот собор и Соборот на општините рамно-
правно : 

— ги донесуваат републичкиот општествен план, 
републичкиот буџет и завршната сметка за извршу-
вање на буџетот; 

— претресуваат прашања, донесуваат закони и 
други акти и даваат автентични толкувања на зако-
ните од областа на народната одбрана и општестве-

ната самозаштита; надворешната политика; менува-
њето на границите на Републиката; системот на оп-
штественото планирање; системот на финансирањето 
на општините и на Републиката; побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените краишта; регио-
налниот развој на Републиката; празниците, одлику-
вањата и признанијата на СР1М; референдумот; осно-
вите на изборниот систем во организациите на здру-
жениот труд и во другите самоуправни организации^ 
и заедници и изборот и отповикувањето на члено-
ви на делегациите на основните самоуправни орга-
низации и заедници и на делегатите во собранијата 
на општествено-политичките заедници; 

— вршат општествен надзор и 
— донесуваат одлука за организацијата и дело-

кругот на Стручните "служби на Собранието". 

Член 6 
Член 160 се менува и гласи: 
^Соборот на здружениот труд и Општествено-по-

литичкиот собор рамноправно: 
— претресуваат прашања, донесуваат закони и 

други акти и даваат автентични толкувања на зако-
ните оду областа на: системот на социјалистичките 
самоуправни општествени односи; .слободите, правата 
и должностите на човекот и граѓанинот; заштита на 
поредокот утврден со уставот и јавната безбедност, 
правосудството; привремените мерки на општествена 
заштита на самоуправните права и општествената 
сопственост спрема организациите на здружениот 
труд, самоуправните интересни заедници и другите 
самоуправни организации и заедници, сопственосно-
правните и другите имотно-правни односи; наследува-
њето; екшропријаџијата и боречката заштита; 

— ги остваруваат правата на Собранието во по-
глед да одговорноста на Извршниот совет и на функ-
ционерите што ги избира или именува Собранието 
и ги укинуваат или поништуваат прописите и дру-
гите акти на Извршниот совет што не се во соглас-
ност со Уставот, со закон или со друг пропис на 
Собранието; 

— основаат републички органи на управата и 
републики организации и 

— одлучуваат за надоместоците на функционе-
рите што ги избира, односно именува Собранието". 

Член 7 
Член 161 се менува и гласи: 
„Соборот на здружениот труд и Соборот на оп-

штините рамноправно: 
— претресуваат прашања, донесуваат закони и 

други акти и даваат автентични толкувања на зако-
ните од областа на: просторното и урбанистичко 
планирање; уредувањето и користењето* на земјиш-
тето и добрата во општа употреба; работењето и 
управувањето на комуналните организации на здру-
жениот труд, (станбената изградба, нејзиното финан-
сирање и управување со станбените згради и стано-
вите во општествена сопственост, заштитата на при-
родата и човековата околина; безбедноста "на пат-
ниот, железничкиот и езерскиот сообракај; заштитата 
од пожар и од елементарни непогоди и игрите на 
среќа и 

— одлучуваат за распишување на јавни заеми". 
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Член 8 
Член 162 се менува и гласи : 
„Олштетвено -политичкиот собор и Соборот на 

општините рамноправно претрејсуваат прашања, доне-
суваат закони и даваат автентични толкувања на за-
коните од областа на остварувањето на уставната 
положба и рамноправноста на народностите, како и 
припадниците на етничките групи; републичкото др-
жавјанство; химната, употребата на знамињата, бра-
кот, семејството и старателството; здруженијата на 
граѓаните. Јавните собири и јавните приредби, на-
бавувањето, поседувањето, носењето, испробувањето 
и обележувањето на оружЈе и муниција". 

Член 9 
Во член 167 по збирот „труд" се "става запирка 

и се додаваат зборовите: Соборот на општините". 

Член 10 
Во .член 170 по став 3 се додава нов став кој 

глааи: 
„Во случаите од претходните ставови Соборот 

своето мислење го доставува по правило 20 дена 
пред денот определен за одржување на седмицата 
на надлежниот собор". 

Член 11 
По член 193 се додава нов член кој гласи: 

„Член 193-а 
Посложените и пообемни прашања и законски 

предлози работните тела, по правило ги претресу-
ваат два или повеќе пати. 

Во првиот претрес работните тела начелно рас-
праваат по прашањата од став 1 на овој член и за 
своите ставови ги запознаваат делегациите, а во вто-
риот претрес ги сумираат искажаните мислења и врз 
основа на нив утврдуваат предлози по кои соборите 
треба да одлучуваат. 

Првата расправа се одржува најдоцна 30 дена 
пред одржувањето да седниците на соборите". 

Член 12 
Во член 2.16 став 1 точката на крајот се заме-

нува со точка и запирка и се додава нова точка 
која гласи: „9 — Комисија за следење на спрове-
дувањето на Деловникот на Собранието и деловни-
ците на соборите на Собранието". 

Член 13 
Во член 222 точката на крајот се заменува со 

точка и з а п у к а и се додаваат 3 нови алинеи, кои 
гласат: 

„— именува членови на Редакцискиот одбор на 
гласилото на Собранието; 

— им предлага на соборите претставници на 
Собранието во заедничките комисии и други тела 
што ги формираат други органи и4 организации, 
односно работни тела на Собранието и на соборите 
за соработка ,со нив; 

— им предлага на соборите формирање на од-
бори и други тела за организирање и спроведување 
на .прослави на одделни исторски настани од значење 
за Републиката и на други настани чие одбележува-
ње е потребно". 

Член 14 
Во член 234 по став 1 се додава нов став кој 

гласи: 
„ Комисијата ги следи состојбите во областа на 

системот на јавното информирање, 'општествениот 
систем на информирањето и информативниот систем 
на Републиката и предлага мерки за развивање на 
овие системи". 

Член 15 
По член 249 се додава нов поднаслов и нов член 

кои гласат: 
„9. Комисија за следење на спроведувањето на 

Деловникот на Собранието и на деловниците на 
соборите на Собранието. 

Член 249-а 
Комисијата за (следење на спроведувањето на Де-

ловникот на Собранието и деловниците на собо-
рите на Собранието ја следи и проучува примената 
на одредбите на Деловникот на Собранието', делов-
ниците на соборите, деловниците на работните тела 
на Собранието и Деловникот на Делегацијата на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
во Сојузниот .собор на Собранието на Социјалисти^ 
ка Федеративна Република Југославија, а особено во 
однос на: 

— остварувањето на правата и должностите на 
делегатите и на делегациите на основните самоуп-
равни организации и заедници и на општествено-по-
литичките организации во Собранието; 

— остварувањето на правата и должностите на 
делегатите и на делегациите во соборите на Собра-
нието (право на делегатски прашања, постапка за 
разгледување на интерпелација, обезбедување услови 
за употреба на јазикот и писмото, обезбедување ус* 
лови за вршење на функцијата на делегат, имунитет 
на делегатите и престанок на мандатот- на делега-
тите) и 

— работата и соработката на соборите, работни-
те тела на Собранието и на соборите и собранијата 
на самоуправните интересни заедници". 

Член 1.6 
Во 'член 262 по став 2 се додава нов став кој 

гласи: 
„3а одделни области или за позначајни праша-

ња од својот делокруг, Собранието и соборите мо-
жат да донесуваат и посебни програми". 

Член (17 -
Во член 264 по став 2 се додава нов став кој гласи: 
^Програмите за работа на соборите ја сочину-

ваат програмата за работа на Собранието која прет-
ставува основа за работа на Собранието во една 
календарска година". 

Член 18 
В|0 член 265 алинеја 2 се бришат зборовите: „и 

Републичкиот одбор на месните заедници", а во -'али-
неја 4 по зборот општините" се става запирка и 
се додаваат зборовите: „Собраниетр на град Скопје" 

Член 19 
Во член 327 по став 1 се додава нов (Став КОЈ 

гла|ои: 
Амандман може да поднесе овластениот пред-

лагач од член 285 став 2 на овој деловник". 

Член 20 
Во член 355 став 1 по зборот „закон" се додава 

зборот ^писмено". 
Член 21 

По член 360 се додава нов член кој гласи: 

„Член ЗбО-а 
Членовите на заедничката комисија од член 360 

определуваат претседавач кој раководи со работата 
на Комисијата. 

Во работата на Комисијата соодветно се при-
менуваат одредбите на овој деловник што, се одне-
суваат за работата на работните тела на Собранието 
и на соборите". 

Член 22 
Во .член 380 се брише точката на крајот на рече-

ницата и се додаваат зборовите- „или по одделно 
прашање од тој нацрт". 

Член 23 
По член 381 се додава нов член кој гласи: 

„Член 381-а 
Во организирањето и спроведувањето на јавната 

дискусија се остварува соработка со органите на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Маке-
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домија, другите ошптествено-политички организации, 
организациите на здружениот труд, други самоуп-
равни организации и заедници и научни и стручни 
институции''. 

Член 24 
Во 'член 383 став 2 се менува и гласи: 
^Извештајот од јавната дискусија претходно го 

претресуваат надлежните собори и врз основа на 
заземените -ставови и насоки, со заклучок то задол-
жуваат предлагачот да изготви и на Собранието да 
му достави предлог на закон". 

Член 25 
Во член 384 став 1 по зборот „прими" се дода-

ваат зборовите- „заклучокот заедно со ставовите и 
насоките заземени по", по зборот „предвид" се дода-
ва сврзникот „и", а во петтиот ред по зборот 
^законот". се става точка и другите зборови до кра-
кот на Ставот -се бришат.-

Член 26 
По член 390 се додава нов поднаслов и нов член 

кои гласат: 
„а) Постапка аа склучување на општествени дого-

вори и самоуправни спогодби 

Член 390-а 
Постапката за склучување на општествен дого-

вор започнува со поднесување иницијатива за не-
гово склучување". ^т-

Член 27 
Во член 391 став 1 се бришат зборовите: „дого-

вор", „и самоуправна спогодба" и „и самоуправното 
шогодување". 

Во став 2 се бришат зборовите.- ^односно на са-
моуправното .спогодување" и зборовите: ,,односно са-
моуправната спогодба". 

Чл€(р 28 
По член 391 се додаваат нови членови кои гла-

сат: 
„Член 391-а 

Ако Собранието одлучи да поведе иницијатива 
за склучување на општествен договор, претседателот 
на Собранието иницијативата ја доставува до заин-
тересираните органи и организации на кои им се 
предлага да учествуваат во склучувањето на опште-
ствениот договор и до Извршниот оовет. 

Член 391-б 
Иницијативата за учество на Собранието во склу-

чувањето на општествен договор содржи: основ за 
учеството на Собранието во неговото склучување, 
оцена за состојбата и целите што се очекува да 
се постигне, причините заради кои се предлага не-
говото склучување, начелата врз кои тој ќе се зас-
нова, можните учесници, начинот на (неговото под-
готвување и постапката на склучувањето на дого-
ворот. 

Кон иницијативата се приложува и текст на На-
цртот на општествениот договор". 

Член 29 
Во член 392 став 1 се бришат зборот „дошвор", 

односно договорот" и зборовите: „или самоуправна 
спогодба", односно на самоуправната спогодба". 

Член 30 
По член 392 се додаваат нови членови кои гла-

сат-. 
„Член 392-а 

При усвојувањето на општествениот договор се 
определува лице кое во името на Собранието ќе го 
потпише договорот. 

Собранието може при усвојувањето на опште-
ствениот договор да го овласти надлежното работно 
тело да предложи" во текстот на договорот што го 
прифатило Собранието да ое извршат изменувања 
и дополнувања, односно да ги прифати изменувањата 

и дополнувањата на одделни членови на општестве-
ниот договор што ги поддржале другите учесници, 
доколку, со нив битно не се менува општествениот 
договор. 

Лицето што го потпишало општествениот дого-
вор го известува надлежното работно тело или над-
лежниот ообор за извршените измени и дополнува-
ња во смисла на став 2 на овој член. 

Член 392-б 
Општествениот договор се објавува во „Службен 

весник на Социјалистичка Република Македонија". 
Координацијата во врска со (спроведувањето на 

постапката за потпишување и објавување на опште-
ствениот договор во ,,'Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" ја врши предлагачот 
на иницијативата за склучување на договорот. 

Член 392-в 
Надлежното работно тело, односно Извршниот 

совет го следат спроведувањето на општествениот до-
говор чиј учесник е Собранието. 

Во (случај на неспроведување, односно на неизвр-
шување на преземените 'Обврски надлежните работни 
тела, односно Извршниот совет даваат иницијатива 
за поведување на постапка за општествена одговор-
ност. 

Чле-н 392-г 
Собранието може да донесе одлука за пристапу-

вање и кон склучен општествен договор. 
Кон предлогот за пристапување на Собранието 

кон склучен опште|твен договор се приложува и 
текстот на општествениот договор. 

За одлуката на Собранието да пристапи -код 
склучен општествен договор «се (известуваат и другите 
учесници во договорот. 

Член 392Јд 
Одредбите на овој деловник за постапката за 

склучување на општествен договор ѕсе применуваат и 
за постапката за Склучување на 'самоуправна спо-
годба. 

б) Постапка за склучување на договори. 

Член 392-ѓ 
Собранието може по предлог од работно тело. 

Извршниот совет, (собрание на .општина, орган на 
општествено-политичка1 организација или Стопанска-
та комора на Македонија, да покрене иницијатива за 
склучување на договор. 

Иницијативата од став 1 на овој член содржи и 
предлози за начинот на подготвувањето на договорат 
и за постапката за неговото склучување и се доста-
вува до сите учесници во договорот. 

Собранието може да го овласти Извршниот совет 
или работно тело да учествува во подготвувањето 
на договорот. 

Член 392-е 
Ако Извршниот совет со извршните совети на 

собранијата на републиките и на автономните по-
краини учествува во подготовките на договорот за-
ради остварување на заедничките интереси утврдени 
со Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, а договорот (ае склучува меѓу репуб-
ликите и автономните 'покраини, Извршниот совет го 
известува надлежното работно тело за текот на под-
готовките (на договорот. Ако Извршниот совет во те-
кот на подготовките на договорот побара мислење 
од надлежното работно тело, работното тело ќе го 
разгледа предложеното прашање и ќе даде мислење. 

Член 392-ж 
За прашањата што не се уредени со членовите 

392-г и 392-е (сообразно се применуваат одредбите на 
овој деловник за постапката за склучување на опште-
ствени договори и самоуправни спогодби". х 
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Член 31 
Во член 393 по став 1 се додава нов став ко ј 

гласи: ' 
„Извештаите, анализите и другите материјали 

што не се поднесени од Извршниот совет, од репуб-
личките органи на управата или републичките орга-
низации, претседателот н а Собранието, пред нивното 
претресување во работните тела, му ги доставува на 
Извршниот совет на мислење". 

Член 32 ' 
В-о член 405 се брише алинеја 5. 

Член 33 
Во "член 406 алинеја 5 зборовите: „на програми-

те за работа н а Соборот на републиките и покраини-
те на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, во делот што се однесува на 
актите што се донесуваат врз основа н а согласност 
на собранијата на републиките и автономните по-
краини", се заменуваат со зборовите: „на Деловни-
кот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија". 

Член 34 
Во член 409 вториот ред, по зборовите: ^сојузни 

закони" се додаваат зборовите: „и другите прописи 
и о п и т и 'акти". 

Член 35 
Во член 477 став 1 по зборот ^Собранието" се 

бришат зборовите: ,„и работните тела на Собранието 
и на соборите", а на крајот на алинеја 4 наместо 
точката и запирката се става точка и се бришат али-
неите ѕ л 6. 

. Во ставот 2 зборовите: „на работното тело на 
Собранието и " се бришат, а зборовите: ^работното 
тело" во претпоследниот ред се заменуваат со збо-
рот соборот". 

Член 36 

По член 477 се додава нов член осој гласи: _ 

„Член 477-а 
Работните тела на Собранието и на соборите мо-

жат од републичките органи на управата и од ре-
публичките организации да бараат: 

— известувања или објаснувања во врска со пра-
шањата што се на дневен ред на седниците на работ-
ните тела, а што ое однесуваат на нивниот дело-
круг и 

— податоци со кои располагаат или што се 
должни во својот делокруг да ги собираат и еви-
дентираат, како и списи и други материјали потребни 
за работата на работните тела на Собранието и на 
соборите". 

Член 37 
Во член 483 кггав 2 се брише точката на крајот и 

се додаваат зборовите: ,.и на претседателите на со-
бранијата на - републичките самоуправни интересни 
заедници кои одлучуваат рамноправно со Соборот на 
здружениот труд по прашања што (се од надлежност 
на овие собранија". 

Член 38 
Во член 485 став 1 зборот започнување" се за-

хменува со зборот доведување", по зборот „закон*' се 
става запирка и се додаваат зборовите: „друг про-
пис или општ акт". 

По став 1 1ое додава нов став ко ј гласи: 
^Работното тело на кое му е упатен предлогот 

од став 1 на овој член може по него да побара мис-
лење од Законодавно-правната комисија на Собра-
нието". 

Член 39 
Во насловот на Глава XIX „Начин н а остварува-

ње на правата и должностите на Собранието опрема 
правосудните органи" на крајот се става запирка и 

се додаваат зборовите: ^судовите на здружениот груд 
и републичкиот општествен правобранител на само-
управувањето". 

Член 40 
'Во член 491 став 1, вториот ред по зборовите: 

^обвинител на Македонија" се додаваат зборовите: 
, Јавниот правобранител на Македонија", а зборот 
,,совет" се заменува со зборот „.суд". 

Во (став- 2 по зборот ,„делокруг" се отава точка, а 
зборовите до крајот на ставот се бришат. 

Член 41 
Во член 498 се бришат зборовите: „и на репуб-

личкиот јавен правобранител". 

Член 42 
Во член 513 став 1, седмиот ред по зборот „оп-

пгтините" се додавааг зборовите: ,ги Собранието на 
град "Скопје", а по зборот М а к е д о н и ј а " се става точ-
ка и се бришат зборовите: „ односно со Републич-
киот одобор на месните заедници". 

Член 43 
Во член 514 се додава нов став кој гласи: 
„Актите од ставовите 1 и 2 на овој член се обја-

вуваат во „Делегатскиот .информатор" најдоцна 30 де-
на пред денот определен за одржување на седници-
те на надлежните работни тела на Собранието и на 
соборите". --

Член 44 
Во член 516 зборовите: „и со Републичкиот од-

бор на месните заедници" се бришат. 

Член 45 
Во член 520 став 1, третиот и четвртиот ред по 

зборовите: „со Сојузот на синдикатите на Македони-
ја" се става запирка и се Додаваат зборовите: ^Со-
јузот на социјалистичката младина на Македонија, 
Сојузот на здруженијата на борците ( од НОВ на Ма-
кедонија". 

Член 46 
По член 524 се додаваат нов поднаслов и нови 

членови кои гласат: 
„Начин на учество на Собранието во работата ' 

на републичките општествени совети. 

Член 524-а 
Собранието учествува во работата на републич-

ките општествени совети во согласност со законот. 

Член 524-б 
Делегатите на Собранието кои учествуваат во ра-

ботата на републичките општествени совети се долж-
ни на седниците на советите да ги изнесуваат мисле-
њата и ставовите на работните тела на Собранието 
во чиј делокруг е прашањето што се разгледува на 
седницата на советот, ако работните тела завеле став 
за тоа прашање, како . и да ги известуваат тие ра-
ботни тела за мислењата и предлозите утврдени на 
седниците на советите. 

Делегатите можат на седниците на републичките 
општествени совети да изнесуваат и свои мислења, 
но должни се да нагласат дека тие се нивни мислења. 

За мислењата и предлозите на републичките оп-
штествени совети, утврдени во постапката по повод 
разгледувањето и подготвувањето на одделни зако-
ни, други прописи и општи акти од делокругот на 
Собранието или во врска оо разгледувањето на дру-
ги прашања од значење за работата на Собранието, 
се известуваат сите Делегати". 

Член 47 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја да утврди пречистен текст на Деловникот на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 
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Ч л е н 48 
Со д е н о т н а влегувањето во с и л а н а оваа одлука 

престанува д а в а ж и О д л у к а т а з а ф о р м и р а њ е Коми-
си ја з а д е л о в н и ц и п р а ш а њ а (^Службен в е с н и к на 
СЕМ" б р о ј 7/85). 

Ч л е н 49 4 

Оваа одлука влегува во с и л а о с м и о т ден од де-
нот н а о б ј а в у в а њ е т о в о „Службен в е с н и к н а Соција-
листичка Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " . 

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

Бр. 08-1130/1 
10 април 1986 г о д и н а 

Скопје 

д и л л 

Претседател 
на С о б р а н и е т о н а СРМ, 

инж. Станко Младеновски, е. р. 

183. 
Врз основа на член 68 од З а к о н о т з а п е н з и с к о т о 

и инвалидското осигурување („Службен весник н а 
б р о ј 18/83), Собранието на СР М а к е д о н и ј а , н а 

седницата на Соборот на з д р у ж е н и о т труд , о д р ж а н а 
н а 25 м а р т 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА 
ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ — ПРОСВЕТНИ РА-
БОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈ-
НОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 ИЛИ 1945, ОДНОСНО 
1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ 

ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 

Н а к о р и с н и ц и т е н а п е н з и ј а — просветни работ-
н и ц и кои воспитно-образован ата де јност ја в р ш е л е во 
1944 или 1945, односно 1946 година и во таа де јност 
оствариле п р а в о на пензи ја , и м се определува пови-
сок дознае н а п е н з и ј а и т о а : 

О П Ш Т И Н А В А Л А Н Д О В О 
1. Хасан- Кусеников 1945 1979 16.158 6.000 
2. З а г о р к а Н и к о л о в а 1945 1980 13.787 6.000 

О П Ш Т И Н А Д Е Л Ч Е В О 
3. Сто јан Д и м т р о в 1944 1966 19.668 6.000 
4. Ф и д а н ч о Апостоловски 1944 1982 16.505 6.000 
5. Салиха Абдулова 1944 1972 13.783 6.000 

О П Ш Т И Н А КРАТОВО 
6. Тодор Манев 1944 1980 15.200 6.000 
7. Ј а к и м Георгиев 1944 1983 15.000 6.000 
8. Вера Д и м и т р о в а 1944 1980 12.920 6.000 
9. Стеван Манасов 1945 1978 20.112 6.000 

10. Давид Стојанов 1945 1977 13.032 6.000 

О П Ш Т И Н А Д Е М И Р Х И С А Р 
11. Борис Настевски 1946 1980 13.293 

О П Ш Т И Н А В И Н И Ц А 
12, Роза Бо јаџиска 1946 1981 12,030 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34 
35. 
36. 
37 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

О П Ш Т И Н А 
Б о р и с К а р а д а ч к и 
И с а к Д и м о с к и . 
М а р и ц а М а с и н 
Крсте С к е п а р о с к и 
Вангел Попо1ски 
М а р и ј а М а м к о в а 
Н а д а С т а в р и ќ 
Н и к о л а С т а в р и ќ 
Б р а н к о Ковачески 
Б о г о ј а М а р к о с к и 
Видое ава М а л е з а н ш а 
В е н е р а Огненова 
Е л е н а П е ц к о в с к а 
М и л а н З и м о с к и 
В е р џ и н и ј а Б а ј к о в а 
Н о в а к Колоски 
Д е м и р И с л а м 
Еле&а П е т р е с к а 
'Сретен П е т р е с к и 
Б л а г а Васил ева 
З о р к а Г р о з д а н о в а 
Н а д а Ангелоска 
Р и ф а т Саљуш , 
Ш а з и е Усеин 
Анка П е ч о в с к а 
Авни Салих 
И ш т р е ф Д о к о 
Н а д е ж д а Степаноска 
Ц в е т а н к а Спироска 
Л а з о П о п о с к и 
Р е ц е п И б р а х и м 
Ѓ о р е Сганкокжи 
И с м а л и Р е ш а д 
Н а д е ж д а А н а с т а с о в а ^ 
Авни Селман 
Н и к о л а Тренески 
Адил М а х м у д 
Викггорија Коваческа 
Крсте П о п о с к и 
З а г о р к а Ч у д о в а 
Анастаси ја Ј а н е в а 
М и л и ц а М а р к о с к а 
С у л е ј м а н М у з е е н 
И в а н к а Тилева 
П е р о П о п о с к и 
Р е з а к ' Р е з а н а 
Ц а б и р Суперман 
М а г д а л е н а Ј о в а н о с к а 

О Х Р И Д 
1944 1976 16.158 6.000 
1944 1963 15,845 6.000 
1944 1959 15.531 6.000 
1944 1971 20.552 6.000 
1944 1976 15 962 6.000 
1944 1977 14.585 6.000 
1944 1971 15.503 6.000 \ 
1944 1976 18.118 6.000 
1944 1972 23.140 6.000 
1944 1978 18.157 6.000 
1944 1977 15.872 6.000 
1944 1977 12.285 6.000 
1944 1977 14.531 6.000 
1944 1975 10.356 6.000 
1944 1980 14.691 6.000 
1941 1978 8.646 6.000 
1944 1984 14.153 6.000 
1944 1972 14.764 6.000 
1944 1976 13.738 6.000 
1944 1977 15.087 6.000 
1944 1982 16.436 6.000 
1944 1983 16.462 6.000 
1945 1982 14.566 6.000 
1945 1981 15.807 6.000 
1945 1966 13.393 6.000 
1945 1981 16.403 .6 .000 
1945 1980 20.552 6.000 
1945 1978 14.086 6.000 
1945 1980 14.022 6.000 
1945 1984 13.013 6.000 
1945 1980 15.865 6.000 
1945 1982 11.770 6.000 
1945 1980 .ООО 
1944 1980 13.561 6700 
1945 1983 14.715 6.000 
1945 1966 23.669 6.000 
1945 1980 12.384 6.000 
1945 1975 12.244 6.000 
1945 1965 23.064 6.000 
1945 1978 14.713 6.000 
1945 1981 15.290 6.000 
1946 1982 21.368 6.000 
1946 1982 , 14Ј118 6.000 
1946 1963 9.675 6.000 
1946 1983 18,887 6.000 
1946 1981 16.372 6.000 
1946 1984 12.725 6.000 
1946 1978 15,135 6.000 

О П Ш Т И Н А БЕРОВО 

61. Ј у л и ј а Веселинска 
62. Ј о в а н Ч у ч у р с к и 
63. Б л а г о ј а Х а м а м џ и е в 
64. Глигор П е н о в с к и 
65. Атанас Б о ш к о в с к и 
66. Ј о в а н Г а б е р с к и 
67 Б л а г о ј а Сто јановски 
68. Л е н к а Б р а ш н а р с к а 
69. С о ф к а Ч амиш ежа 
70. Д и м и т а р Ш у м а н с к и 
71. Ј о в а н П и н о в с к и 
72. Д и м и т а р П о п о в с к и 
73. Д и м и т а р Стамболиоки 
74. Глигор Б р а ш н а р с к и 

1944 1979 21.363 6.000 
1944 1972 12.747 6.000 
1944 1970 20 508 6.000 
1944 1976 12.076 6.000 
1944 1983 9 529 6.000 
1944 1970 13.261 6.000 
1945 1985 17.752 6.000 
1945 1981 12.108 6.000 
1945 1981 12.431 6.000 
1945 1975 13.111 6.000 
1945 1969 14.069 6 000 
1945 1976 11.800 6.000 
1945 1984 14.951 6.000 
1946 1985 19.595 6.000 

О П Ш Т И Н А Б И Т О Л А 

76. Милојко Поповски 1944 1971 13.841 6.000 
76. Киро Цветковски 1944 1984 12.141 6.000 

6.000 77. Томе Николовски 1944 1981 29.266 1.304 
78. Марија Антонова , 1944 1973 17.919 6.000 
79. Христо Велевски 1944 1980 16.916 6.000 

6.000 80. Ристо Светиев 4 9 4 4 1978 17.181. 6,000 
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Радмила Мишиќ 1944 
Геновева Стојковиќ 1944 
Нада Поновска 1944 
Торне Ристевски ' 1944 
Љубица Матиќ 1944 
Атанас Илиевски 1944 
Трајан ПОПОВСКИ 1944 
Борис Ќоршанјовски 1944 
Горѓи Доневски 1944 
Кирил Петровски 1944 
Нада Уѕпалева ~ 1944 
Пер|са Јаковлева 1944 
Атанас Богоевски 1944 
Љупка Палоши 1944 
Љушка Русомарова 1944 
Мирослава Стојанова 1944 
Милица Мицевска 1944 
Даница Мачевска 1944 
Марија Милутиновиќ 1944 
Цвета Ристева 1944 
Никола Марковски 1944 
Марија Гјрданова 1944 
Василка Ивановска 1944 
Радмил а Наневска 1944 
Бељан Поповски 1944 
Љубица Каловска ч 1944 
Марија Тасевска 1944 
Анастасија Насева 1944 
Алексадар Стефановски 1944 

81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
911. 

. 92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
1218 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. Иванка Андонова 
152. Љупка Бендевска. 
153: Петар Димов 
154. Весела Димитрова 
155. Менка Ди митров а 
156. Зија Мадоуди 

Нада Христова 
Алекеандра Доневска 
Грозданка Најдовска 
Љубинка Петковска 
Благојка Сгрдановска 
Љубица Журовска 
Елена Георгиева 
-Воскресија Битракова 
Низ аме дин Асим 
Лазар Мезновски 
Фамија Мартиновиќ 
Сотир Саранди 
Јованка Стефановска 
Маја Сулејмани 
Христо Адамовски 
Васко Стојанов 
Вашлка Антонова 
Јорданка Зуберша 
Катерина Вангелова 
Томе Дојчиноваки 
Љубица Светиева 
Томе Тодоровски 
Михајле Шотев 
Михаил Мајковски 
Димитар Самарџиевски 
Коста Низамов 
Нада Илиевска 
Славка Драмбева 
Петар Котевски 
Наталија Ристевска 
Вл ашими,р Михајловски 
Ленгае Попрвава 
Олга Македонска 
Анастасија Талевска 
Петар Јовановски 
Вера Илиевска 
Љубица Ефтимова 
Фанијја Димитрова 
Петар Ристевски 
Пандора Србинова 
Филип Поповски 

1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 

1975 
1972 
1981 
1977 
1985 
1982 
1977 
,1973 
1985 
1978 
1979 
1980 
,1982 
,1979 
,1980 
1980 
,1976 
1667 
1981 
1979 
1982 
1981 
1979 
1971 
1975 
1979 
1980 
1981 
.1980 
1970 
1966 
1976 
,1979 
1981 
1979 
1970 
1962 
1975 
1980 
1977 
,1977 
1979 
1980 
1972 
1984 
1975 
1972 
1980 
1983 
1978 
1984 
1986 
1973 
1985 
1974 
1979 
1980 
1983 
1983 
1975 
1980 
1981 
1981 
1984 
1981 
1973 
1980 
.1981 
1976 
1972 
1972 
1980 
1978 
1973 
1980 
1983 

20.552 
14.057 
12.339 
19.335 
18.684 
19.888 
16.432 
15.5814 

24.013 
12.548 
18.839 
13.093 
13.115 
26.494 
17.450 
25.474 
13.176 
18.245 
12.388 
12.544 
13.754 
12.402 
12.8^9 
13.251 
13.528 
13.511 
13.436 
13.647 
13.952 
15.116 
20.504 
21.081 
20,504 
22.700 
20.204 
21.724 
29.910 
20.575 
18.582 
12.910 
14.873 
18.126 
19.780 

8.251 
17.538 
12.650 
11.992 
20.552 
30.498 
11.341 
13.433 
23.493 
,14.759 
12.19-1 
13.272 
12.970 
13.327 
13.065 
12.931 
12.523 
24.289 
13.352 
12.361 
13.795 
12.478 
13.757 
13.438 
13.952 
19.360 
16.760 
21.090 
12.322 
17.4411 
20.552 
20.552 

11.467 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
4.076-
6.000 
5.096 

-6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
в.одо 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

660 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6,000 
6.000 
6.000 

72 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

157. Алексадар Најдовски 
158. Блага Сини дежа 
159. Јован Секуловски 
160. Ружица 0|цевич 
161. Рефик Палоши 
162. Цветанка Тодоровгаса 
163. Тодор Ивановски 
164. Науме Стрјковск^ 
165. Васил Тумбевски 
166. Мишо Ристевски 
167. .Пак лина Рокосовска 
16,8. Ванилица Момева 
169. Златка Ивановска 
170. Вера Васил ева 
171. Ана|ста|сија Крстанова 
172. Вера Димитрева 
173. Бајрами Анзоенвер 
174. Томе Мацевски 
175. Милица Маслинкова 
176. Вера Бучичевиќ 
177. Љубица Спаназова 
178. Ибраим Сулејман 

1945 1978 14.438 6.000 
1945 1980 20.552 6.000 
1945 1964 16.137 6.000 
1945 1970 23.755 6.000 
1945 1982 13.895 6.000 
1945 1978 14.280 6.000 
1945 1965 22.054 6.000 
1945 1978 13.846 6.000 
1945 1975 25.490 5.080 
1945 1986 23.493 6.000 
1945 1981 30.458 112 
1946 1980 20.290 6.000 
1946 1980 12.141 6.000 
1946 ,1981 13.332 6.000 
1946 1981 19.846 6.000 
1946 1981 20.229 6.000 
1946 ,1981 23.537 6.000 
1946 ,1981 14.682 6.000 
1946 1970 20.552 6.000 
1946 1981 13.087 6.000 
1946 1981 12.532 6.000 
1946 1983 12.027 6.000 

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

179. Трајчо Андонов 
180. Душко Спасов 
181. Сава Андонова 
182. Никола Андонов 

1944 с1в79 
1944 1978 
1944 1960 
1946 1982 

^ ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

183. Ристо Каркалашов 1944 1984 
184. Јованка Каркалашова 1944 1980 
185. Марија Каркалашова 1944 1983 
186. Олга Апостолова 1944 1983 
187. РИСТО Мамков 1945 1968 

16.530 
15.27,8 
9.495 

14.682 

17.451 
15.253 
16,902 
14.506 
21.523 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

188. Мито Димтров 1944 1977 16.190 6.000 
189. Тодос Јовановски 1944 19 74 14.910 6.000 
190. Стевко Јовановски 1944 1980 16.000 6.000 
191. Јордан Ивановски 1944 1980 23.000 6.000 
192. Благоја Борд аловиќ 1945 1980 16,000 6.000 
193. Елица Антиќ 1945 1980 12.630 6.000 
194. Селена Новкова 1945 1980 12.422 6.000 
195. Деса Ванева 1945 1980 12.422 6.000 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

196. Анѓа Ризова 
197. Ленче Дуброва 
198. (Ристо Пачаџмев 
199. Стефка Стојковска 
200. Марика Марковска 
201. Суза Плачкова 
202. Цвета Глигорова 

1944 1978 20.552 6.000 
1944 ,1982 20.552 6.000 
1944 1983 16.422 6.000 
1944 1980 28.500 2.070 
1945 1980 14.872 6.000 
1945 1980 14.170 6.000 
1945 1980 14.970 6.000 

ОПШТИНА ТЕТОВО 

203. Љубица Јовановска 
204. Јелена Масловариќ 
205. Мирко Шурковски 
206. Горица Мраковска 
207. Спиро Илиевски 
208. Гашо Трпевски 
209. ЏавВД Каба 
210. Ратка Симовска 
211. Хурем Треси-
212. Драгица Парлиќ , 
213. Владимир Парлиќ 
214. Рахилка Ковачевска 
215. Благородна Меденица 
216. Благородна Стевчев|ска 
217. Љубица Димитриевкжа 
21.8, Никола ѓорѓевска 

1944 1960 17.815 6.000 
1944 1959 16.652 6.000 
1944 1982 16.601 6.000 
1944 1978 18.864 6.000 
1944 1972 13.000 6.000 
1944 ,1972 12.699 6.ооо 
1944 1980 12.951 6.000 
1944 1980 13.798 6.000 
1944 1980 12.642 6.000 
1944 1980 15.147 6.000 
1944 1980 15.147 6.000 
1944 1979 13.418 6.000 
1944 1966 19.364 6.000 
1944 4966 19.363 6.000 
1944 1964 16.051 6.000 
1944 1978 14.215 8.000 
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219. Евтинија Колеќева 1944 1984 17.931 6.000 
220. Елена Пулати 1944 1978 13.059 6.000 
221. Савица Ристоска 1944 .1976 13.585 6.000 
222. Вера Михај довека 1945 1980 13.118 6.000 
223. Бранка Трпковска 1945 1985 15.298 6.000 
224. Неим Мустафа 1945 1982 12.974 6.000 
225. Шефкет Сулејмани 1945 1984 12.901 6.000 
226. Бајрам Мемети 1945 1983 15.486 6.000 
227. Спасија Бечевска 1945 1980 13.794 6.000 
228. Вера Михајловека 1945 1980 13.118 6.000 
229. Неџби Јашари 1945 1970 12.417 6.000 
230. Иванка Манасиевиќ 1945 1980 12.936 6.000 
231. Мустафа Беќири 1945 1979 13.112 6.000 
232. Ќемал Хајрулаи 1945 1969 28.618 1.852 
233. Нада ^ристова 1945 1972 25.486 5.084 
234. Милица Михајл овека 1946 1980 13.118 6.000 

ОПШТИНА КОЧАНИ 

235. Милан Божинов 1944 ^984 12.494 6.000 
236. Величка Александрова 1944 1981 12.908 6.000 
237. Никола Поп Георѓиев 1944 1983 13.880 6.000 

ОПШТИНА РЕСЕН 

238. Царева Поппошевска 1944 1978 
239. Осман Шерифовски 1944 1984 
240. Никита Стрежовски 1944 1981 
241. Рецеп Еминовски 1944 1981 
242. Оџа Неџип 1944 1978 
243 Хрисго Недановски 1944 1983 
244. Слободанка Крстевска 1945 1980 
245. Вангелица Стојановска 1945 1980 
246. Марија Икономовска 1945 1980 
247. Шабан Шемшединовски 1945 1984 
248. Мехмед Шарифовски 1945 1981 
249. Спасе Лабаковоки 1945 1983 
250. Фадил Абдулаи 1946 1984 

С К О П Ј Е 

ОПШТИНА КАРПОШ 

14.558 
16.629 
14.115 
20.552 
13.234 
10.095 
12.193 
13,182 
11.822 
13.588 
17.815 
11.757 
13.424 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

251. Ѓорѓи Главинец ~ 1944 1976 13.863 6.000 
252. Марика Попова 1944 1975 19.361 6.000 
253. Боге Крстев ' 1944 1975 17.226 6.000 
254. Вера Кацаволу 1944 1969 28.000 2.570 
255. Порти Лазаров 1944 1978 20.785 6.000 
256. Боривоје Бамишки 1944 1982 19.685 6.000 
257. Драган Сурлаџиски 1944 1983 26.167 4.403 
258. Стојан Николовски 1944 1983 19.300 6.000 
259. Костадинка Ивановска 1944 1978 14.420 6.000 
260. Даница Козакова 1944 1962 16.986 6.000 
261. Надежда Ч ашикова 1944 1979 15.628 6.000 
262. Викторија Велева 1944 1965 15.601 6.000 
263. Зора Локвенеи 1944 1966 24.000 6.000 
264. Олга Тополовиќ 1944 1968 15.601 6.000 
265. Спасе Тодоговски 1944 1969 23.026 6.000 
266. Рада Јованова 1944 1974 17.500 6.000 
267. Љубица Симовска 1944 1976 19.300 6.000 
268. Елена Пандевска 1944 1977 17.000 6.000 
269. Ратка Мирчевска 1944 1978 14.781 6.000 
270. Вера Арсова 1944 1978 19.600 6.000 
271. Анка Планчак 1944 1980 15.000 6.000 
272 Милка Манчевска 1944 1982 25.690 4.880' 
273. Марија Попалковиќ ч 1944 1982 16.850 6.000 
274. Благородна Ставрева 1944 1979 18.000 6.000 
275. Драга Тодо рокиќ 1944 1969 18.000 6.000 
276. Зорба Величка ' 1944 1979 15.581 6.000 
277. Милка Секуловска 1944 1973 16.000 6.000 
278. Милан Четмага 1944 1981 18.600 6.000 
279. Ружа Поптрајкова 1944 1980 18.000 6.000 
280. Тодорка Кантарџиева 1944 1975 18.000 6.000 
281. Павлмна Манева 1944 1977 17.000 6.000 
382, Петар Козанковоад 1944 1980 17,600 6.000 
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283. Ристо Лазовски 1944 1976 20.000 6.000 
284. Писта Дацев 1944 1982 18.940 6.000 
285. Кроси Џемшит 1944 1965 17.800 6.000 
286. 'Слободанка Јакимовска 1944 1982 18.000 6.000 
287. Нада Апостолова 1944 1979 20.000 6.000 
288. Благоја Иванов 1945 1983 20.122 6.000 
289. Радмила Петрова 1945 1980 17.879 6.000 
290. Босилка Глигорова 1945 1980 16.027 6.000 
291. Трајанка Мишиќ 1945 1980 17.672 6.000 
292. Цонка Милошевиќ 1945 1980 15.640 6.000 
293. Аница Црвенкова 1945 1980 15.824 6.000 
294. Павлина Анастасова 1945 1980 17.700 6.000 
295. Милка Стојановска 1945 1980 19.500 6.000 
296. Фамија Чемчева 1945 1982 16.116 6.000 
297. Љубица Мишјлова 1945 1980 15.200 6.000 
298. Славка Зар кова 1945 1971 20.552 6.000 
299. Софија Попдучева 1945 1980 15.540 6.000 
300. Елена Павловска 1945 1980 16.580 6.000 
301. Анастасија Тодрмовска 1945 1976 20.500 6.000 
302. Олга б о р е в с к а 1945 1983 13.000 6.000 
303. Даница М и р е в с к а 1945 1982 18.063 6.000 
304. Зора Пилан 1945 1974 13.615 6.000 
305. Милица Стојановска 1946 1980 21.715 6.000 
зоб. Лепа Јашарева 1946 1977 19.773 6.000 
307. Злата Иванова 1946 1982 14.420 6.000 
зое. Надежда Узунотаска 1946 ,1982 16.193 6.000 
309. Вера Чака 1946 1977 14.897 6.000 
310. Милка Павловска 1946 1981 14.923 6.000 

ОПШТИНА ЦЕНТАР 

311. Рајна Грујовкжа 1944 1981 16.763 6.000 
312. Николета Ташева 1944 1980 17.366 6.000 
313. Макивија Таневска 1944 1972 15.871 6.000 
314. Љубица Матијашевиќ 1944 1981 16.358 6.000 
315. Павлена Вуковиќ 1944 1980 15.025 6.000 
316. Марија Петровска 1944 1982 15.763 6.000 
317. ката Арсова 1944 1978 14.934 6.000 
318. Олга Георгиева 1944 1982 16.576 6.000 
319. Трпе Калајџиски 1944 1975 20.552 6.000 
320. Радојка Илиева 1941 1978 15.506 6.000 
321. Марика Манчева 1944 1962 21.860 6.000 
322. Милка Стојанова 1944 1979 18.818 6.000 
323. Александра Филиповска 1944 1979 14.979 6.000 
324. Славка Брзаковиќ 1944 1961 16.884 6.000 
325. Даница Баевска 1944 1962 16.800 6.000 
326. Бошко Филиповиќ 1944 1966 24.152 6.000 
327. Душанка Бојановска 1944 1982 23.919 6.000 
328. Параскева Риетоманова 1944 1980 14.340 6.000 
329. Танка Николова , 1944 1980 15.085 6.000 
330. Катализа Груевска 1944 1961 16.850 6.000 
331. Благородна Ефремова 1944 1980 16.579 6.000 
332. Радмила Павловиќ 1944 1980 16.075 6.000 
333. Спасија Шумовиќ 1944 1961 20.536 6.000 
334. Ратка Видевска 1944 1965 19.646 6.000 
335. Александра Ачковска 1944 1979 16.584 6.000 
336. Вера Пепељутовска 1944 1973 16.680 б.ооо 
337. Незахет Бајрами 1944 1976 16.920 6.000 
338. Маргарита Манаковиќ 1944 1980 14.000 6.000 
339. Катерина Михова 1944 1978 15.000 6.000 
340. Ристо Поповски 1944 1976 28.756 1.814 
341. Љубица Левкова 1944 1975 16.033. 6.000 
342. Агнеса Татарчева 1944 1977 16 733 6.000 
343. Стефка Ќортошева 1944 1978 17.710 6.000 
344. Марија Доганџиска 1944 1981 15.418 6.000 
345. Софија Цали 1944 1968 17.7,73 6.000 
346. Н а д а Апостолова 4 1944 1980 15.208 6.000 
347. Лепосава Митрушевска 1944 1968 17.965 6.000 
348. Љубица Ковачевска 1944 1980 22.175 6.000 
349. Ленче Домовска 1944 1981 16.505 6.000 
350. Адила Неџшти ' 1944 1959 26.429 4.141 
351. Пандорче М и т о в с к а 1944 1982 15.112 6.000 
352. Нада Зекманова ' 1944 1961 26.000 4.570 
353. Александар 'Стојановски 1944 1980 24.519 6.000 
354. Софија ѓорѓевиќ 1944 1979 24.519 6.000 
355. Олга О р о т а н е ц Ј944 1980 23.781 6.000 
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356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390 
391. 
392. 
393. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401 
402. 
403. 
404. 
405 
406. 
407. 
408. 
409 
410 

Вера Коевска 1944 
Александар Митовски 1944 
Рајна Димирова -1944 
Загорка Малинковска 1944 
Славка Христоманова 1944 
Даринка 'Годоровска 1944 
Станка Загова 1944 
Б|Орис Алексов 1944 
Марија Јовановска ' 1944 
Васка Дума 1944 
Серафим Сераф|им|0вски 1944 
Стојан Крстевски 1944 
Владо Смилевски 1945 
Слободанка Шуменков. 1945 
Страхил Ковачевски 1945 
Марија Ицева , 1945 
Цветанка Бошњаковска 1945 
Цвета Котевска 1945 
Вера Хајдушвијќ 1945 
Мпрослава Бојаџиска 1945 
Нада (Куновска 1945 
Веселинка Вељковиќ 1945 
Воскресија Казанчмежа 1945 
Јелена Џинлеска 1945 
Даница Беличкова 1945 
Софија Станковиќ 1945 
Љубица Георшева 1945 
Ќефсер Шеху 1945 
Ариф Мексут 1945 
Ана Курто виќ: 1945 
Аница Манчиќ 1945 
Марко Стефановски 1945 
Добрила Јовановска (1945 
Благородна Тодор^вска 1945 
Викторија Симева 1945 
(Слободанка Симјаиовска 1945 
^Калипса Миновска 1945 
Васка Филовска 1945 
Спасија Николова 1945 
Љубица Петровска 1945 
Марија Клетничка 1945 
Марија Алексова 1945 
Јосиф Јошфовски 1945 
Лазар Стојановски 1945 
Милисав Акимовски 1945 
Ефтим Кочов 1945 
Дафинка Конеска 1945 
Пандора Тенчева 1946 
Драгица Кубелка 1946 
Војка Доневска 1946 
Ате Ѓини 1964 
Стајка Ивановска 1946. 
Фатима. Рецеп 1946 

Садама Сејфула 1946 
Џеват Ахмет 1946 

1980 
1979 
1979 
1981 
1981 
1974 
1975 
1969 
1974 
,1977 
1982 -
1975 
1983 
1980 
1980 
1968 
1975 
1979 
1977 
1976 
.1980 
1965 
1973 
1980 
1977 
1980 
1980 
1982 
1985^ 
1981 
1981 
1983 
1980 
1969 
1971 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1972 
1976 
1979 
1975 
1976 
1980 
1982 
1967 
1983 
1981 
1982 
1983 
1982 
1976 

16.758 
15.983 
15.451 
16.309 
15.056 
15.599 
25.000 
22.886 
25.660 
20.788 
20.122 
23.829 
15.714 
15.355 
15.535 
15.000 
16.442 
15.320 
15.463 
16.320 
16.600 
19.444 
13.400 
16.851 
14.370 
18.500 
15.195 
24.300 
18,933 
22.683 
22.763 
23.680 
12.563 
,12.988 
15.651 
25.000 
15.736 
20.552 
16.003 
15.035 
12.745 
22.100 
19.766 
18.854 
27.363 
20.239 
17.090 
17.630 
14.300 
14.955 
24.326 
15.305 
15.946 
14 955 
16.631 

ОПШТИНА ЧАИР 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
5.570 
6.000 
4.910 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
5.570 
6.000 
6.000 
б.ооо 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
3.207 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6 000 

429. Елица Горун 
430. Нада Велкова 
431. Зора Димитрова 
432. Мара Петровска 
433. Моника Јаку 
434. Даница Лшаревска 

1345 ,1980 
1945 1981 
1945 1983 
1945 ,1983 
1945 1981 
1946 1965 

411 Алексашоа Митревска 1944 1979 17 124 6 000 
412. Панче Апостолов 1944 1983 19 000 6.000 
413 КОПУН Танковски 1944 1972 28 963 1 607 
414. Елена Кушева 1944 1980 • 25 178 5.3^2 
415 Дивна Жежовска 1944 1980 15 000 6 000 
416 ЗОРА Иванова 1944 1080 14Р68 6 000 
417 Љиљана Батова 1944 1983 15 344 6 000 
418. Александра Макенаџиева 1944 1981 19.575 6.000 
419. Бојка Андонова 1944 1980 19.575 6.000 
420. Благоја Димитров 1944 1978 28.670 1.900 
421. Наталија Ефремова 1944 1982 19.160 6.000 
422. Глигор Николов 1944 1982 17.292 6.000 
423. Благородна Поповска 1945 1983 15.939 6.000 
424. Соња Поповиќ 1945 1980 16.031 6.000 
425. Менка Алексова 1945 1977 18.002 6.000 
426. Трајанка Митева 1945 1980^ 16.112 6 000 
427. Ана Малкоска 1945 1982 ,15.010 6.000 
428. Михаил Тотевски 1945 1977 2^.975 6,000 

ОПШТИНА КРУШЕВО 
435. Даница Чака 1944 1962 
436. Анастасија "Телеску 1944 ,1969 
437. Бранко Благоески 1944 1966 

ОПШТИНА СТРУГА 

438. Коста Трпеновски 1944 ,1966 
439. Миладин Угреновиќ 1944 1964, 
440. Ванѓел Ѓорѓески 1944 1984 
441. Крсте Шуманоски 1944 1983 
442. Климе ѓорѓиески 1944 1965 
443. Сали Зулали 1944 1973 . 
444. Хамиди Селман^ 1944' 1983 
445. Ииховдир Колоски 1944 1985 
446. Живко Плуискоски 1945 1981 
447. ЃОКО Цветкоски 1945 1974 
448. Антиноген Балтоски 1945 ,1978 
449. Сотир Чоторошка 1945 1975 
450. Вера Целоска 1945 1981 
451. ХаЈсан Шашко 1945 1986 
452/ Спасе Крстоски 1946 * 1974 
453. Цвета Крстеска 1946 1978 

ОПШТИНА НЕГОТИНО 

15.000 6.000 
17.360 6.000 
21.300 6.000 
12.700 6.000 
14.629 6.000 
13.046 6.000 

16.568 6.000 
15.047 6.000 
27.013 3.557 

26.542 
17.972 
17.410 
13.350 
20.552 
20.019 
12.965 
18.515 
21,743 
18.267 
20.233 
25.938 
22.000 
18.683 
20.552 
11.916 

4.028 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
4.632 
6.000 
6.000 
6.000 . 
6.000 

454. Марија Сотирова 
455. Марика ̂  Препро 
456. Марика Иванова 
457. Елена Узунова 

1945 1980 15.5Ѕ8 6.000 
1945 1980 13 802 6.000 
1945 ,1979 12.17,3 6.000 
1946 1974 12.251 6.000 

ОПШТИНА ГОСТИВАР 

458. Зијаедин Караадеми 1944 1983 12 181 6.000 
459. Мустафа Исмаили 1944 1984 13.361 6.000 
460. Донка Тошева 1944 1975 16.000 6.000 
461. Спасен Анастасиески , 1945 1985 27.950 2.620 
462. Страхиња Серафимоски ,1945 1983 13.822 6.000 
463. Мукрем Зеќири 1945 1984 13.281. 6.000 
464. Хамити Зуди 1945 1984 14.776 6.000 
465. Шабани Муарем 1945 1983 19.403 6.000 
466. (Сами Хајрула 1945 1980 13.280 6.000 
46,7. Тајар Гаши 1945 .1973 13.252 6.000 
468 Мислими Фазли 1945 1984 10.681 6.000 
469. Димитар ТОМОСКИ 1945 1984 12.979 6.000 
470. Неби Алили 1945 1976 10.762 6.000 
471. Идризи Назми 1945 1985 11.604 6.000 
472. Неим Догани 1945 1978 13.626 6.000 
473. Заим Мустафаи, 1945 1974 9.245 6.000 
474. Ѓоре Горески 1946 1984 18 692 6.000 
475. Саво Оерафимоски 1946 1984 14.588 6.000 
476. Агам Махмут 1946 1981 10 730 6.000 
477 Кривца Бајрам _ 1946 1985 12.489 6.000 
478. Миле Матески 1946 1976 13.027 6.000 
479. Шаип Хамити 1946 1983 15.207 6.000 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

480 Цветанка Кузма^оска 1944. 1980 13.530 6 000 
481. Милица Марковиќ 1944 1977 15.340 6 000 
482. Кирил Тасески 1944 1980 15.536 6.000 
48)3. крајче Попоски 1944 1967 23.905 6 000 
484. Крсте Треноски 1944 1962 19 454 6.000 
485. Борислав Кулески 1944 ' 1982 23.785 6.000 
486 Стојан Арнаудоски 1944 1984 17.482 6 000 
487. Томе Петрески 1944 1981 18 946 6 000 
488. Борка Талески 1944 1979 19 000 6 000 
489. Михајло НИКОЛОСКИ 1944 1980 13 556 6.000 
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490. Илија Макароски 1944 1978 
491. Рада Пашоска 1944 19,81 
492. Димитар Волевски 1944 ,1967 
493. Ристо Трешкоски 1944 1984 
494. Марија Мацан - 1944 1965 
495. Велимир Пешталески 1945 1978 
496. Алексадар Смугрески 1945 1983 
497. Еллисавета Ѓорѓиоска 1945 1980 
498. Добрила Гаврил оска 1945 1980 
499. Милан Мирче СКИ 1945 1977 
500. Опатија Жежоска 1945 1981 
501. Алексанар Медароски 1945 19,84 
502. Љубица Лашкоска 1945 1980 
503. Јордан Панокжи 1945 1974 
504. Марија Костова 1945 1979 
505. Јордан Милош оски 1943 1961 
506. Рујан Дукоски . 1945 ,1967 
507. Живка Кулеска 1945 1980 
508. Киро Миноски ч 1945' 197,1 
509. Хрисула Пшвакоска ' 1945 1974 
510. Јован Ва|силекжи 1945 1972 
511. Димитрија Кербаноски 1945 1969 
512 Менка Квачоска 1946 1980 
513. Спасија' Пехчевска' 1946 1978 
514. Јане Каранџулоклси 1946 1965 
515. Нада Печи јарешка 1946 1984 
516. Цветанка Ќор везир оска 1946 1983 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 

517. Петар Влахов 1944 1984 
518. Никола Кацарски 1944 1983 
519. Вера Кацаров а ,1944 1980 
520. Зора Белева 1944 1980 
521. Цвета Бајрактарова 1944 1967 
522. .Кјокта Ѕингаров 1944 1973 
523. 'Милка Ич стаева 1944' 1982 
524. Илија Митров - 1944 1978 
525. Политима Пр,откова 1944 ,1981 
526. Љубица Стоиковска 1944 1979 
527. Зора Христоманјова 1944 1980 
528. Софија Грчева 1944 1959 
529. Навалија Караманолева 1944 1980 
530. Венера Ќосева 1944 1979 
531. Бесилка Xристова 1944 1971 
532. Вера Молчанова 1944 1963 
533. Анастасија Катарска 1945 1980 
534. Катица Танчева 1945 ,1980 
535. Андон1 Цветанов " 1945 1978 
536. Рајна Цурева 1945 1981 
537. Вера Ефтимова 1946 -1981 

, ОПШТИНА КУМАНОВО 

-538. 
539. 
540. 
541. 
542. 
543. 
544. 
545. 
546. 
547. 
548. 
549. 
550. 

1 551. 
552. 
553. 
554. 
555. 
556. 
557. 

Борислава Ангелеска 
Владо Хријстовски 
Стојчо Денковски 
Вера Зефировска 
Даница Георшева 
Елхам Дестани 
Марица Стојановска 
Алекоандар Николевски 
Лена Јосифовијќ 
Ѓоко Симоновски 
Тодор Трајовски 
Елисавета Прокопиева 
Димитар Стојанов 
Благуна Спири|д1оновска 
Елица ^ристовска 
Ставре Георгиевски 
Милица Мургови^ 
Ељви Дестани 
Ѓоко Алексиќ 
Фаик Рушити 

558. Владимир Адамовски 
559. Ристо Филовски -

' 560. ВОЈО Цветановски 

1944 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1946 
1946 
1946 
1946 
1946 

1967 
1980 
1985 
1980 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
.1984 
1984 
1984 
1982 
1980 
1983 
1982 
1984 
1981 
1984 
1983 
1984 
1984 

14.713 
15.091 
18.368 
22.712 
18.771 
30:580 
28.567 
13.628 
14.857 
13.704 
12.895 
14.022 
13.626 
13.451 
13.863 
20.552 
22.300 
15.128 
17.000 
10.910 
14.361 
18.285 
13.522 
15.030 
22.650 
13.636 
15.024 

22.214 
18.475 
15.020 
19.950 
15.564 
13.017 
15.253 
12.308 
13.783 
20.463 
13.763 
15.661 
13.598 
15.470 
12.907 
17.684 
15.667 
13.343 
13.348 
13.342' 
12.668 

18.000 
19.348 
15253 
13.813 
19.829 
12.652 
18.290 
14.268 
15.558 
14.444 
20.552 
13.804 
20.851 
13.419 
13.296 
17.943 
13.297 
12.652 
19.932 
27.000 
13.659 
14.791 
13.503 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

70 
2.003 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6:000 
6.000 
6.000 , 
6.000 ^ 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6,000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
. 6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 V 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
3.570 
6.000 
6.000 
6.000 

1946 1984 13*833 б.роо 
1946 .1984 16.602 6.000 
1946 . 1984 13.724 6,000 
1946 1984 13.772 6.000 
1946 1978 14.^96 6.000 
1946 1980 12.602 6.000 
1946 1984 12.889 6.000 
1946 1983 15.31,1 б .ооа 
1946 1984 16.097 6 .000 
1946 ,1984 13.454. 6.000 
1946 1985 16.017 6.000 

561. Марија Алексиќ 
562. Добрила Денковска 
563. Радмила СтанковиДс 
564. Рада Краљевска 
565. Тодор Танков 
566. Милица Џимревска 
567. Милка Костовска 
568. Анѓелко Арсовски 
569. Ефрем Илиевски 
570. Александар Наумовски 
571. Лепосава Лозарска 

ОПШТИНА ДЕБАР 

590. Мукадес Хаџиалили 
591. Гоља Илми 

1946 ,1981 13.440 6.000 
,1946 1984 13.440 6.000 
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

629. Марија буровска 1944 1973 16.432 6.000 
630. Спасе Тодороваки 1944 1,969 23.026 6.000 
631. Драга Тодоршиќ 1944 1969 18.873 6.000 
632. Олга Стоншќ 1944 1972 16.590 6.000 
633. Дуко Несторовски 1944 1979 16.495 6.000 
634. Цвета Горлиева 1944 .1976 14.718 6.000 
635. Црна Кундарко 1944 ,1976 14.433 6.000 
636. Николина Босилкова 1944 1977 16.960 6.000 
637. Марија Миланова 1944 1978 14.680 6.000 
638. Милан Миланов 1944 1980 12.536 6.000 
639. Вера Србиновска 1944 1981 14.409 6.000 
640. Павлина Делимитова 1944 1976 16.590 6.000 
641. Зора Младеновска 1944 1980 15ј706 6.000 
642. Цвета Аговска 1944 1977 18.950 6.000 
643. Иван Иванов 1944 1979 26.539 4.031 
644. Јелица Корнакова 1944 1980 23.520 6.000 
645. Милан Бозароски 1944 1983 24.958 5.612 
646. Босилка т и т о в с к а 1944 1974 16.431 6.000 
647. Цвета Тренчева 1944 1980 14.726 6.000 
648. |Сика Трајкова 1944 1980 14.602 6.000 
649. Славка Маџар 1944 19 77 16.940 6.000 
650. Марија Атанасова 1944 1978 30.428 142 
651. Љупка Ангеловска 1944 1979 *29.030 1.540 
652. Трајче Андреевски 1944 1984 16.570 6.000 
653. Јован Живанов 1944 1984 17.833 6.000 
654. Предраг Шуменковски 1944 1985 19.775 6.000 
655. Зора Катранџиска 1944 1980 24.031 6.000 
656. Вера Каевска/ 1944 1982 16.455 6.000 
657. Милка Зафирева 1944 1979 15.380 6.000 
658. Марија Гукиќ 1944 1976 13.187 6.000 
659. Ангел Батов 1944 1982 17.012 6.000 
660. Павлина Лесова 1944 1979 14.850 6.000 
661. Милан Поповски 1944 1979 23.172 6.000 
662. Цвета Смилева 1944 1972 14.255 6.000 
663. Павлина Лазарева 1944 1979 15.150 6.000 
664. Милка Андова 1944 1980 28.608 1.962 
665. Кирил Божиикочев 1944 1961 20.907 6.000 
666. Вера Елезс(виќ 1944 1961 24.800 5.770 
667. Пане Тодоров 1944 1982 24.791 5,779 
668. Атанас Ташков 1944 1980 21.690 6.000 
669. Љубинка Герасимова 1945 1980 28.839 1.731 
670. Никола Лазаревски 1945 1976 19.900 6.000 
671. Оливера Бошковска 1945 1980 15.293 6.000-
672. Олга Јаким овена 1945 1981 15.097 6.000 
673. Лепосава Ивановиќ 1945 1980 15.890 6.000 
674. Драгица Тошева 1945 1980 15.252 6.000 
675. Милка Јурукова 1945 1979 17.161 6.000 
676. Димитра Акимовиќ 1945 1985 17.453 6.000 
'677. Катерина Димиггриевиќ 1945 1982 30.122 448 
678. Зорка Шиндилова 1945 1976 14.684 6.000 
679. Миле Јакимовски 1945| 1985 19.262 6.000 
680. Родна Велиновска 1945 1980 23.639 6.000 
68*1. Рајна Таневска 1945 1980 14.444 6.000 
682. /Викторија Дан амповска 1945 1977 12.156 6.000 
683. Николина Иванова 1945 1979 16.560 6.000 
684. Стана Хамамџија 1945 1979 14.518 6.000 
685. Вера Димовска 1945 1982 16.126 6.000 
686. Љуба Лукарева 1945 1,982 16.955 6.000 
687. Стојка Стефанова 1945 1980 14.049 6.000 
688. Нада Јакимовиќ 1946 1982 15.353 6.000 
689. Блаже Бел јановски ,1946 1985 15.369 6.000 
690. Лидија Лаиновиќ 1946 1977 26.960 3.610 
691. Љубица Кушевша 1946 1985 16.583 6.000 
692. Благо веса Чад ико ва 1946 1981 14.742 6.000 
693, Богданка Велиќ 1946 1977 30.000 570 

1 2 3 4 5 6 

ОПШТИНА РАДОВИШ * 

694. Душан Ќосев 1944 1968 10.500 6.000 
695. Невенка Бојаџиева 1944 1984 14.300 6.000 
696. Славка Паушанова 1944 1984 14.614 6.000 
697. Слободанка Павлов а 1945 1980 13.000 6.000 
69,8. Вера Казанџиева 1946 1981 18.000 6.000 
699. Зојка Ципушева 1946 1981 14.680 6.000 

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

700. Алексадар Стојановски 1945 1972 19.543 6.000 
701. Панто Пав лотски 1945 1972 17.609 6.000 
702. Милош Стојковски 1945 1979 17.880 6.000 

ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС 

703. Галаба Стојанова 1944 1981 13.200 6.000 
704. Цвета Ржарова 1944 1979 13.227 6.000 
705. Вера Астар циева 1944 1980 * 13.242 6.000 
706. Галаба Петрова 1944 1969 20.555 6.000 
707. Марионка Николиќ 1944 1981 ' 13.169 6.000 
708^ Лилјана Лазарова 1944 1981 13.117 6.000 
709. Менка Данаилова 1944 1977 14.888 6.000 
710. Методи Пепелков 1944 1969 14.321 6.000 
711. Вера Чаткова 1944 1977 20.552 6.000 
712. Милан Чатмов 1944 1980 16.936 6.000 
713. Грозданка Андонова 1944 1956 17.771 6.000 
714. Благородна Мишева 1944 1978 13.978 6.000 
715. Слободанка 'Кочевска 1944 1982 13.150 6.000 
716. Натка Попова 1944 1980 13.242 6.000 
717. Натка Мановска 1944 1980 14.900 6.000 
718. Дралица Перчинкова 1944 1975 27.726 2.884 
719. Богиња Настова 1945 1980 12.923 6.000 
720. Василка Милое авлевиќ 1945 1962 20.552 6.000 
721. Драгица Спасовска 1945 1982 13.309 6.000 
722. Надежда Манева 1945 1979 13.200 6.000 
723. Ангелина Вишинова 1945 19бб 20.552 6.000 
724. Таска Атак асовска 1945 1980 15.503 6.000 

II 
На корисниците повисокиот износ на пензијата 

се исплатува од 1 јануари 11986 година. 
На (повисокиот износ на пензијата се врши усог-

ласување на начин и во постапка пропишани /со про-
писите за пензиското и инвалидското осигурување. 

Средствата за исплата на повисокиот износ на 
пензијата се обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

III 
Повисокиот износ ма пензијата се -пренесува на 

корисникот на семејната пензија согласно со Општи-
те прописи за пензиското и инвалидското -осигурува-
ње, во процент во кој е (Определена семејна пензија. 

IV 
Исплатата на повисокиот износ на пензијата ќе 

ја врши Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-983 
25 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инис. Илија Черепналковски, е. р. 
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184 
Врз основа на член 95-а .од . Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ", бр. 15/80, 26/80 и 18/62), 
Извршниот совет на Ообраниегго на Социјалистичка 
Република Македонија Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ" НАДОМЕСТОК 

ШТО СЕ ПЛАЌА ЗА ДАМСКИТЕ МОТОРНИ 
ВОЗИЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува ширината на посеб- -

ниот надоместок што се плаќа за друмаките мотор-
ни возила за давање техничка помош и информации ' 
на - моторизираните учесници во сообраќајот и на 
Јавните патишта; за отстранување од јавните 'патиш-
та на оштетените возила и возилата во дефект, како 
и за други работи од значење за непречено и без-
бедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта. 

Член 2 
Посебниот надоместок што се плаќа за друмски-

те моторни возила изнесува: 
1. За патнички автомобили, автобуси 

и товарни моторни возила 250,00 дин. 
2. За мотоцикли,те . 40,00 дин. 

Член 3 
Посебниот надоместок се плаќа при регистрации-

ја на друмските моторни возила. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-

нува да важи Одлуката за висината на посебниот 
надоместок 1цто се плаќа за драмските моторни во-
зила („%Службен весник на СЕМ", бр. 21/85). 

Член 5 
Оваа "одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

- Бр. 23-700/1 Претседател 
17 април 1986 година на Извршниот савет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

185 
Врз основа на член 336 од Законот за општо-

народна одбрана (^Службен весник на СРМ" бр. 
26/84), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, СУДИИ, ОБВИНИ-
ТЕЛИ И ЗАМЕНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ВО ВИШИ-

ОТ СУД НА ЧЕСТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ 
СТАРЕШИНИ 

1. Од должноста претседател,, заменик на прет-
седателот, судии, обвинител и заменик на обвини-
телот во Вишиот суд на честа за резервните воени 
старешини, поради истек на времето за кое се име-
нувани се разрешуваат: 

— Ѓорѓи Солевски, 
— Јован Кал абдиоски, 
— Глигор Зафировски, , 
— Атанас Петровски, 
— Далип Бомова, 
— Петко ШИЈПИНКОВСКИ, , 
— д-р Ерол Шабанов, 
— Блажо Бакра1чев)ски', 
— Стојан Атанасов, ' , , 
— Јордан Ангеловски. 
2. За претседател, судан, обвинител и- заменик 

на обвинителот во Вишиот суд на честа за резерв-
ните воени старешини се именуваат: 

а) за претседател 
— Горѓи Солевски, полковник во пензија; 
б) за заменик на претседателот 
— Миладин Стојанов, резервен капетан, судија 

во Врховниот суд на Македонија; 

в) за судии: . 
— Влажо Бабачевски, резервен заставник во 

пензија, 
— Здравко Босилев, резервен . капетан I класа, 

судија во Окружниот суд во Скопје, 
— Јован Калајлиоски, резервен капетан, судија 

во Окружниот стопански суд во Скопје, 
— Атанас Петровски, резервен капетан на рабо-

та во Градскиот синдикален совет — Скопје, 
— д-р Ерол Шабанов, резервен поручник, сто-

матолог во ООЗТ Стаматолошки клиники при Сто-
матолошкиот факултет во Скопје; 

г) за обвинител : 
— Богомир' Николовски, резервен поручник; за-

меник јавен обвинител во Општинското јавно обви-
нителство — Скопје* 

д) за заме,ник на обвинителот4 

- — Јордан Ангеловски, резервен капетан I класа, 
раководител на Службата за обезбедување во МЗ 
пТито" — Скопје. 

Бр. 17-465/2 Потпретседател 
20 март 1986 година на Извршниот совет, 

(Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

186 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа (^Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на ОР Ма-
кедонија донесе ' ' . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-

ТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ . 

Се разрешува од должноста помошник на прет-
седателот4 на Републичкиот комитет за меѓународни 
односи Ристо Блажевски, поради заминување на дру-
га должност, заклучно со 16 февруари 1986 година. 

Бр. 17-481/1 Претседател 
6 март 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е, р. 

187 
Врз основа на член 90 став 4 од Законот - за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(..Службен весник на СРМ"' бр. 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на ОР Македонија донесе -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА БИРОТО ЗА 
ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ ВО ИЗВРШНИОТ СО-

ВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

За началник на Бирото за претставки и предло-
зи во Извршниот совет на Собранието на, СР Ма-
кедонија се именува Цветан Аврамшски, досегашен 
функционер што ја продолжува работава (во Собра-
нието на СР -Македонија. / 

Бр. 17-466/2 Потпретседател 
20 март 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

188 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот заг 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на-СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

Се разрешува од должноста помршник на ре-
публичкиот секретар за народна одбрана Тосум Па-
хуми, поради заминување на друга должност, зак-
лучно со 31 март 1986 го,дина. : 

Бр. 17-478/2 Потпретседател 
20 март 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 
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189 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа ^Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
Ш .РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 

ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
^ ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста ,помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за општествено 
р е д и р а њ е Цане Малиновски, со 31 март 1986 годи-
на , поради исполнување на условите за пензија, кога 

преставува работниот однос. 
Бр. 17-474/1 

6 март 1986 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

190 
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за 

сценско-уметничка дејност (^Службен весник на СРМ" 
број 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА 
"За индивидуален работоводен орган н а Македон-

ската филхармонија се именува Румен Димитриев, 
концертмајстор по Филхармонијата. 

Бр. 17-523/1 
20 март 1986 година 

Скопје 
- Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

191 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за 

цивилните инвалиди од војната („Службен весник 
на СРМ", бр. 33/76, 25/79, 11/81 и 4/85), претседате-
лот на Републичкиот комитет за здравство и соци-
јална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА 
ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА 
НА Ц И Р Ш Н И Т Е ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ВО 

1986 ГОДИНА 

1. Месечните износи на висината на цивилната 
тшалидривд на цивилните инвалиди од војната за 
1986 година се определуваат од основата ко ја се 
утврдува во висина .на просечниот чист личен доход 
остварен во Републиката во претходната година од 
29.613 динари и изнесуваат: 

I група — 14.806 
I I група — 11.845 

I I I група ,— 9.476 
IV група — 7.403 

V група — 5.923 
2. Оваа -наредба влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а (ќе 
се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 08-031-1886 
март 1986 подоцна 

Скопје ' 
Претседател 

н а Републичкиот комитет 
за з д р а в о т о и социјална 

политика, 
Каменчо Ѓорѓов, е. р. 

192 
Врз о|онова на точка 53, став' 2, потточка 2) и 

точка 54, став 1 од Наредбата за сметките за упла-
та на приходите на "општествен о^политичките заед-
ници и нивните фондови, на самоуправните интерес-
ни заедници и на други самоуправни организации 
и заедници, за начинот на уплатување на тие при-
ходи и за начинот на известување на корисниците 
на тие приходи („Службен лист на ОФРЈ" -бр. 19/84, 
67/84, 5/85 и 72/85), републичкиот секретар за фи-
нансии, во согласност со Службата на општествено-
то книговодство во Сода јал ̂ етичка Република Маке-
донија — Централа — Скопје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТ-
НИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

И ОД ДОХОДОТ 

1. О г р а н и ч и т е на .придонесите и други обврски 
од личниот доход на работниците и од доходот (об-
врзници) ги уплатуваат придонесите .на уплатните 
сметки определени со Наредбата за сметките за уп-
лата на приходите на општествен о-политички те заед-
ници и нивните фондови, на самоуправните интерес-
ни заедници и на други самоуправни организации 
и заедници, за начинот на уплатување на тие при-
ходи и за начинот на известување на корисниците 
на тие приходи (сојузна наредба) и на попаметните 
на уплатните сметки пропишани со оваа наредба. 

2. Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот, на самоуправните интересни за-
едници од областа на насоченото образование и на-
учните дејности, формирани од територијата на Ре-
публиката се уплатуваат на уплатните сметки опре-
делени со Сојузната наредба и на потем елките на 
уплатните сметки -означени во Списокот на потсме.т-
ките на .уплатните сметки, а според поединечните 
стапки искажани во прегледот бр. 1 кои се составен 
дел на оваа наредба. 

Придонесите од личниот доход на работниците 
и од доходот на републичките самоуправни инте-
ресни заедници од областа на пензиското и инва-
лидското осигурување, општествената заштита на де-
цата, основното образование, социјалната заштита, 
здравствената заштита — за солидарното остварува-
ње на задолжителните видови на здравствена заш-
тита на работниците и културата, се уплатуваат со 
еден налог за пренос на Преодната сметка а по 
збирните стапки искажани во прегледот број 2', кој 
е составен дел од оваа наредба. 

Даноците и другите давачки пропишани со За-
конот за обезбедување и насочување на средства 
за поттикнување на развојот на земјоделството и на 
сточарството и со Законот за обезбедување средства 
за намирување на дел од обврските создадени со 
изградбата на проектот „ФЕНИ" — Кавадарци, се 
уплатуваат на потсме.тките на уплатените сметки оз-
начени во Списокот на нотсметките на уплатените 
сметки. 

3. Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот на општинските самоуправни ин-
тересни заедници се уплатуваат со поединечни нало-
зи на проодните сметки по поодделни општини оз-
начени во прегледите на преодивте сметки бр. 3, 
4- и 5, а според 3'бирмите стапки искажани во пре-
гледите, кои (се составен дел на оваа наредба. 

За уплатените придонеси од став 1 на оваа точ-
ка, организациите на здружен труд од подрачјето 
на град Скопје ќ е и доставуваат податоци на Служ-
бата на (општественото книговодство на СР Маке-
донија — филијала 40100 — Скопје, тримесечно за 
висината на основицата по општина. 

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите од 
став 1 на оваа точка и тоа: 
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1. придонесите од летниот доход од работници-
те ОД: 

а) стопанството за: 
— (основно образование, 
— здравство и здравствено осигурување, 
— (општествена заштита на децата, 
— вработување, и 
— култура. 
б) нестопанството за : 
— основно образование, 
— култура, ^ 
— физичка култура, 
— социјална заштита, 

здравство и здравствено осигурување, 
— општествена заштита на децата, и 
— вработување. 
2) придонесите од доходот од стопанството за* 
— култура, 
— физичка култура, 
— социјална заштита, и 
— здравствено осигурување во случај на несре-

ќа на работа или заболување од професионална 
болест. 

4. Збирните стапки на придонесите од личниот 
доход што имаат иста основица за пресметување и 
плаќање се утврдуваат посебно: 

— кога живеалиштето на работникот и* .седиште-
то на исплатувачот на личниот доход .се во иста 
општина, и 

— кога живеалиштето на работникот и се|диш-
тето на исплатувачот на личниот доход не се во 
иста општина. 

5. Уплатата на придонесите од личниот доход 
на работниците и од доходот, кои ќе се наведени 
во точките 2 и 3 на оваа наредба, се врши на 
сметките означени во Сојузната наредба и според 
поединечните стапки утврдени со посебните одлуки. 

6. Обврзниците што се ослободуваат од плаќање 
на одделни придонеси или на кои им е зголемена 
односно намалена стапката за плаќање на 'опреде-
лени придонеси, обврските ќе ги пресметуваат по 
поединечни стапки, а ќр ги уплатуваат со поединеч-
ни налози на сметките 'отворени со Сојузната на-
редба. 

Службата па општественото книговодство може, 
до измената на збирните стапки утврдени со оваа 
наредба, да применува збирни стапки во зависност 
од извршените поединечни промени на стапките на 
придонесите на самоуправните .интересни заедници. 

7. Во налогот за пренос во .одделот „цел на 
дознаката" се впишува^ основицата за пресметување 
на придонесите, збирната односно поединечната 
стапка (процент) и месецот за кој се уплатуваат 
придонесите од личниот доход односно доходот. 

8. Средствата уплатени на преодените сметки од 
точка 3 на оваа наредба ќе ли распоредува 'Служ-
бата на општественото книговодство на уплатните 
сметки на самоуправните интересни заедници според 
структурата на .нивното учество со стапките вклуче-
ни во збирната стапка. 

Празнењето на средствата од преоди иге (сметки 
се врши еден ден порано од определениот рок за 
празнење на уплатните сметки на корисниците на 
придонесите и даноците. 

9. Самоуправните интересни заедници од опште-
ствените дејности, по донесувањето на одлуките за 
утврдување на стапките на* придонесите, доставуваат 
по едеп примерок од нив до: 

— Републичкиот секретаријат за финансии; 
— Службата на општественото книговодство — 

филијала, и 
— Воено- сметководниот центар — Скопје ВП 

55/73 — Скопје, 

10. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за пропишување на 
потсметки на уплатните сметки, како и за утврду-
вање на збирни стапки за уплатување на придоне-
сите од личниот доход на работниците и од дохо-
дот („Службен весник на СРМ", бр. 13/85 и 37/85). 

11. Оваа наредба влегува во сила наредниот д^н 
од денот на објавувањето во „Службен весник до _ 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-128/1 
2 април 1986 година 

. Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Александар Андонова^, е. р. 

Список на потсметки на уплатни сметки 

1. 40100-840-033-11029 — Дополнителен републич-
ки данок од доход на организациите на здружен 
труд, за „ФЕНИ"; 

2. 40100-840-033-111037 — Дополните лен републич-
ки данок од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска и професионална дејност на обврзниците 
што се обложуваат со данок по вистински доход, за 
„ФЕНИ"; 

3. 40100-840-033-11045 — Дополнителен републич-
ки данок на приходи од имот, за „фјрНИ"; 

4. 40100-840-033-11053 — Данок п р е о д и од 
игри на среќа; за ,.ФЕНИ"; 

5. 40100-842-033-64061 — Средства за потпишува-
ње на развојот на земјоделството и сгсг^^ст^Ото; 

6. Потем е ж а 843-31504 — Придонес' од дово-
дот за насочено " образование од рударство, адета-ч 
лургија и др.; 

7. Подметка 843-31525 — Придонес од доводот 
за насочено образование од електроенергијата, елек-
троиндустријата и др.; 

8. Потсметка 843-31530 — Придонес од дохо-
дот за. насочено образование од хемиската, текстил-
ната индустрија и др.; 

9. Потсметка 843-31546 — Придонес од доходот 
за насочено образование од градежништвото и гра-
дежната индустрија; 

10. Потсметка 843-31551 — Придонес од дохо-
дот за насочено образование од земјоделството, 
дрвната, тутунската и прехранбената индустрија; 

11. Потсметка 843-31567 — Придонес од дово-
дот за насоченото образование од сообраќајот и дрс-
ките; _ . 

12. Подметка 843-31572 — Придонес од дохо-
дот за насоченото образование од трговијата, туриз-
мот, занаетчиството и комуналните дејности; 

13. Потсметка 843-31588 — Придонес од дохо-
дот за насоченото образование од здравството и со-
цијалната заштита,-

14. Потсметка 843-19415 — Придонес од дичен 
доход за насоченото образование од здравствотр и \ 
социјалната заштита,-

15. Потсметка 843-31583 — Придонес од дохо-
дот за Општата заедница на насоченото образование,-

16. Подметка 843-58608 — Придонес од дохо- , 
дот за научноистражувачката дејност во рударство-
т о И ДРУГИ; 

17. Потсметка 843^60907 — Придонес од личен 
доход на научно истражувачката дејност во рудар-
ството И ДРУГИ; 

18. Потсмева 843-58613 — Придонес од дохо-
дот за научно истражувачката, дејност од земјодел-
ството И ДРУГИ; 

19. Потсметка 843-60912 — Придонес од личен 
доход за научно истражувачката дејност од земјо-
делството И ДРУГИ; 



Стр. 302 - Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 17 април 1986 

20. Потсметка 843-58029 — Придонес од дохо-
дот за научно истражувачката дејност од градеж-
ништвото, сообраќајот и други,-

21. Потсметка 843нб0928 — Придонес од личен 
доход за научно истражувачката дејност од .градеж-
ништвото, сообраЈќајот и друш; 

22. (Потаметка 843-58634 — Придонес од дохо-
дот -за научно истражувачката дејност од хемиската, 
текстилната индустрија и други; 

23. Подметка 843-60933 — Придонес од личен 
доход за научно истражувачката дејност ЈОД хемис-
ката, текстилната индустрија и други; 
4 24. Попаметна 843-58655 — .Придонес од дохо-
дот за научно истражувачката дејност од фармацевт-
ската индустрија, здравството и други,-

25. Потсметка 843-00949 — Придонес од личен 
доход за научно истражувачката дејност од фарма-
цевтската индустрија, здравството и други; 

26. (Потсметка 843-58660 — Придонес од доходот 
за научно истражувачката дејност од графичката 
индустрија^ угостителството и други,- -
- 27. Подметка 843-61465 — Придонес од личен 

доход за општата заедница за научно истражувач-
ките дејности од графичката индустрија, угостител-
ството И Други; И ' ' 

28. Подметка 843-033-3707 — Придонес од ли-
чен доход за солидарно остварувана ца . задолжи-
телните видови на здравствена заштита ле-
ине то во СР Македонија. 

општествена заштита 
на децата 
основно образование 
солидарно оствару-
вање / на задолжи-
телните видови на 
здравствената зашти-
та на работниците 

1,35%1) 
0,80%2) 

0,18% 

Збирна стапка 16,83% 40100-844-033-8056 

б) од нестопанството 
— пензиско и инвалид-

ско (осигурување 
— општествена заштита 

на децата 
— о с н о т о образование 
— социјална заштита 
— солидарно остварува-

на задолжителните 
видови на здравстве-
ната заштита на ра-
ботниците 

— култура*^ 

14,50% 

1,35%*) 
0,80^/а2) 
0,07% 

0,18% 
0,20%3) 

П Р Е Г Л Е Д бр. 1 Збирна стапка 17,10% 40100-844-033-8061 

Поединечни стапки на самоуправните интересни за-
едници од насоченото образование и научните деј-
ности образувани за територијата на Републиката 

1. Придонеси од личен доход на работни-
ците од нестопанството 

— насочено образование 3,50%*) 
— научни дејности 0,40% 
2. Придонеси од доходот од стопанството 
— насочено образование 3,50% 
— научни дејности 0,30% 

Преглед бр. 2 
страна 2 

Стапка 

1. Придонеси од личен доход 
на работниците 

а) од стопанството 
— .пензиско и инвалид-

ско осигурување 14,50% 

2. Придонес од доходот 
од 'стопанството 

— социјална заштита 0,14% 
— култура 0/45% 

Стапката на придонесот од личните доходи 
на работниците и другите работни луѓе, а за работ-
ниците од основното и средното насочено образо-
вание и од социјалната заштита 1,75% ,за работници-
те во организациите од високото образование, оп-
штествената заштита на децата, организациите што 
вршат дејност и заштита на културни блага, и од 
областа на сценкжо-музичките дејности 2,45%. 

П Р Е Г Л Е Д бр. 2 

Поединечни и збирни стапки и преодни сметон за 
уплата на придонесите за републичките самоуправ-
ни интересни заедници од областа на пензиското 
и инвалид окото ошгурување, општествената заштита 
на децата, основното образование, социјалната заш-

тита, здравствената заштита и културата 

Број на преодената 
с-ка ка ј СОК 

За организациите на здружениот труд од основ-
ното и средното насочено образование и од .соци-
јална зашлита стапката на придонесот изнесува 0,68%. 

За организациите на здружениот труд од висо-
кото и вишото образование, општествената заштита 
на децата, организациите што вршат де јности заш-
тита на културни богатства од областа на сценско-
музичките дејности, стапката на придонесот изнесу-
ва 0,95%. 

2) За организациите на здружен труд од основ-
ното образование и средното насочено образование 
и од социјалната заштита, стапката на придонесот 
изнесува 0,40%. 

За установите за дневен престој на деца за ор-
ганизациите на здружен труд од високото и вишото 
образование, за организациите што ја вршат дејнос-
та заштита на културните богатства и од областа 
на сценско-музичкзите дејности, стапката на придо-
несот изнесува 0,56%. 

3) За организациите на здружен труд од основ-
ното, средното насочено образование и од социјал-
ната заштита, стапката на придонесот изнесува 0,10%. 

За организациите од високото образование, оп-
штествената заштита на децата, организациите што 
вршат дејност и заштита на културните богатства и 
од областа на сценско-музичките дејности, стапката 
на придонесот изнесува 0,14%. 
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П Р Е Г Л Е Д број 3 

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога жи-
веалиштето на работникот и седиштето на п а ш а хотелот на личниот доход се во иста општина 

а) Од стопанство 

Основно 
образование 

Здраве, 
осигуру-

вање 

Општест. 
заштита 
на деца 

Вработување Збирна 
стапка 

Број на преодната 
сметка кај СОК 

1. Берово 5,50 8,00 2,15 0,75 16,40 40410-844-001-8077 
г. Битола 4,50 10,00 1,45 0,75 16,70 40300-844-002-8077 
3. Брод Мак. 4,60 8,50 1,70 0,72 15,52 40321-844-003-8077 
4. Валандово 4,90 9,00 1,70 0,52 16,12 41300-844-031-8077 
5. Виница Мак. 6,00 8,00 2,50 0,65 17,15 40401-844-032-8077 
6. Гевгелија 6,00 8,00 2,00 0,30 16,30 41610-844-007-8077 
7. Гостивар 6,00 7,50 1,75 0,70 15,95 41510-844-008-8077 
8. Дебар 5,00 8,00 2,20 0,70 15,90 41030-844-004-8077 
9. Делчево 5,00 8,00 1,50 0,65 15,15 40420-844-005-8077 

10. Д. Хисар 5,50 9,50 2,15 0,85 18,00 •40301-844-006-8077 
11. Кавадарци 5,80 9,00 е,ѕо 0,65 17,95 41620-844-009-8077 
12. Кичево 6,00 7,00 1,50 0,70 15,20 40320-844-010-8077 
13ч Кочани 5,50 6,00 1,35 0,50 15,35 40400-844-011-8077 
14. Кратово 5,00 7,70 1,85 0,60 15,15 40901-844-012-8077 
15. К. Паланка 5,00 7,20 1,40 0,72 . 14,32 40910-844-013-8077 
16. Крушево 6,50 8,50 2,00 0,75 17,75 41110-844-014-8077 
17. Куманово 5,50 10,00 1,50 0,57 17,57 40900-844-015-8077 
18. Неготино 5,30 7,50 1,90 6,77 15,47 41630-844-016-8077 
19. Охрид 5,00 8,00 1,75 0,55 15,30 41000-844-017-8077 
20. Прилеп 6,00 9,50 1,70 0,75 17,95 41100-844-018-8077 
21. Пробиштип 6,50 5,50 2,17 0,75 14,92 41401-844-019-8077 
22. Радовиш 5,00 8,00 1,85 0,70 15,55 41310-844-020-8077 
23. Ресен 6,00 10,00 1,70 0,70 18,40 40310-844-021-8077 , 
24. Ов. Николе 5,00 8,10 1,85 „0,75 15,70 41420-844-027-8077 
25. Скопје*) 4,50 7,10 1,50 0,35 13,45 40100-844-033-8077 
26. Струга 5,00 7,60 1,80 0,75 15,15 41020-844-025-8077 
27. Струмица**) 6,30 8,00 2,00 0,60 17,00 41300-844-026-8077 
28. Тетово 5,00 9,50 1,10 0.50 16,10 41500-844-029-8077 
29. Т. Велес 5,60 9,70 1,75 0,75 17,80 41600-844-030-8077 
30. Штип 4,70 8,50 2,50 0,70 16,40 41400-844-028-8077 

*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода 
и Карпош). 

**) Содржана е и стапка од 0,10% за Општи меката СИЗ за култура. 

Табела бр. 3 
Б) од нестопанство - ч страна 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Берово 5,50 0,60 0,15 0,40 8,00 16. Крушево 6,50 0,50 0,50 0,50 8,50 
2. Битола 4,50 1,40 0,12 0,34 10,00 17. Куманово 5,50 0,35 0,15 0,40 10,00 
з.Брод. Мак. 4,60 0,30 0,30 0,50 8,50 18. Неготино 5,30 0,30 0,60 0,57 7,50 
4. Валандово 4,90 0,34 0,55 0,50 9,00 19. Охрид 5,00 0,55 1,00 0,15 8,00 
5. Виница Мак. 5,00 0,40 0,35 0,60 8,00 20. Прилеп 6,00 0,50 0,46 1,20 9,50 
6. Гевгелија 6,00 - 0,50 0,20 0,20 8,00 21. Пробиштип 6,50 0,55 0,45 1,00 5,50 
7. Гостивар 6,00 0,25 0,15 0,20 7,50 22. Радовиш 5,00 0,20 0,34 0,32 8,00 
8. Дебар 5,00 0,70 0,40 0,35 8,00 23. Ресен 6,00 1,30 0,60 0,75 10,00 
9. Делчево 5,00 0,30 0,18 0,40 8,00 24. Св. Николе 5,00 0,30 0,30 . 0,30 8,10 

10. Д. Хисар 5,50 0,35 0,37 0,39 9,60 25. Скопје*) 4,50 0,40 0,30 0,61 7,10 
11. Кавадарци 5,80 2,60 0,85 1,20 9,00 26. Струга 5,00 0,30 0,50 0,25 7,60 
12. Кичево 6,00 1,30 0,35 0,80 7,00 27. Струмица 6,30 0,48 0,50 0,20 8,00 
13. Кочани „ 5,50 0,30 0,30 0,25 8,00 28. Тетово 5,00 0,10 0,15 0,50 9,50 
14. Кратово 5,00 1,00 0,30 0,60 7,70 29. Т. Велес 5,60 0,40 0,30 0,30 9,70 
15. К. Паланка 5,00 0,70 0,25 0,30 7;20 30. Штип 3,00 2,30 0,60 0,90 8,50 

*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода 
и Карпош), 



Стр. 304 — Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 17 април 1986 

Табела бр. 3 
страна 3 

в) Од нестопанство 

1. Бероро 
2. Битола 
3. Брод Мак. 
4. Валандово 
5. Виница Мак. 
6. Гевгелија 
7. Гостивар 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Д-. Хисар 
11. Кавадарци 
12. Кичево 
13. Кочани 
14. Кратово 
15. К. Паланка 
16. Крушево 
17. Куманово 
13. Неготино 
19. Охрид 
20. Прилеп 
21. Пробипшш 
22. Радовиш 
23. Ресен 
Ц . Ов. Николе 
25. Скопје*) 
26. Струга 
27. Струмица 
28. Тетово 
29. Т. Делес 
30. Штип 

*) Стапките за Скопје се применуваат за сите 
пет општини (Центар ,Чаир, Гази Баба, Кисела Вода 
и Карпош). 

*б) од (нестопанспво 

1. Берово 5,50 2,15 7,65 41410-844-001-8035 
2. Битола 4,50 1,45 5,95 40300-844-002-8035 
3. Брод Мак 4,60 1,70 6,30 40321-844-003-8035 
4. Валандово 4,90 1,70 6,60 41300-844-031-8035 
5. Виница Мак. 6,00 2,50 8,50 40401-844-032-8035 
6. Гевгелија 6,00 2,00 8,00 41610-844-007-8035 
7. Гостивар 6,00 1,75 7,75 41510-844-008-8035 
8. Дебар 5,00 2,20 7,20 41030-844-004-8035 
9. Делчево 5,00 1,50 6,50 40420-844-005^8035 

10. Д. Хисар 5,50 2,15 7,65 40301-844-006-8035 
11. Кавадарци 3,80 2,50 8,30 41620^844-009-8035 
12. Кичево 6,00 1,50 7,50 40320-844-010-8035 
13. Кочани 5,50 1,35 6,85 40400-844-011-в035 
14. Кратово 5,00 1,85 6,85 40901-844-012-8035 
15. К. Паланка 5,00 1,40 6,40 40910-844-013-8035 
16. Крушево 6,50 2,00 8,50 41(110-844-014-8035 
17. Куманово 5,50 1,50 7.00 40900-844-015-8035 
18. Неготино 5,30 1,90 7,20 41630-844-016--8035 
19. Охрид 5,00 1,75 6,75 41000-844-017-8035 . 
20: Прилеп 6,00 1,70 7,70 41100-844-018-8035 
21. Пробиштип 6,50 2Д7 8,67 41401-844-019-8035 
22. Радовиш 5,00 1,85 6,85 41310-844-020-8035 
23. Ресен " 6,00 1,70 7,70 41310-844-021-8035 
24. Ов. Николе 5,00 1,85 6,85 41420-844-027-8035 
25. Скопје*) 4,50 1,50 6,00 40100-844-033-8035 
26. Струга 5,00 1,80 6,80 41020-844-025-18035 
27. Струмица**) 6,30 2,00 8,40 41300-844-026-8035 
28. Тетово 5,00 1,10 6,10 41500-844-029-8035 
29. Т. Велес 5,60 1,75 7,35 41600-844-030-8035 
30. Штип 4,70 2,50 7,20 41400-844^028-8035 

*) Стапките за (Скопје се применуваат за ш т е пет 
општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и 
Карпош). 

**) Содржана е и стапката од 0,10% за Општин 
ската СИЗ за култура. 

Табела бр. 4 
страна 2 

Основно 
образо-
вание 

Култура Физичка 
култура 

Социјал, 
заштита 

Општее. 
зашт. на 
децата 

Збирна - Број на преодиата 
стапка т е т к а к а ј СОК 

1. Берово 5,50 о,ѕо 0,15 0,40 2,15 . 8,80 41410-844-001-8040 
2. Битола 4,50 1,40 0,12 0,34 1,45 7,81 40300-844-002-8040 
3. Брод Мак. 4,60 0,30 0,30 0,50 1,70 7,40 40321-844-003-8040 
4. Валандово 4,90 0,34 0,55 0,50 1,70 7,99 41300-844-031-8040 
5. Виница Мак. 6,00 0,40 0,35 0,60 2,50 9,85 40401-844-032-8040 
6. Гевгелија 6,00 0,50 0,20 0,20 2,00 8,90 41610-844-007-8040 
7. Гостивар 6,00 0,25 0,15 0,20 1,75 8,35 41510-844-008-8040 
8. Дебар 5,00 0,70 0,40 0,35 2,20 8,65 41030-844-004-8040 
9. Делчево 5,00 0,30 0,18 0,40 1,50 7,38 41420-844-005-8040 

10. Д. Хисар 5,50 0,35 0,37 0,39 2,15 8,76 40301-844-006-8040 
11. Кавадарци 5,80 2,60 0,85 1,20 2,50 12,95 41620-844-009-8040 
12. Кичево 6,00 1,30 0,35 ^ 0,80 1,50 9,95 40320-844-010-8040 
13. Кочани 5,50 0,30 0,30 " 0,25 1,35 7,70 40400-844-011-8040 
14. Кратово 5,00 1,00 0,30 0,60, 1,85 8,75 40901-844-012-8040 
15. К. Паланка 5,00 0,70 0,25 0,38 , 1,40 7,73 40910-844-013-8040 
16. Крушево 6,5 0 0,50 0,50 0,50 2,00 10,00 41110-844-014-8040 

"17. Куманово 5,50 0,35 0,15 0,40 1,50 7,90 40900-844-015-8040 
18, Неготино 5,30 0,30 0,30 0,57 1*90 8,67 41630-844-016-8040 

П Р Е Г Л Е Д број 4 
Поединечни и збирни стапки и преодни ометки за 
уплата на придонесите од личните доходи кога жи-
веалиштето на работникот и седиштето на исплати-

телрт на личниот доход не «ое во една општина 

а) од стопанство 
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19. Охрид 5,00 0,55 1,00 0,15 1,75 8,45 41000-844-017-8040 
20. Прилеп 6,00 0,50 0,46 1«20 1,70 9,86 41*100-844-018-8040 
21. Пробиштип 6,50 0,55 0,45 1,00 2Д7 10,67 41401 н844-019-8040 
22. Радовиш 5,00 0,20 0,34 0,32 . 1,85 7,71 41310-844^020-8040 
23. Росен 6,оо 1,30 0,60 0,75 1,70 10,35 40310-844-021-8040 
24. Св. Николе 5,00 0,30 0,30 0,30 1,85 7,75 41420-844-027-8040 
25. Скопје*) 4,50 1,40- 0,30 0,61 1,50 8,31 41100-844-033-8040 
26. Струга 5,00 0,30 0,50 0,25 1,80 7,85 41020-844-025-8040 
27. Струмица 6,30 0,48 0,50 0,20 2,00 9,48 41300-844-026-8040 
28. Тетово 5,00 0,10 0,15 0,50 1,10 6,85 41500-844-029-8040 
29. Т. Велес 5,60 0,40 0,30 0,30 1,75 8,35 41600-844-030-8040 
30. Штип 3,00 2,30 0,60 0,90 1,95 8,75 41400-844-028-8040 

*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода 
и Карпош). 

П Р Е Г Л Е Д број 5 
Цоединечни и збирни стапка и преодни сметки за уплата на придонесите од доходот 

Збирна Број на Преодната 
стапка ' сметка кај СОК 

Здраве, 
осигур. 

Култура Физичка Социјална за иовр. 
култура заштита на раб. 

и проф. 
забол. 

1. Берово 0,60 0,12 0,47 0,50 1,69 40410-844-001-8009 
2. Битола 1,30 1,52 0,38 0,50 3,70 40300-844-002-8009 
з. Брод Мак. 0,30 0,25 0,50 0,50 1,55 40321-844-003-8009 
4. Валандово 0,53 0,38 0,60 0,60 2,11 41300-844-031-8009 
5. Виница Мак. 0,30 0,35 7 0,60 1,00 2,25 40401-844-032-8009 
6. Гевгелија 0,70 0,20 0,25 0,30 1,45 41610-844-007-8009 
7. Гостивар 0,33 0,19 0,38 0,40 1,30 415,10-844-008-8009 
8. Дебар 0,86 0,39 0,85 0,50 2,60 41030-844-004-8009 
9. Делчево 0,34 0,18 0,38 0,50 1,40 40420-844-005-8009 

10. Д. Хисар 0,43 0,30 0,45 0,50 1,68 40301-844-006-8009 
11. Кавадарци 0,30 0,10 0,50 0,50 1,40 41620-844-009-8009 
12. Кичево 0,65 0,50 . 0,38 0,20 1,73 40320-844-010-8009 
13. Кочани 0,45. 0,40 0,38 0,30 1,53 40400-844-011-8009 
14. Кратово 0,90 0,10 0,60 0,50 2,10 ' 40901-844-012-8009 
15. К. Паланка 0,86 0,24 0,38 1,00 2,48 40910-844-013-8009 
16. Крушево 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 41110-844-014-8009 
17. Куманово 0,35 0,30 0,46 0,50 1,61 ^ 40900-844-015-8009 
18. Неготино 0,50 ^ 0,40 0,55 0,30 1,75 41630-844-016-8009 
19. Охрид 0,55 1,00 0,35 0,40 2,30 41000-844-0^17-8009 
20. Прилеп 1,20 0,46 0,43 0,50 2,59 41100-844-018-8009 
21. Пробипгши 0,60 0,24 0,80 2,10 3,74 41401-844-019-8009 
22. Радовиш 0,80 0,34 1,00 0,50 2,64 41310-844-020-8009 
23. Ресен 0,38 0,12 0,38 41,50 1,38 40310-844-021-8009 
24. Св. Николе 0,70 0,50 0,90 0,40 2,50 41420-844-027-8009 
25. Скопје*) 1,20 0,15 0,26 0,40 2,00 40100-844-033-8009 
26. Струга 0,35 0,45 0,38 0,40 1,58 41020-844-025-8009 
27. Струмица 0,40 0,45 0,50 0,60 1,95 41300-844-026-8009 
28. Тетово 0,35 0,20 0,38 0,70 1,63 - 41500-844-029-8009 
29. Т. Велес 0,55 0,49 0,43 0,30 1,77 41600-844-030-8009 
30. Штип 1,00 ч 0,5 5 0,20 — 1,75 41400-844-028-8009 

*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода 
и Карпош). 

193 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР 'Македонија и член 20 од Зако-
нот за 'основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, по јавната расправа одржана на 23 јануари 
19186 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се УКИНУВААТ членовите 24 и 25 од Правил-

никот за заедничките основи и мерила за распоре-
дување на доходот, чистиот доход и распределба 
на средствата за ладни доходи и заедничка потро-
шувачка на аналитичкото вреднување на работните 
мејста, донесен од работниците во Земјоделско-ин-
дустришиот комбинат Брегалница" во Виница до ре-
ферендум одржан на 28 ноември 1983 година, 

2. Оваа 'одлука ќе се објави во ^Службен весник 
на СРМ" и во Означениот 3емјоделско-ивдустрисжи 
комбинат на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на (општина Виница, оо предлог под-
несен до Уставниот суд на Македонија, поведе по-
стапка з а оценување уставноста и законитоста на 
членовите 24 и 25 од Правилникот означен во точка-
та 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот 
оспорените одредби не се во согласност оо Уставот 
и се во спротивност со Законот за здружениот труд, 
затоа што на работник кој нема соодветна стручна 
подготовка, а е распореден 1на работи и работни за* 
дачи за кои се 'бара повисок степен на стручна под-
готовка, му се намалуваат бодовите по сите основи, 
а не само по основот стручна подготовка, 
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4. Судот на седницата и на јавната расправа ут-
врди дека во член 24 став 1 алинеја 1, 2 и 4 е пред-
видено за работното место предвидено со 'висока 
стручна т р е м а , а пополнето со виша (стручна спрема 
да се одбиваат 80 бода, за работното место предви-
дено со виша стручна спрема, а исполнето со средна 
стручна спрема да се -одбиваат. 50 бода; а за работ-
ното место предвидено со ВКВ, а пополнета со КВ 
да се одбиваат 30 бода. 

5. Согласно начелото на распределба според тру-
дот утврдено во член 22 од Уставот на ОР ;Македони-
ја и член 126 став .1 од Законот за здружениот труд, 
на секој работник му припаѓа од доходот на основ-
ната организација личен доход според резултатите 
од неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемување-
то на доходот на основната организација. За оствару-
вање на ова начело работниците во основната 'Орга-
низација, согласно член 23 од Уставот на СР Македо-
нија и член 127 од Законит за здружениот труд, се 
должни да утврдат о-снови и мерила за распределба 
на средствата за лични доходи, со кои треба да се 
обезбеди личните доходи на работниците да -се утвр-
дуваат врз основа на нивниот придонес во работата. 

Стручната подготовка на работникот, пак, како 
израз на сложеноста на работите односно работни-
те задачи, а предвидена како основ за распределба 
на 'средствата за лични доходи, има влијание врз при-
донесот на работникот, поради што е реално да се 
претпостави дека работникот кој го има предвиде-
ниот степен на стручна подготовка работните задачи 
ќе ги извршува во поголем успех од работникот кој 
ги извршува истите работни задачи, но го нема 'пред-
видениот степен на стручна подготовка. Според тоа, 
намалувањето на аконтацијата на личниот доход на 
работник кој нема соодветна стручна подготовка, не 
му е спротивно на начелото на распределба според 
трудот, но само доколку тоа намалување се врши 
по основот сложеност, а не по сите основи предви-
дени за распределба на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 24 од 
Правилникот е предвидено намалување на личниот 
доход на работниците кои немаат соодветна стручна 
подготовка, а не е наведено дека тоа намалување е 
само по основот сложеност. Судот утврди /дека овој 
член не е во согласност со член 22 од Уставот на 
СР Македонија и дека е во спротивност со член 126 
став 1 од Законот за здружениот труд. 

6. Разгледувајќи го оспорениот член 25 од Пра-
вилникот/Судот утврди дека со него е .предвидено за 
раководно работно место или за работно место за 
кое се предвидени (два крепена на образование, а е 
пополното со работник кој има повисок степен на 
образование, да се исплаќа предвидениот личен доход 
со Правилникот. Доколку, пак, работните места од 
став 1 се пополнети со понизок степен на образова-
ние се одбива предвидениот број на бодови во член 
24 од Правилникот. 

Согласно уставното начело за распределба според 
трудот, кога за 'вршење на одредени работи и работ-
ни задачи се предвидени два степени на стручна под-
готовка, нивното вреднување треба да се врши спо-
ред нивната сложеност, а не според стручната подго-
товка што ја има работникот. Ова затоа што, кога 
со 'самоуправниот општ акт .се предвидени два сте-
пени на стручна подготовка, тоа значи дека сложе-
носта на тие работи и .работни задачи е таква што 
може со успех да ја врши секој од работниците што 
има еден од предвидените степени на стручна под-
готовка. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 25 од 
Правилникот е предвидено намалување на личниот 
доход на работниците кои го имаат понискиот сте-
пен на стручна подготовка од двата алтернативно 
предвидени степени на стручна подготовка, Судот 
утврди дека овој член не е во согласност со устав-
и т е начело на распределба според трудот, 

, Брз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

У. бр. 4/86 
, 23 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
ДФ Владимир Митков, е. р. 

194 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот .суд на Македонија и за 
правното деЈство на неговите одлуки, на .седницата 
одржана на 29 јануари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 52 став 2 од Правилникот 
за станбени прашања на Основната "Организација на 
здружениот труд за изградба на објекти од ниско-' 
градба — II градилиште во Неготино, во состав на 
Градежната работна организација „Гранит" во Скоп-
је донесен од работниците во основната организаци-
ја оо референдум одржан на 24 септември 1981 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ^Службен весник 
на СРМ" и во означената Основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во Неготино поведе постапка пред 
Уставниот 'суд на Македонија за оценување уставно-
ста и законитоста на член 52 од Правилникот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука.Според наводите во 
предлогот, оваа одредба е противуставна и незако-
нита затоа што оо неа е предвидено доделувањето 
на станови за решавање на акутни кадровски пробле-
ми во Основната организација да се врши по пред-
лог и во согласност на генералниот директор на 
Работната организација или по предлог на директо-
рот на Основната организација. Во предлогот се изне-
сува мислење дека со самоуправниот општ (акт за рас-
пределба на станови може да се предвиди во распре-
делбата на станови да учествуваат и стручни кадри 
кои се дефицитарни, одвоено кадри кои се од по-
себно значење за организацијата, доколку во тој акт 
се утврдени: 1) објективни 'основи и мерила -со кои 
ќе се 'определи кои се тие кадри; 2) посебни сред-
ства кои работниците во Основната организација, од-
носно во Работната 'Организација ќе ш издвојуваат 
за изградба на станови за овој вид на кадри; и 3) 
посебни основи и мерила за определување на прио-
ритет при распределбата на станови за овие (дефи-
цитарни) кадри, што во конкретниот 1случај со оспо-
рената одредба, па и со актот во целина не е сто-
рено. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 52 од 
оспорениот Правилник е предвидена можност со про-
грамата односно планот од член 8 од овој Правил-
ник да се обезбедат станови за решавање на акутни 
кадровски проблеми во Основната организација, од-
носно во Работната заедница и донесувањето на ста-
нови да се врши по предлог и во согласност со ге-
нералниот директор на Работната организација или 
по предлог на директорот на Основната организа-
ција. Според член 8 од истиот Правилник, врз основа 
на петгодишната програма за решавање на станбе-
ните прашања јза секоја година се донесува годишен 
план кој ги содржи елементите од програмата, а 
во годишниот план задолжително се определува 
бројот на работниците во основната 'Организација на 
кои ќе им се реши станбеното прашање во годината 
за која се донесува планот како и начинот на реша-
њето во смисла на член 4 од овој Правилник. Со 
член 4 од овој (Правилник е предвидено станбените 
прашања на работниците да се решаваат со дава-
на на: станови вд општествена сопственост на ко-



17 април 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 14 — Стр. 307 

растење, кредити- за купување па стан; кредити за 
индивидуална станбена'изградба; и кредити за про-
ширување и адаптација. Според член 5 од истиот 
Правилник, изворите на средствата за решавање на 
станбените прашања на работниците, начинот на 
здружувањето на средствата во рамките на работната 
организација, како и оо организации БОН работната 
организација и евиденцијата на средствата се регу-
лирани со Самоуправната спогодба за заедничките 
критериуми за решавање да станбени прашања на 
работниците, склучена меѓу сите 'основни органи-
зации на здружениот труд во состав на Градежната 
работна организација „Гранит" и Работната заедни-
ца — Заеднички' служби — Скопје. Најпосле, во 
член 14 од Правилникот се предвидени основите, а 
во членовите 15— 2̂2 и мерилата за утврдување на 
ранг-листата за распределба на станови. Меѓутоа, ни-
ту во член 52 ниту пак во останатите одредби на 
овој Правилник не (се утврдени основи и мерила за 
определување на дефицитарните кадри и начинот на 

^нивното учество во распределбата на станови. ̂  
Со член, 42 од Законот за станбени односи 

(„Службен весник на СЕМ" бр. 36/72 и 14/83) и член 
463 од Законот за здружениот труд е предвидено 
работниците во основната организација на здруже-
ниот труд да ш утврдуваат основите и мерилата 
за учество на, работниците во распределбата на ста-
нови. 

Судот смета дека работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд се должни во само-
управниот општ акт да предвидат кои стручни кадри 
ги сметаат за дефицитарни и, ,.акутни кадровски 
проблеми", колку средства ќе се издвојуваат, изво-
рите на тие средства и основите и мерилата по кои 
ќе се врши распределбата на станови за овие кадри. 

Со оглед на тоа што со член 52 став 2 од оспо-
рениот Правилник е предвидено доделувањето на 
станови за решавање на акутни кадровски проблеми 
во Основната организација односно во Работната 
заедница да 'се врши (По предлог и согласност на ге-
нералниот директор на Работната организација, или 
по предлог на директорот на Основната организа-
ција, а не по основите и мерилата кои би ги утвр -
диле работниците во Основната организација за 
дефицитарните и неопходните кадри и што оваа 
одредба, па и Правилникот во целина не содржи 
такви орлови и мерила, Судот утврди4 дека оваа од-
редба не е во согласност со член 42 од Законот за 
станбени односи, односно дека е во спротивност 

, со член 463 од Законот за здружениот труд. 
Врз основа на изнесеното Судот .одлучи како 

во точката 1 на оваа. одлука.-

У. бр. 181/85 
29 јануари 1986 година 

Скопје . 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

- днр Владимир Митков, е. р. 

195 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 фев-
руари .1986 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба 

на станови донесен од работните луѓе во Работната 
заедница на органите на управата на општината 
Битола Јна собирот одржан на 13 јуни 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ^Службен весник 
на СРМ" и во Работната заедница на органите на 
управата на Собранието на 'Општината Битола на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
рпшти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 173/85 од 11 декември 1985 година, поведе вес-
талка за оценување уставноста и законитоста на 
Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за неговата зако-
нитост. ' , 

4. На седницата4 Судот утврди дека оспорениот 
Правилник го донеле работните луѓе во Работната 
заедница на органите на управата на собир. 

Според член 223 став 1 алинеја 3 од Законот за 
државната управа („Служ)бен весник на СРМ" бр. 
45/80), работниците во работнава заедница на орга-
нот на управата со референдум одлучуваат, покрај 
другото, и за основите и мерилата за распределба 
на средствата за заедничка потрошувачка, во кои 
спаѓаат и становите. 

Со оглед на тоа што оспорениот' акт е донесен 
на ообир на работните луѓе, а не со референдум, 
Судот утврди дека тој е -во спротивност со означе-

' ната законска одредба. 4 ; 

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

У. бр. 173/85 
5 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот .суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 

196 
Уставниот суд на ^Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство (на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 5 февруари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА член 47 од Правилникот 
за станбени прашања, донесен од работниците во 
Работната заедница на Органот на Управата на оп-
штината Титов Велес со референдум одржан на 4 
септември 1985 подино. 

2. Оваа одлука ќе се.објави во ^Службен весник 
на СРМ" и во Работната заедница на Органот на 
управата на општина Титов Велес на начин предви-
ден за објавување јна самоуправните општи акти. 

3. На седницата Судот утврди дека со член 47 
од оспорениот Правилник е предвидено започнатите 
предмети пред неговото влегување во сила да се 
решаваат според неговите одредби. 

4. Според член '262. став 1 од Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија, законите, другите 
прописи и општи акти не можат да имаат повратно 
дејство, довека според член 577 став з од Законот 
за здружениот труд во самоуправниот општ акт, во 
согласност со Законот може да се утврди тој акт 
или одделни негови одредби да можат да имаат 
повратно девство само ако тоа го дозволува прирок 
дата на односите, кои се уредуваат со тој самоуп-
равен општ акт. 

Со -оглед на тоа што природата на односите што 
се уредуваат со член 47 од оспорениот Правилник 
не е таква што дозволува повратно дејство, Судот 
утврди дека оваа одредба не е во согласност оо 
член 262 став 1 од Уставот на СР Македонија и 
дека е во спротивност со член 577 став 3 од Зако-
нот за здружениот труд. 

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

У. бр. 229/85 
5 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на-Уставниот суд на Македонија, 
днр Владимир Митков, С. 
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197 
Уставниот Суд на Македонија, врз основа" на 

член 20 од Законот з а основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 фев-
руари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 22 под в) и г), точка 4 
и 5 од Општествениот договор за вработување на 
општина (Струмица, објавен во „Службен гласник на 
општина Струмица" бр. 7 од 13 (октомври 1981 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ^Службен весник 
на СРМ", во ^Службен гласник на општина Струми-
ца" и во Самоуправната интересна заедница за вра-
ботување на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 268/85 од 8 јануари 1986' година, поведе пос-
тапка з а оценување уставноста и законитоста на 
член 22 под в) и г), точка 4 и 5 од актот означен 
во то(чката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што се постави прашањето за согласноста на 
означените одредби со Уставот и Законот. 

4. Судот на седницата утврди дека, во член 22 
под в) од означениот Општествен договор како по-
себен основ за утврдување приоритет при вра1боту-
вањето, е предвидено времетраењето на живеењето 
вр местото на вработување и по тој основ се опре-
делени мерила. 

5. Согласно уставното начело на еднаквост ут-
врдено во Оддел I I став 3, алинеја 9 на Основните 
начела од Уставот на СР Македонија, неприкославе-
ната основа на положбата и улогата на човекот, ме-
ѓу другото, ја сочинува и еднаквоста во правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со Уставот и законот. Притоа, имајќи го 
предвид општествениот карактер на трудот и на 
средствата за производство, согласно член 2.10 став 
3 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин 
под еднакви услови му се достапни секое работно 
место и функција во општеството. Според член 253 
став 1 од Уставот на СФР Југославија, пак, вработу-
вањето на граѓаните е слободно на целата територи-
ја на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Имајќи ш предвид изнесените уставни и закон-
ски Одредби, Судот утврди дека при определување то 
на редот на првенство при вработувањето, време-
траењето на живеење во местото на вработување не 
може" да се предвиди како основ, дека тоа не е 
во согласност со уставните начела на еднаквост и 
достапност на секое работно место и функција во 
општеството на сите граѓани под еднакви услови и 
дека со тоа се доведува во прашање општествениот 
карактер на трудот и на 'средствата за производ-
ство. Притоа, ако се има предвид фактот дека суш-
тината на општествениот договор за вработување е 
да се овозможи интензивирање на територијалната 
и професионалната подвижност на работниците, Су-
дот утврди дека предвидувањето на основот време-
траење на живеење во местото на вработување води 
кон затворање на регионални и локални рамки. 

6. Понатаму, разгледувајќи го оспорениот Дого-
вор, Судот утврди дека во член 22 под г) се пред-
видени посебни услови кои треба да ги и|сполнува 
невработеното лице, кои понатаму се разработени во 
точки и за секој услов е предвиден определен број 
бодови. Притоа, во точките 4 и 5 е предвидено: 
невработените лица спортисти во дисциплините — 
фудбал, одбојка, кошарка и борење, чии клубови 
се натпреваруваат најмалку во Македонска лига, а 
што настанувале во првата постава на клубот нај-
малку 2 години да добиваат 30 бода и невработени-
те лица кои постигнуваат врвни резултати како пое-
динци на републичко и сојузно ниво во областа на 
науката, културата, физичката (култура и техничката 
култура да добиваат 30 бода. 

7. Според член 139 од Уставот на СР Македони-
ја и член 579 од Законот за здружениот труд, оп-
штественонполитичките заедници, организациите на 
здружениот труд, другите самоуправни организации 
и заедници, како и заедниците з а вработување оо оп-
штествен договор, го обезбедуваат и усогласуваат 
самоуправното уредување на општествено-економски-
те и-другите односи од поширок заеднички интерес, 
меѓу кои и политиката на вработувањето. Во член 
11, пак, од Законот за вработувањето и осигурува-
њето во случај на невработеност („Службен весник 
на СРМ" бр. 13/78), меѓу другото, се предвидува со 
општествен договор за вработување да се усогласува 
самоуправното уредување на условите и критериу-
мите за приоритет при вработувањето. 

Судот оцени дека при .ограничени можности за 
вработување на невработените лица не е во несоглас-

ност со член 139 од Уставот на СР Македонија и 
не е во спротивност со член 579 од Законот за здру-
жениот труд приоритетот да се уреди со општествен 
договор. Притоа, основите и мерилата за утврдување 
на тој приоритет ги определуваат учесниците во до-
говорот. Меѓутоа, согласно член 210 став 3 од Уста-
вот на СР Македонија тие -основи и мерила треба 
да обезбедат еднаквост за сите граѓани. Со оглед 
на тоа што во член 22 под г) точка 4 и 5 посебно 
е ^вреднуван статусот на одредени граѓани, Судот ут-
врди дека со тоа тие се .ставаат во привилегирана 
положба и дека оспорената одредба не е во (соглас-
ност со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија 
и со уставното начело на еднаквост утврдено во 
Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела од 
Уставот на СР Македонија. 

Врз о с о в а на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 268/85 
5 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

н а Уставниот суд на Македонија, 
днр Владимир Митков, е. р. 

198 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот з а основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното девство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 
февруари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Битола за оценување уставноста 
и законитоста на членовите 31, 32, 33 и 34 од Пра-
вилникот за утврдување на основите и мерилата за 
стекнување и распоредување на средствата за работа 
и распределба на средствата за лична и заедничка 
потрошувачка, донесен од работниците во Органот на 
Управата во Собранието на Општина Охрид, со ре-
ферендум одржан на 7 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ" и во Органот на управата на начин пред-
виден -за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола, 
на 20 јули 1985 година, поднесе предлог з а оцену-
вање уставноста и законитоста на членовите 31, 32, 
33 и 34 од Правилникот означен во точка 1 од оваа 
одлука. Според . наводите во предлогот членовите 
31, 32, зз и 34 од оспорениот Правилник не се 
во согласност со членовите 126, 127 и 129 од Зако-
нот з а ' здружениот труд, затоа што вреднувањето 
на работите и работните задачи е извршено во фик-
сен износ и тоа .само по основот сложеност на рабо-
тите и работните задачи. Со оглед на тоа што во 
Органот на Управата од 1 јануари 1985 година е 
ро сила нов Правилник, се предлага Уставниот суд 
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да донесе одлука со која ќе утврди дека оспорените 
Одредби од Правилникот во времето н а важењето не 
биле во соглас,ност 100 уставните и законските од-
редби. ^ ^ 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
Правилник е донесен од ^ работниците со референдум 
на 7 декември 1977 година. Мето стаќа, Судот утврди 
дека во означениот Орган на управата, со рефе-
рендум одржан на 21 декември 1984 година е доне-
сен нов Правилник за утврдување на основите и 
мерилата з а . стекнување^ и распоредување на дохо-
дот и за распределба на средствата за лични доходи 
и заедничка потрошувачка. Воедно Судот утврди де-
ка предлогот од О ш одениот-суд на здружениот труд 
во Битола е поднесен на 20 април 1985 година, што 
значи дека од престанокот на- важењето на оспоре-
ниот Правилник (21 декември 1984 година) до под-
несувањето на предлогот (20 април 1985 година), не 
поминало повеќе од 1 година поради што постојат 
процесни претпоставки да го оценува истиот. ' 

"Во однос на оспорените одредби од Правилни-
кот Судот утврди дека придонесот на работникот 
во стекнување на личниот доход се утврдува и за-
виси од: сложеноста; обемот,- квалитетот на работи-
те и работните задачи; успешното користење на 
средствата за работа; остварените заштеди; користе-
њето на работното време,- одговорноста; и условите 
за работа*'. Понатаму, судот утврди дека во член 
31 од означениот Правилник сите овие основи пред-
видени воч член 29 оо определен процент учеству-
ваат во личниот доход. Така, сложеноста учествува 
со 35%, обемот 15% квалитетот 10%, користењето 
на средствата 5°/о, остварените заштеди 5%, користе-
њето на работното (време 10%, одговорноста 10°/о 
и условите под кои ' се извршуваат работите и работ-
ните задачи оо 10°/о. Исто така, Судот утврди дека 
во член 32, пак, работите и работните задачи во 
Органот на. управата согласно утврдените основи и 
мерила се рангираат .по пат на групирање во четири-
наесет групи и во секоја од овие лрупи се групи-
рани определени работи и работни задачи. Воедно, 
Суд от утврди дека според член 33 вреднувањето н а 
работите и работните задачи се врши по пат на 
бодирање, Работите и работните задачи шорЈед став. 
2 од истиот член, пак, се вреднуваат согласно ос-3 
новите и мерилата и рангирањето извршено во гру-
пи согласно основите и мерилата со што се добива 
соодветниот број на бодови. Според ставот 3, збирот 

на бодовите добиени по сите основи и мерила прет-
ставува вредност на работите и работните задачи из-
газено во бодови. Во член 34 пак, од Правилникот, 
за сите четиринаесет групи на работи и работни 
задачи, утврдени во член 32, даден е вкупниот број 
н а бодови з а секоја неодделна група. Така, на при-
мер, во првата група , се добиваат 1200 бода, во вто-
рата 1060 бода во третата 980 бода и слично. 

Од изнесената фактичка положба произлегува 
дека во член 34 е даден вкупниот број на бодови 
за поодделните групи, кој вкупен број на бодови 
по член. 31 се расчленува на определен број на 
проценти по- сите предвидени основи. Од тие про-
центи може да се утврди колку бода носи секој од 
предвидените основи. (Така, на пример, во првата 
група вкупен број бодови се 1200, основот .сложе-
ност учествува со 35°/о, а претворена во бодови 35°/о 
од 1200 бода изнесува 420 бода). 

Според член 22 од Уставот на СР Македонија 
и член 126 од Законот за здружениот труд, личниот 
доход на работникот (се утврдува според резултатите 
од неговиот труд и според неговиот личен придонес 
што со својот тековен и минат труд и со 'управување-
то, со средствата во општествена 'сопственост ги дал 
за зголемување на доходот во основната организа-
ција. За утврдување на личниот доход на работни-
ците, согласно член 23 од Уставот н а СР Македони-
ја и член 127 од Законот за здружениот труд, работ-
ниците се должни да утврдат основи и мерила. -

.Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник 
се утврдени оанови, а со одредувањето на проценту-
алното учество во вкупниот број на борови се утвр-
дени и мерила и тоа не во фиксен износ и не само 
по ошовот сложеност, Судот утврди дека означените 
одредби од Правилникот, во времето на нивното 
важење, не биле во несогласност со .означените ус-
тавни одредби и не биле во спротивност 'со означе-
ните одредби од Законот з а здружениот труд. . 

~Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 н а оваа одлука. 

У. бр. 160/85 
12 февруари 1986 година 

Скопје 
, Го заменува претседателот на 

Уставниот суд на Македонија, 
д-р Димитар Поп Георгиев, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

194 
Врз основа на член 244, од Уставот на СФРЈ, 

Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Хер-
цеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, Извршниот совет на Собранието на СР Сло-
венија*, Извршниот совет на Собранието на СР Срби-
ја, Извршниот совет на Соборот на ОР Хрватска, 
Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, 
Извршниот совет на Собранието на САП Војводина 
и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, 
склучија -

Д О Г О В О Р 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА БИОЛОШКА 

РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 

Член 1 
Учебниците на овој договор се согласни, заради 

зачувување и унапредување на постојниот^ шумски 
фонд, претворање на деградираните шуми и честа-
ци во високи шуми, како и за пошумување на голите 
шумски површини, да ги утврдат: издвојувањето на 
средства за биолошка репродукција на шумите, ми-
нималниот обем. на шумсконодгледувачките работи и 
активностите за унапредување на шумскиот фонд. 

Член 2 
Учесниците на овој договор ое согласни со свои1 

те мерки и .активности, во рамките .на своите права 
и . должности, да ги обврзат корисниците на шуми-
те да издвојуваат средства з а биолошка репродукци-
ја н а шумите според минимална стапка од 7°/о, а во 
карстните каменливи предели според стапка од 5%, 
од вредноста на продадените шумски сортименти на 
камионскиот пат или на пловниот објект. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни, со свои-

те мерки и активности, во рамките на своите права 
и должности, да ги обврзат корисниците на шумите 
да извршат шум|сќо-одгле|дувачки работи во обем со 
кој се обезбедува проста ' репродукција на .шумите, 
сразмерно со извршените сечи., 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни, да пре-

земаат мерки, во рамките на своите права и долж-
ности, за да се донесат долгорочни, програми за по-
шумување на голите шумски површини и за мелио-
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рација на деградираните шуми и честаци и да обез-
бедат трајни извори на средства за реализација на 
тие програми. 

Член 5 
* Учесниците на овој догова,р се согласни да обра-

зуваат координационен одбор за следење и извршу-
вање на обврските од овој договор, а стручните ра-
боти за одборот да ги оврши Сојузниот комитет за 
земјоделство/ 

Член .6 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на учесниците на До-
говорот. 

Член 7 
Овој договор се објавува во .службените весници 

на социјал и етичките републики и на социјалисти- ' 
ките автономни покраини. 

18 декември .1985 година 
Белград 

ПОТПИСНИЦИ: 
За Извршниот совет на Собранието на 
СР Басна и Херцеговина, 
дчр Отев)о Мир јаниќ, член на Советот 
и претседател на Републичкиот коми-
тет за земјоделство и шумарство, 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 
Христо Христоманов, член на Сове-
тот и претседател на Републичкиот 
комитет з а земјоделство, шумарство и 
водостопажство. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, 
Милан Кнежевиќ, член на Советот и 
претседател на Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и пре-
храна, 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, 
м-р Никола Станиќ, аден на Советот 
и претседател на Републичкиот коми-
тет за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, 
Маријан Стрбашиќ, член на Соборот 
и претседател на Републичкиот коми-
тет з а земјоделство и шумарство. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора,, 
Филип Огњановиќ, член на 'Советот и, 
претседател на Републичкиот ^комитет 
за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Војводина, 
Петар Илиќ, член на Советот и секре-
тар на Покраинскиот секретаријат за 
земјоделство, прехранбена индустрија 
и шумарство, 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Косово, 
Александар Васиќ, член на Советот и 
претседател на Покраинскиот комитет 
за земјоделство и шумарство. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

195 
Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Зако-

нот за железниците („Службен весник на СРМ" бр. 
46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичка самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај, Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за железнички сообраќај, во согласност со 
собранијата на општинските самоуправни интересни 
заедници за железнички сообракај со (седиште во 
Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Би-
тола и (Куманово ,на (седницата одржана на 27 декем-
ври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 
ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНАТА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ 
ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА 
НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО 

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Одлуката за воведувавме придонел на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за желез-
нички шобраСќај за финансирање на дел од трошо-
ците на репродукцијата и за нормални услови на 
стопанисување во железничкиот сообраќај („Службен 
верник на СРМ" бр. 43/81, 38/82, 24/83, 27/84 и 5/85), 
во членот 1 зборот „и" пред годината „1984" се бри-
ше и на негово место се става запирка, а по годи-
ната ,„1984" се додава „и 1985", 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 919 
27 декември 1985 година 

Скопје 

Претседател, 
Инајет Даути, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
МАКЕДОНСКИ БРОД 

196 
Врз основа на член 103 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита — Македонски Брод, Собранието на Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита — Македон-
ски Брод, на заедничка /седница на соборот на де-
легатите корисници — работници и Соборот на деле-
гатите даватели на услуги /одржана на 30 декември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — 
РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
(Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во 1986 година се определува во височина од 8,50% 
о д бруто личниот доход и другите примања во која 
се содржани: 
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— стапката на придонесот за задолжителните ви: 
ДОБИ на здравствената заштита, 3,00% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравствената заштита, од 5,50°/о. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствена заштита 

во случај н а повреда на работа и заболување од про-
фесионални , болести се .определува во. висина од 
0,50°/о. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став к а ј обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основицата ка ј обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и други-
те примања. 

Придонес за повреда на. работа и заболување од 
професионални заболувања по стапка од 0,50°/о прес-
метуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои 
не формираат доход за вработените по договор за 
дело ЈОД бруто основицата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува во висина од 
20°/о нето личниот доход, односно основицата утвр-
дена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
пределува по видови на правата сразмерно на стап-
ките,, односно тарифата на придонесот определени 
во член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата н а придонесот должен е 

при уплатата на" придонесите за здравствена зашти-
та и посебниот придонес за користење на здравстве-
ната заштита во странство на самиот налог уплатни-
ца да даде спецификација за уплатените придонеси 
по видови на правата со ознаката на основицата и 
за периодот за ко ј се пресметува и уплатува придо-
несот. 

Доколку4 обврзникот на придонесот не го попол-
ни налогот — уплатницата согласно одредбите рд 
претходниот став службата, односно поштата не-
ма да го прими налогот — уплатницата, во смисла 
на член 82 од Законот за службата на општественото 
книговодство. 

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврз-
ниците на начин утврден со Закон, Статутот и дру-
гите општи -акти на Заедницата. _ 

Член" 5 
Оваа одлука влегува во сила со- денот на доне-

сувањето, а ќ е се применува од 1. I. 1986 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СР)М". 

Бр. 210 
30 декември 1985 година 

Македонски Брод 

Собрание на Општинската заедница 
Претседател, . 

Добрица Столеска, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Наум Пејкоски, е. р. 

Собор на рабо тници-корисници на 
, услуги 

, - Претседател, 
Ружа Србиноска, е. р. 

197 
Врз О)снова на член . 112 од Законот за здрав-

ствената заштита (^Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Македонски Брод, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Македонски .Брод, на заед-
ничка седница на Соборот на делегатите — корисни-
ци работници и Соборот на делегатите — даватели 
на услуги, 'одржана на, 30 декември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗ-
НОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА КОРИСНИ 

ЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Придонесите за здравственото окзигурување во 

постојани месечни износи за одделни корисници на 
здравствена заштита се плаќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна прак-
тика (волонтери и друго) што не примаат личен до-
ход. ако работат со полно работно време, во износ 
од 660,00 динари од кои: 206,00 динари за задолжи-
телна здравствена заштита, 412,00 динари за остана-
тите права од здравствената заштита и 42,00 динари 
во случај на повреда на работа и заболување од 
профејрионални болести; 

2. за учениците во стопанството односно учени-
ците во училиштата од средно образование за од-
делни' занимања за кои покрај училишната се изве-
дува и практична настава, во износ од 400,00 динари, 
од кои: 125,00 динари за задолжителните видови на 
здравствена заштита, 250,00 динари з а ' останатите 
права од здравственото осигурување • и 25,00 динари 
за случаи на повреда на работа и заболување од 

_ професионални болести, 1 

3. за лицата кои учествуваат на; млајдински ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидското 
осигурување се 'осигурени за сите случаи на инва-
лидност, во изно|с о д 350,00 динари од КОИ: 110,00 
динари за задолжителните видови на здравствена 
заштита, 240,00 динари за останатите права од здрав-
ствена заштита, 

4. з а лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно во износ од 660,00 динари 
од кои: 206,00 динари за задолжителни водови на 
здравствена заштита, 454,00 динари за останатите 
видови на здравствена заштита,-

5. лицата кои ое наоѓаат на обука и оспособу-
вање за Општонародна одбрана и безбедност и оп-
штествена самозаштита, припадниците на територи-
јалната одбрана и на цивилната заштита за време 
на обука, оспособување и вршење на должности во 
износ од 350,00 динари од КЈОИ: 110,00 динари за за-
должителните видови н а здравствена заштита 240,00 

-динари за останатите видови на здравствена заштита; 
6. за уживателите на постојана државна помош 

доделена од страна на бившите президиум^ на на-
родните собранија или извршниот оовет, во износ 
од 660,00 динари од кои : 206,00 динари за задолжи-
телните, видови на здравствена заштита и 454,00 ди-
нари за останатите права; 

7. за членовите " на потесното семеЈство на југо-
словенските работници на привремена работа во 
странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, 
а на кои не им е обезбедена здравствена заштита 
ка ј странскиот носител на здравственото осигурува-
ње, во износ од 660,00 динари на член од кои: 

^ 206,00 динари за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита и 454,00 динари за останатите права; 

8. _ пензионери од странски носители на осигуру-
вање додека престојуваат на подрачјето на Заедни-
цата, ако во меѓународен договор не е определено 
поинаку во износ од 640,00 динари по член-од кои-. 
200,00 динари за задолжителни видови на 'здравстве-
на заштита и 440,00 динари за останатите права. 
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Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравствено осигурување во случај на 
повреда на работа и заболување од професионални 
болести за: 

1. учениците во средното насочено образование 
и студентите на вишото и високото образование, за 
времето на практичната работа во врска/со настава-
та, во износ од 140,00 динари; 

2. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции кои според прописите4 за пензиското и инва-
лидското осигурување се осигурени во случај на ин-
валидност, во износ од 140,00 динари; 

3. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции, во износ од 140;00 динари. 

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособува-
ње за општонародна одбрана и безбедност и опште-
ствена самозаштита, припадниците' на територијал-
ната одбрана џ на цивилната заштита, за време на 
о)бука, оспособување и вршење на должноста, во из-
нос од 140,00 динари,-

5. лицата кои работат помалку од половината од 
полното работно време во износ од 200,00 динари; 

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-
ње или преквалификација што ги организира или 
упатува Заедницата за вработување, како и лицата 
на професионална рехабилитација или школување во 
соодветните организации на здружен труд, во износ 
од 200,00 динари,-

7. лицата учесници во активности при природ-
ни и други тешки несреќи и активности при против-
пожарна заштита, во износ од 140,00 динари,-

8. лицата кои по, барање на надлежните органи 
за внатрешни работи или овластено службено лице 
ќе укажат помош на овие органи »0 -вршењето на 
нивните должности за време на укажување на таква-
та помош, според соодветните прописи, во износ од 
140,00 динари; 

9. лицата кои вршат повремени или привремени 
работи по основа на договор во износ од 200,00 ди-
нари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-

ка освен за тие од член 1 точка 8 се пресметуваат 
и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од еден месец, з а ' секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

_ Член 4 
Сјо денјот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за придонесите на 
здравственото осигурување што се плаќаат во посто-
јани месечни износи за .одделни категории корисни-
ци на здравствена заштита. 

Член 5 
Оваа, одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 
година. 

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

Бр. 209 
30 декември 1985 година 

Македонски Брод 

Собрание на Заедницата 
Претседател, 

Добрица Столеска, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Наум Перкоски, е. р. 

Собор на корисници на услуги 
работници 

Претседател, 
Ружа Србиноска, е. р. 

198 
Врз основа на член 106 од Законот за здрав-

ствената заштита („ Службен весник на СРМ" бр. 
ДО/83), член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Македонски Брод, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Македонски Брод, на заед-
ничка седница на Соборот на делегатите корисници 
на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите на 
работниците во организациите на здружениот труд 
од здравството — даватели на услугите, одржана на 
30 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА КОРИС-

НИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЦИ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на придо-

несите за финансирање на здравствената заштита на 
корисниците — земјоделци за 1986 година на подрач-
јето на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Македонски Брод. 

Член: 2 ч 
Корисниците — земјоделци плаќаат придонес за 

здравствена заштита и тоа: 
а) за задолжителните видови на здравствена заш-

тита : 
— 7,20°/о од катастарскиот доход и 493,00 динари 

за секој член од домаќинството за' корисниците кои 
имаат сопствена земја; 

— ,1.600,00 динари по домаќинство и 493,00 дина-
ри за секој член на домаќинството за корисниците 
кои земаат земја под наем; 

б) за правата на здравствена заштита над задол-
жителните видови што самостојно ш утврдува Заед-
ницата : 

— 1,80% од катастарскиот доход и 123,00 дина-
ри за секој член на домаќинството — за корисници-
те кои имаат сопствена земја,- ' 

— 400,00 динари по домаќинство и 123,00 динари 
за секој член на домаќинството —' за корисниците 
кои земаат земја под наем. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката од 1984 година. 

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

то донесување, а ќе се применуваат од 1. I. 1986 
година. 

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

Бр. 204 
30 декември 1985 година 

Македонски Брод 

. Собрание на Општинската СИЗ 
за здравствена заштита 

Претседател, 
Добрица Столеска, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Наум Пејкоски, е. р. 

Собор на работници-корионици на 
услуги 

Претседател, 
Ружа Србиноска, е. р. 
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199 
Врз основа на член 57 (став 1 и 2 од Законот за 

здравствената заштита („)Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Македонски Брод, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Македонски Брод, 
на заедничка (седница на трите собори на делегатите 
одржана на 30 декември -1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ 

СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО 
ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот на употреба-

та на превозните средства, условите и начинот на 
остварувањето на надоместокот на патните трошоци 
и дневниците за време на патувањето со престој во 
друго место ШТО им припаѓа на корисниците на 
здравствена заштита на товар на средствата на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Македонски Брод, (во натамош-
ниот теист. Заедница), а во случај кога од матич-
ниот лекар или лекарска комисија се упатени да ко-
ристат здравствена заштита надвор од местото на 
Нивното живеалиште и на начин пропишат со- Ста-
тутот на Заедницата и Правилникот за условите и 
начинот на користењено на здравствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на корисниците спрема тарифата на превоз-
ните средства во Јавниот патен сообраќај по најку-
сата релација. 

Кога превозот е извршен без претходен налог 
да матичниот лекар, оправданоста за извршениот : 

превоз ја цени Лекарската комисија дополнително по 
барање на корисникот и со поднесување на потреб-
ните докази. 

Член 3 
Надоместокот за превозот се одредува по тари-

фата на најкусата релација на превозните средства 
во јавниот сообраќај, железница или автобус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус 
за надоместок се зема пониската тарифа. 

Член 4 
Ако корисникот спрема посебни прописи, . има 

право на неограничен број бесплатни патувања во 
јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на на-
доместок по оваа одлука 

Член 5 
На корисник кој- користи здравствена заштита 

спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот 
не му припаѓа надоместок за патни трошоци. 

Член 6 
Налогот, односно упатот за патување во друго 

место поради амбулантски. специјалистички и кон-
тролни прегледи важи, по правило само .за едно па-
тување. До колку лекарот- специјалист на кого ко-
рисникот му е упатен на прв преглед најде дека е 
потребно испитување и лекување и ка ј друга специ-
јалисти, тоа .посебно ќе го констатира, така да прво-
битниот упат ќе важи и за останатите. 

Кога корисникот во смисла на претходниот став 
е упатен, односно преземен на амбулантнонспеција-
листичко лекување или испитување, издадениот на-
лог важи за сето време додека трае лекувањето, од-
носно испитувањето. -

Здравствената работна организација, односно ле-
карот на истата, која на упатениот корисник му пру-
жила здравствена заштита, на налогот за патување 
треба да потврди со печат и потпис, шт)о е доказ де-
ка корисникот патувал и се јавил за здравствана 
заштита, 

Член 7 
Надоместок на име исхрана и .сместување за вре-

ме на патувањето и престој во друго место на ко-
рисникот изнесува и тоа: 

1. на подрачјето на Заедницата, 
како Прилеп, Крушево и Ма-
кедонски Брод . 300,00 ДИН; 

2. ион Заедницата, а на подрачје- . 
то на СРМ 500,00 дин; 

3. за Скопје 600,00 дин; 
4. надвор од подрачјето на СРМ 1.000,00 дин; 
5. во други центри на републики-

те и покраините 1.200,00 'дин. 

За корисниците — деца до навршување на 7 го-
дишна возраст, надоместокот од претходниот став се 
намалува за 50%. 

Член 8 
Барањето за исплатување на надоместокот од 

претходниот член стасува првиот нареден ден по за-
вршеното патување, односно завршеното лекување; 

Член 9 
Оваа одлука влегува во рила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престануваат да важат одлуките за надоместокот 
на патните трошоци на осигурените лица. 

Бр. 203 
30 декември 1985 година 

Македонски Брод 
Претседател, 

Добрица Столеска, е. р. 

200 . 
Врз основа на член 32 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Македонски Брод, Собранието на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита — Македонски Брод, на заедничка седница 
на Соборот на делегатите — работници — корисни-
ци и Соборот на делегатите — даватели на услу-
гите, одржана на 30 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИС-
НИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА 
ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА 

СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица, членови на 
семејството и другите лица кои што се корисници на 
здравствена заштита според Законот како и услови-
те под кои се смета дека издржуваното лице нема 
сопствени приходи доволни за издржување, 
г 

Член 2 
Се смета дека корисникот ги издржува членови-

те на семејството, ако тие живеат со него во заед-
ничко домаќинство и немаат сопствени приходи до-
волни за издржување, а Корисникот ги издржува од 
своите приходи- . 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување, ако нивниот катастарски приход од земјо-
делство не го надминува износот од 2.180,00 динари 
годишно, или другите приходи не го надминуваат из-
носот од 2 500,00 динари месечно или, ако катастар-
скиот приход и другите месечни приходи заедно не 
го надминуваат износот од 33.180,00 динари годиш-
но по издржувано лице, 
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Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заеднич-

ко домаќинство со корисникот ќе се смета за издр-
жувано лице, ако неговите сопствени приходи не го 
надминуваат износот од претходниот член и, ако _ 
корисникот учествува во трошоците за неговата из-
дршка со најмалку 2.500,00 динари месечно. 

Член 5 
Лицата кои корисникот ги зел за издржување 

осигурени се по правило, ако немаат родители. Де-
цата кои имаат еден или двајца родители осигурени 
се како лица кои корисникот ги зел на издржување, 
ако родителите поради својата здравствена состојба и 
други околности не се способни или се спречени за 
Стопанисување (ученици, студенти и ел.) односно не 
се во состојба да се грижат за децата и за нивното 
издржување, а децата и нивните родители немаат 
сопствени приходи Доволни за издржување. Сето под 
услов да двата родители не се способни за стопа-
нисување, или се спречени тоа да го сторат. 

Се омега дека децата земени на издржување во 
шиела на претходниот став немаат сопствени при-
ходи доволни за издржуваше, ако нивиште приходи, 
односно приходите на нивните родители пр член на 
домаќинство не ги надминуваат износите предвидени 
во член 3 од оваа одлука. 

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

вањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година. 
Со . денот на применувањето на оваа Одлука 

престанува да важи Одлуката од 1984 подива. 

Бр. 205 
30 декември 1,985 година 

Македонски Брод 
Претседател, 

Добрица Столеска, е. р. 

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

сувањето, а ќе се исплатува од 1. I. 1986 година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи одлуката од 1984 година. 

Бр. 206 
30 -декември 1985 година 

Македонски Брод 
Претседател, 

Добрица Столеска, е. р. 

201 
Врз основа на член 37 од Законот за здравстве-

ната заштита (^Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 24 и член 154 став 1 точка ,14 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Македонски Брод, Собрание-
то на Општинската самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита — Македонски Брод, на за-
едничка седница на трите собори на делегатите, одр-
жана на 30 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО 

Член 1 
Задолжително здравствено се осигурени како ра-

ботници и иселениците — повратници од странство 
и тоа од земјите со кои не постојат меѓународни до-
говори и конвенции за здравствено осигурување како 
(Австралија, Шведска, Швајцарија и др.), додека ре-
довно се пријавуваат кај Заедницата за вработување, 
ако во истата се пријавиле во рок од 30 дена по 
враќањето во СФРЈ, а се населиле на подрачјето на 
Општинската СИЗ на здрав|ството и здравственото 
осигурување — Македонски Брод. 

Лицата од претходниот став се стекнуваат со 
својство на корисници на здравствена заштита, ако 

4 со државата од која се враќаат престојувале најмал-
ку 6 (шест) месеци непрекинато. 

Члегг 2 
Придонесот за здравствено осигурување на лица-

та од претходниот член го плаќа Заедницата за вра-
ботување, во постојанен месечен износ од 1,000,00 
динари за 1986 година по корисник, 

202 
Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 

здравствената заштита (,,'Службен весник на ОРМ" бр. 
10/83) и член 156 став 1 точка 5 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Македонски јБрод, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Македонски Брод, на заед-
ничка седница на Соборот на делегатите работници 
— корисници и Соборот на делегатите на давателите 
на 4 услуги, одржана на 30 декември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат ооновиците за пре-

сметување и плаќање на придонес за здравствена 
заштита на лицата вработени ка ј приватни работо-
давци на подрачјето на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Ма-
кедонски Брод, а за кои со Законот за здравствена 
заштита не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствена заштита и за утврдување на 
правата од здравствената заштита на лицата врабо-
тени кај приватни работодавци, претставува догово-
рениот нето личен доход меѓу приватниот работода-
вец .и работникот кој што неможе да биде помал од: 

— за неквалификуваните работници и домашни-
те помошнички, во висина на гарантираниот личен д о-
ход од општината во која ја врши својата дејност, 
утврден со посебен пропис; 

— за полуквалификувани работ-
ници 25.000,00 ДИН; 

— за квалификувани работници 28.000,00 'дин; 
— за висококвалификувани работ-

ници 34.000,00 дин. 

Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците од училиштата .за средно образо-

вание кои покрај училишната изведуваат и практич-
на настава" во организација на здружен труд или кај 
приватни работодавци основица за остварување на 
правата од здравствена заштита претставува награ-

, дата што ја прима, а која неможе да биде помала 
ОД: 

— за ученици од прва година 2.130,00 дин; 
— за ученици од втора година 2.700,00 дин,-
— за ученици од трета година 3.770,00 дин; 
— за ученици од четврта година 4.300,00 дин. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на, оваа одлука 

престанува да важи одлуката за утврдување на осно-
виците за пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување на лицата вработени кај 
приватни работодавци 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува слд 1 јануари 1986 го-
дина. Истата да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 207 
30 декември 1985 година 

Македонски Брод 

Собрание на Општинската заедница 
Претседател, 

Добрица Столеска, е. р. 

Собор на даватели на услули 
Претседател, 

д р Наум Пејкоски, е. р. 

Собор корисници — работници, 
Претседател, 

Ружа Србиноска, е. р. 

203 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СЕМ" бр. 10/83), 
член 85 став 1 и член 154 став 1, точка 14 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заплета — Македонски Брод, 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита — Македонски 
Брод, на заедничка седница на трите собори на де-
легатите, одржана на 30 декември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

ЗАКОП И ПОСМРТТНА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнуваме право на надоместок на трошоците за 
закоп и посмрттна помош во случај на смрт на ко-
рисник на здравствена заштита (во натамошниот 
текст — корисник), од подрачјето на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Македонски Брод. 

Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за закоп 

се утврдува и тоа: 
— 8.300,00 динари, во случај на смрт на корис-

ник до едногодишна возраст; 
— 13.200,00 динари, во случај на смрт на ко-

рисник од 1—7 годишна возраст; 
— 18.200,00 динари, во случај на смрт на корис-

ник/од 7—14 годишна возраст и 
— 23.600,00 динари, во случај на смрт на корис-

ник над 14 годишна возра!ст. 

Член 3 
Во случај корисникот да умре надвор од подрач-

јето на Општинската самоуправна интересна заедни-
ца на здравствена заштита — Македонски Брод, на-
доместокот од претходниот член се зголемува за 
50% без обзир каде е законот извршен. 

Дошлку корисникот умре во странство надомес-
токот од член 2 се зголемува за 100% без оглед ка-
де е закупот извршен. 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат законот на корис-
никот, врз основа на изводот од матичната книга на 
умрените, потврдата за извршениот закоп и здрав-
ствената легитимација на корисникот. 

Во случај корисникот да умре во странство, по-
крај доказите од претходниот став, се поднесува и 
потврда од дипломатското претставништво од СФРЈ 
но таа земја дека лицето умрело во странство, 

Член 6 
На членовите од потесното семејство на корисни-

кот кој што умрел, ,а кои тој од својата заработувач-
ка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во ви-
сина од едномесечен износ од основицата за надо-
местокот на личен доход, односно едномесечна пос-
ледна пензија, материјално обезбедување, привреме-
ниот надоместок, при што се зема во предвид и заш-
титниот додаток ној се исплатува со пензијата, како 
и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инва-
лидската пензија што му припаѓала на умрениот ко-
рисник по прописите на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Се смета дека корисникот ги /издржувал члено-
вите на семејството, ако членовите на семејството 
користеле здравствена заштита по основ на корис-
никот кој умрел. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на потреб-

ните трошоци и посмртна помош стасува со денот 
на смртта, односно законот на корисникот. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година. 

Член 8 ч 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за височината на 
износот на трошоците за закоп и посмртна помош. 

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

Бр. 208 
30 декември 1985 година 

Македонски Брод 
Собрание на Заедницата, 

Претседател, 
Добрица Столеска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — НЕГОТИНО 

204 
Врз основа на член 34 од Законот за физичка 

култура („Службен весник на СРМ" 'бр. 5/74) и член 
17 став з од Статутот на ОСИЗ за физичка култура 
— Неготино, Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 15 јануари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУ-
РА — НЕГОТИНО И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ВО РСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат средствата, од-

носно стапките на придонес што ги плаќаат основ-
ните организации на здружен труд во областа на 
стопанството од остварениот доход, работните луѓе 
од , личен доход од неетопанство, од земјоделска 
дејност и (самостојно вршење на стопанска,и несто-
панска дејност, заради обезбедување средства на 
ОСИЗ за физичка култура — Неготино и РСИЗ за 
физичка култура за 1986 година. 

Член 2 
За остварување на својата програма во 1986 го-

дина, ОСИЗ Ѕа физичка култура — Неготино сред-
ствата ќе ги обезбедува од следните извори: 

— придонес од остварен доход во стопанството, 
по стапка од 0,40%; 

— придонес од личен доход од нестопанатвото, 
по стапка од 0,60%; 

— придонес од земјоделска дејност, по стапка 
ОД 0 ,55%; 

— придонес од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност по стапка од 1,00%. 

V-
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Член 3 
Организациите на здружен труд од областа на 

основното и средното насочено образование ќе пла-
ќаат придонес од личните доходи по стапка од 0,30%, 
а организациите од областа на општествената заш-
тита на Деца ќе плаќаат придонес, по стапка од 
0,40% од личен доход во нестопанството. 

Член 4 
ОСИЗ за физичка култура — Неготино, за оства-

рување на програмата на РСИЗ за физичка култура-
од општ интерес за Републиката, здружува сред-
ства врз основа на посебен договор. ^ 

Член 5 
Се овластува Службата на општествено книго-

водство средствата договорени за 1986 година за 
РОИЗ за физичка култура да ги издвојува на нивна 
жиро сметка врз основа на посебно овластување каде 
ќе биде утврдена динамиката на пренесувањето на 
средствата за 1986 година. 

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

зиното објавување во „Службен ве аниќ на СРМ" и 
„Службен .гласник на Општина Неготино", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-5/86 
15 јануари 1986 година 

Неготино 
Претседател, 

Атанас Најдов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
НЕГОТИНО 

205 
Врз основа на член 196 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за образование и вос-
питание („(Службен весник на СРМ" бр. 19/83), член 
10 и 20 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската самоуправна интересна заедница за об-
разование и наука — Неготино и член 11 од Ста-
тутот на Заедницата, Собранието на Заедницата, (на 
седницата одржана на 5 февруари 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — НЕГОТИ-

НО ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите за ОСИЗ за образование и наука — Него-
тино за 1986 година. 

Член 2 
За финансирање на дејностите од надлежност на 

ОСИЗ за образование и наука — 'Неготино во 1986 
година ќе се уплатуваат средствата од следните из-
вори и по следните стапки: 

1. придонес од личен доход од работен однос од 
стопанството и нестопанството, по стапка од 5,30%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, п а стапка од 0,20%; 

3. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и занаетчиска дејносг, по стапка 
од 0,20%. 

Член 3 
По исклучок од член 2 став 1 точка 1 од оваа 

одлука, организациите на здружен труд од основното 
образование, средното насочено образование и орга-
низациите од областа на социјалната заштита, при-
донесот од личен доход од работен однос ќе го 
пресметуваат и уплатуваат, по стапка од 2,65%, а ор-
ганизациите од областа на непосредна детска зашти-
та ќе уплатуваат придонес од личен доход, по стап-
ка од 3,70%. 

Член 4 
Основица за пресметување на придонесот од 

член 2 на оваа одлука за точката 1 (придонес од 
личен доход од работен однос), с§ бруто личните 
доводи на вработените, 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОД И ЛИЧЕН ДОХОД 
НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕ-
БИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРА-
ТА НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува- вишната на стапките 

на придонесите од доход и личен доход од работен 
однос заради обезбедување на приходи на Самоуп-
равната интересна заедница на културата на општи-
ната Неготино за 1986 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите за задоволување на по-

требите во областа на културата за 1986 година из-
искуваат: 

— од доход на ОЗТ — 0,50%; 
— Од личен доход од работен однос, нестопан-

СТВО — 0,309/о; 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

0,55%; 
— од личен доход на самостојно вршење на 

стопанска и нестопанска дејност — 1,00%. 

Член 3 
Оваа "одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ" односно 
„Службен гласник на Општина Неготино", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 10 
-28 јануари 1986 година 

Неготино 
Претседател, 

Димче Бањански, е. р 
ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — НЕГОТИНО 

207 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 13 точ-
ка 4 од Статутот на ОСИЗ за вработување на Оп-
штина Неготино, Собранието на Заедницата за вра-
ботување, на седницата одржана на 28 февруари 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ" НА 
ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
1. Придонесот за вработување од бруто личниот 

доход на вработените зз 1986 година се утврдува 
рд стапка од 0,77%, 

Претседател, ' 
Атанас Трајков, е. р. 

Бр. 03-26 
18 февруари 1986 година 

Неготино 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. 

Член 6 
Оваа одлука ќе беде објавена во „Службен глас-

ник на општина Неготино". 



17 април 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 14 — Стр. 317 

Член 2 
Придонесот за вработување се плаќа и пресме-

тува според основата за пресметување на придонес 
за вработување и тоа: 

1. за вработените во ОЗТ од областа на стопан-
ствово и нестопанството и за работниците вработе-
ни кај работодавци — личниот доход на работници-
те, во кој се содржани придонесите и даноците што 
се плаќаат од бруто личниот доход и тоа по стапка 
од 0,77%, 

2. по исклучок од точка 1 од овој член органи-
зациите на здружен труд од основното и средното 
насочено образование ке плаќаат придонес по стап-
ка од 0,40%, а организациите од општествена заш-
тита на децата, и организациите што вршат дејност 
и заштита на културни блага и еденско-му змчката 
дедоска ќе плаќаат придонес по стапка од 0,50% од 
бруто личниот доход на вработените,-

3. за работодавецот —- основицата според која 
плаќа данок од личен доход, по стапка од 2%, 

4. за работодавецот кој данокот го плаќа во 
годишен паушален износ придонесот го утврдува 
Заедницата за вработување во висина од 10% од 
паушалниот износ на данокот. 

Член 3 
Облогот и наплатата на придонесот за вработу-

вање од точка 3 и 4 го врши Управата за опште-
ствени приходи при Собранието на општина Него-
тино. 

^ Член 4 
Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година 
и ќе се објави во „Службен гласник на општина 
Неготино" и „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-65 
26 февруари ,1986 година 

Неготино 
Претседател, 

дип. шум. инж. Л. Лазаров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — НЕГОТИНО 

208 
Врз основа на член 60, став 1 од Законот за 

определени облици на општествената заштита на де-
цата и самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („(Службен весник на СРМ" 
бр. 6/81) и член 14 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена'заш-
тита на децата — Неготино, Собраниено на ОСИЗ 
за општествена заштита на децата — Неготино, на 
седницата одржана на 24 јануари 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

— НЕГОТИНО ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од личен доход на вработените, од личен 
доход за земјоделска дејност и личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска и професионална деј-
ност, за Општинската самоуправна интересна заед-

. ница за општествена заштита на децата — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Него-
тино, изнесуваат: 

1. придонес од личен доход од работен однос во 
стопанство и неетопанство, по стапка од 1,90%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,15%; 

3. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност, по стап-
ка од 1,00%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од основното и 

средното насочено образование ќе плаќаат придонес 
и даноци од личните доходи во висина од 50%, а 
организациите од општествената заштита на децата 
и организациите што вршат дејност и заштита на 
културни блага и сценско-музичката дејност, во ви-
сина од 70°/о од општата стапка што ја плаќаат 
ОЗТ и КОС, освен за' придонесите за пензијско и 
инвалидско осигурување и здравствена заштита. 

Член 4 
Основицата за пресметување на придонесот од 

член* 2 точка 1 се бруто личните доходи на врабо-
тените во стопанство го и нестопанството. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, 

а ' ќ е се применува од 1 Јануари 1936-година. Истата 
ке биде објавена до „Службен весник на СРМ" ч и 
„Службен гласник на општина Неготино". 

Бр. 02-6/1 
24 јануари 1986 година 

Неготино 
» Претседател, 

Блажо Станоев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
НЕГОТИНО 

209 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и 43/78) 
и член 12 од Статутот на ОСИЗ за социјална заш-
тита — Неготино, Собранието на општинската СИЗ 
за социјална заштита, на седницата одржана на 27 
февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите 'Од доходот на основните организации на 
здружениот ТРУД, од личниот доход од работен однос, 
од личниот доход од самостојно вршење стопанска 
дејност и од личниот доход од самостојно вршење 
на нестопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за социјална заштита — Неготино изнесу-
ваат: 

— придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд, по стапка од 0,5Ѕ%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
по стапка ОД 0,57%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,60%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска и стопанска дејност, по .стапка од 
0,60%. 

Член 3 
Обврзниците на придонесот од доходот за соци-

јална заштита се основните организации на здру-
жен труд и другите корисници на општествени сред-
ства определени оо ' Одлуката за утврдување на сто-
панските и нестопанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 14/77), во областа на дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од 
доход на организациите на здружен труд од став 
1 на овој член претставува остварениот доход. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, за-

старената присилна наплата на придонесите за со-
цијална заштита од, доходот на ОЗТ се применуваат 
оодветните одредби на Законот за доход на ОЗТ 
(„(Службен весник на СРМ" бр. 47/73, 11/74, 15/76, 
25/76, 33/76 И 44/76). 
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Член 5 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

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

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-45 од 1985 годоина^ 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден о д ' 

денот на објавувањето во „Службен весник на СВМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-714 
27 февруари 1986 година 

Неготино 
Претседател, 

ѕ Нахо Дуровиќ, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
НЕГОТИНО 

210 
Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на 

ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собра-
нието на ОСИЗ за здравствена заштита, (на седни-
цата одржана на 4 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛА-

ЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА 
ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита што ое пла-

ќаат ;во постојани месечни износи аа 1986 година 
се плаќаат за: 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат ао полно 
работно време, во износ од 1000 динари; 

2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања за кои покрај училишна се изведува и 
практична'настава вр ОЗТ, училиштето или ка ј при-
ватни работодавци, во износ од 500 динари; 

ЈЗ. лицата на школување, стручно усовршување' 
или постдипломски студии кои поради тоа го пре-
кинале вработувањето, а за тоа време примаат сти-
пендија, во износ од' 1.000 динари,-

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи 
ги упати како свои стипендисти на практична работа 
во друга организација заради стручно усовршување 
и оспособување, 1.000 динари; 

5. лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, а кои според прописите на пензиското 
и инвалидското осигурување бе осигурени за сите 
случаи на инвалидност, ако (работат 6 часови дневно, 
во износ од 500 динари,- ч 

6. лицата кои учествуваат на јавни работни ак-
ции организирани од општествоно-политички заед-
ници, амо работат најмалку 6 часови дневно, во из-
нос од 500 динари; 

7. лицата кои се -наоѓаат на обука и оспособува-
ње за општонародна одбрана и безбедност и опште-
ствена самозаштита, припадниците на територијална-
та одбрана и на цивилната заштита за време на 
обука, оспособување и вршење на должноста, во из-
нос од 500 динари; 

8. за членовите, на потесното семејство на југо-
словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј странски 
носител на осигурувањето, се плаќа придонес во 
постојан износ од 500 динари по член; 

9. на лицата корисници на инвалиднина според 
прописите за пензиското и инвалидското осигурува-
ње и тоа само во случај на потреба од лекување во 
врска со повредата или заболување што предизвика-
ло телесно оштетување на кои им припаѓа право 
ца инвалиднина во износ од 500 динари; 

10. иселениците повратници во колку се прија-
ват редовно во СИЗ за вработување, во износ од 
1.000 динари; 

11. брачните другари односно родители осигуре-
ни според член 29 од Законот за здравствената 
заштита, во износ од 1.000 динари; 

12. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа ги наполни потребните услови, 
во износ од 500 динари; 4 

13. членовите на семејството на осигуреникот кој 
се наоѓа на издржување казна затвор, ако на оси-
гуреникот не му престанува работниот однос во 
ОЗТ за време на из вр шуван>е.на казната во износ 
од 150 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи ое плаќаат придоб-

иеш за здравствено осигурување и за случај не-
среќа на работа и заболување од професионална бо-
лест во износ од 150 динари и тоа за лицето од 
член 16 од Статутот на Заедницата. 
I 

Член 3 
Платените придонеси од точка 1 до 7 од^ оваа 

одлука по видови на здравствена заштита ќе се 
распоредуваат во следната структура: 

— за задолжителните видови здравствена заш-
тита 50%; 

— за здравствената заштита што самостојно ја 
утврдува заедницата 45%; 

— за несреќа на работа и професионално забо-
лување 5°/о. 

Придонесите од точка 8 до 13 се распореду-
ваат: 

— за задолжителни видови здравствена заштита 
( 53%; 

— за останати видови на здравствена заштита 
47%. 

Член 4 
Придонесите за лицата 'опфатени со член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад со исклучок на придонесите од член 1 точка 
8. 

Член 5 
Со денот на влегувањето на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 0231-393 донесена од оваа 
Заедница на 26 декември 1984 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 44/6 
4 февруари 1986 година 

Неготино 
Претседател, 

Иван Шалев, е. р. 

211 
Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на 

ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино;, Собра-
нието на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, 

^јна седницата одржана на 4 февруари 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПЛАЌАЊЕ И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ 

РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основици за прес-

метување и плаќање на придонесот за здравствена 
заштита на лица вработени ка ј приватни работодав-
ци за кои со закон не се утврдени основици за при-
донес. 
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Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствена заштита и за остварување на 
одредени права од здравјствената заштита на лица 
вработени кај приватни работодавци претставува до-
говорниот чист личен доход меѓу приватниот рабо-
тодавец и работникот кој што не може да биде 
помал ОД: 

— за неквалификувани работници и домашни 
помошнички 20.000 динари; 

— за полуквалификувани работници ' — 25.000 
динари; 

— за квалификувани работници — 30.000 динари; 
— за висок »квалификувани работници — 35.000 

динари,-
— за работници со висока стручна подготовка 

— 40.000 динари. 
Доколку во текот на годината износите предви-

дени во претходниот став останат под износот на 
гарантираниот личен доход, за основица во смисла 
на оваа одлука се зема гарантираниот личен доход 
во СР Македонија-. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката на оваа заедница 
бр. 393 од 26 декември 1984 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на СВМ". 

Бр. 0231-44/7 
4 февруари 1986 година 

Неготино 
Претседател, 

Иван Шалев, е. р. 

212. 
Врз основа на член 1§ од Самоуправната спо-

годба за основање на ОСИЗ^за здравствена заштита 
— Неготино и член 160 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собра-
нието на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, 
на седницата одржана на 4 февруари 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО ЗА 

1986 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравствена заштита на земјодел-

ците — осигуреници за 1986 година ќе (се пресмету-
ва и наплатува: 

1. на осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (ката|старски приход): 

а) по стапка од 4°/о од катастарскиот приход од 
КОИ: 

— за задолжителни видови здравствена заштита, 
1,8%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува заедницата, 2,2%; 

2. На осигуреници кои немаат сопствена земја, 
а се занимаваат со земјоделска дејност: 

а) по 500 динари, од домаќинство од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена заш-

тита, ЗОО динари,-
— за здравствена заштита што самостојно ја 

утврдува Заедницата, 200 динари. 
II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 0231-44/5 
4 февруари 1986 година 

Неготино 
Претседател, 

Иван Шалев, е. р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Од страна на Љубљанска банка Основна банка — 
Скопје на лицето Макрески Милош, предлагач во 
оваа постапка, по негова тековна сметка бр. 40100-
620-21-840-8017-3709/24 издадени се чекови на 8. I. 
1986 год. и тоа чекови под бр. 767226 до 767230 кои 
што се загубени најверојатно во Стоковната куќа 
„Скопјанка" — Скопје. Се моли секој оној кај кого 
се наоѓаат чековите или кој нешто знае или за преч-
ки за водење на постапката за амортизација да се 
јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот. Во спротивно, постапката За амортизација на 
овие чекови ќе продолжи. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
17/86. (64) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
Пред ОВОЈ суд е заведен спор за развод на брак 

по тужбата на тужителот Мекиќ Мујо од е. Батинци, 
Скопско, против тужената Мекиќ Дајана, моминско 
Вишиќ, со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Мекиќ Дајана да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок да ја достави својата точ-
на адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена 
на истата, сапла1сно одредбите од Законот за про-
цесната постапка ќе и биде поставен привремен ста-
рател ќој ќе ги штити нејзините права и интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV 
П. бр. 731/86. (59) 

Пред Општинскиот суд Скопје I I — Скопје е за-
веден спор за развод на брак по тужбата на тужи-
телкага Јасмина Ибрахими од Скопје, против туже-
ниот Сафет Ибрахими од истото место, а сега со 
непозната адреса на живеење во САД. Вредност на 
/спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Сафет Ибрахими од Скоп-
је да <ое јави во рок од 30 дена во -судот или да ја 
достави точната4 адреса на живеење. Во спротивно 
ќе му. биде одреден привремен старател согласно 
член 84 од ЗПП кој ќе ги штити неговите интереси 
во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, 
III. П. бр. 1105/86^ (60) 

Пред Општинскиот суд Скопје 'И се води постап-
ка под Б О С бр. 3 6 6 / 8 6 по предлог на Лазаревски" 
Сречко од е. Радишани против Народна банка на 
Југославија — Војни сервис — Белград, за пониш-
тување на чекот бр. 6 1 0 5 7 1 6 во износ од 1 0 . 0 0 0 ди-
нари (издаден од Народна банка на Југославија — 
Војни сервис Белград. 

Се повикува лицето кое го држи чекот да го 
пријави на судот, или, пак, да го извести судот за 
лицето кое ја држи исправата. 

Се предупредува лицето задолжено за чекот де-
ка со поведување на оваа постапка не може полно-
важно да ги исполнува обврските, да го пренесе, 
обнови, преправи, .замени или да издаде нов. 

Се повикува секој што има правен интерес да 
стави приговор на поведувањето на постапката. 

Горните пријавувана важат во рок од еден месец 
од денот на објавувањето на огласот Ако во тој рок 
не се пријави држењето на чекот или не се стави 
приговор против предлогот за неговото поништување, 
судот ќе донесе решение со кое чекот ќе го по-
ништи. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје. II — Скопје, ВПС. 
бр. 66/86. (61) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

182. Одлука за (изменуваше и дополнување на 
Деловникот на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 

183. Одлука з а определување на повисок износ 
на пензија на корисниците—просветни ра-
ботници кои воспитно-образовната дејност 
ја вршеле во 1944 и 1945, односно 1946 
година и во таа дејност оствариле право 
на пензија —" — — — 

184. Одлука за висината на посебниот надомес-
ток што се плаќа за друмеките моторни 
возила —: — — — — — — •— — 

185. Решение за разрешување и именување 
претседател, заменик на претседателот, су-
дии, обвинители и заменик на обвините-
лот во Вишиот суд на честа на резервни-
те воени старешини — — — — — 

186. Решение за разрешување Од должноста 
помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за меѓународни односи — 

187. Решение за именување началник на Би-
рото за претставки и предлози во Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македо-
нија -Т- — — — — — — — — 

188. Решение за разрешување од должноста 
помошник на републичкиот секретар за 
народна одбрана — — 

189. Решение за разрешување од должноста 
помошник на директорот на Републичкиот 
завод за општествено планирање — — 

190. -Решение за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на Македонската филхар-
монија —- — — — — — — — — 

191. Наредба за определување на месечниот 
износ на .висината на цивилната инвалид-
нина на цивилните инвалиди од војната 
едо 1986 година — — — — — — — 300 

192. Наредба за пропишување на потсметки на 
уплатните сметки, како и за утврдување 
на збирни стапки за уплатување на при-
донесите од личниот доход на работници-
те и од доходот — — — — — — — 

193.' Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У, бр. 4/86 од 23 јануари 1986 година — 305 206 

194. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 181/85 од 29 јануари 1986 година — 

195. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 173/85 од 5 февруари 1986 година 

196. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 229/85 од 5 февруари 1986 година 

197. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 268/85 од 5 февруари 1986 година 

198. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 160/85 од 12 февруари 1986 година 

289 

— —- — 293 

299 

299 

299 

— — 299 

300 

300 

300 
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307 

307 

308 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

194. Договор за минималните критериуми за 
биолошка репродукција на шумите — — 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 

195. Одлука за изменување на Одлуката за во-
ведување придонес од доходот и висината 
на стапката на придонесот на Републичка-

309 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

310 

311 

312 

— — — 313 

207. 

308 208. 

209. 

210. 

211. 

211. 

та самоуправна интересна заедница за же-
лезнички сообраќај за финансирање на 
дел од трошоците на репродукцијата и за 
нормални услови на стопанисување во- же-
лезничкиот сообраќај — — — — — 310 

МАКЕДОНСКИ БРОД , , 

Одлука за стапките и тарифата на придо-
несот за здравствена заштита на корисни-
ците — работници и стапката на посеб-
ниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство за 1986 година 
Одлука за придонесите за здравствена 
заштита што се плаќаат во постојани ме-
сечни износи за одделни категории на ко-
рисници на здравствена заштита — — 
Одлука за висината на придонесите за фи-
нансирање на здравствената заштита на 
(корисниците — земјоделци за 1986 година 
Одлука за надоместок на патните трошо-
ци на корисниците на здравствена зашти-
та кои се упатуваат на преглед и лекува-
ње во друго место — — 
Одлука за условите под кои се смета дека 
корисникот на здравствена заштита издр-
жува членови на семејството и дека чле-
нот на (семејството нема сопствени при-
ходи доволни за издржување — — — 313 
Одлука за прифаќање на здравствено оси-
гурување на повратници од странство — 314 
Одлука за утврдување на ошовиците за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствена заштита на лицата вработени 
кај приватни работодавци — — ~— — 314 
Одлука за висината на износот на трошо-
ците за закоп и посмртна помош — — 315 

НЕГОТИНО 
Одлука за утврдување на пресметковната 
стапка за здружување на средства за ост-
варување на програмата на ОСИЗ за фи-
зичка култура — Неготино и здружување 
на средства во РСИЗ за физичка култура 
за 1986 годиш — — — — — — — 315 
Одлука за утврдување стапките на придо-
несите за ОСИЗ за образование и наука 
— Неготино за 1986 година — — — — 316 
Одлука за утврдување на висината на 
стапките на придонесите од доход и ли-
чен доход на работниците за задоволува-
ње на потребите и 'интересите во областа 
на културата на општина Неготино за 
1986 година — — — — — — — — 316 
Одлука за утврдување висината на стапки-

. те на придонес )3а вработување за 1986 го-

Одлука за утврдувале на стапките на при-
донесот за ОСИЗ за општествена заштита 
на децата — Неготино за 1986 година 3,17 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ за шцијална заштита 
— Неготино — — — -— — — '— 317 
Одлука за утврдување на висината на при-
донесите за здравствена заштита што се 
плаќаат во постојани месечни износи за 
одредени категории на осигуреници — 318 
Одлука за утврдување основици за пла-
ќање и пресметување придонеси за здрав-
ствена заштита на лица вработени кај 
приватни работодавци — — — — — 318 
Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравствена заштита на зем-
јоделците на подрачјето на општината 
Неготино во 1986 година — — — — 319 

316 
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