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73. 
Врз основа на точката 48 и точката 50, потточ-

ка 3 став 5 од Наредбата за сметките за уплата на 
приход ите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни за-
едници и другите самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие прихо-
ди и за начинот на известување на корисниците на 
тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77, 9/78, 
41/78, 69/78, 5/79 и 66/79), републичкиот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УП-
ЛАТНИТЕ СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧ-

НИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД 
ДОХОДОТ 

1. Обврзниците на придонесите од личниот до-
ход на работниците и од доходот (обврзници) ги 
уплатуваат придонесите на уплатните сметки опре-
делени со Наредбата за сметките за уплата на при-
ходите на општест в е но-по литичкит е заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни за-
едници и другите самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на известување на корисниците на 
тие приходи (Сојузна наредба), на потсметките на 
уплатните сметки пропишани со оваа наредба како 
и на преодните сметки утврдени со оваа наредба. 

2. Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот за самоуправните интересни за-
едници од областа на насоченото образование и 
научните дејности образувани за територијата на 
Републиката се уплатуваат на уплатните сметки 
определени со Сојузната наредба и на потем етки-
те на уплатните сметки означени во Списокот на 
потсметките на уплатните сметки, а според 'поеди-
нечните стапки искажани во прегледот број 1 кои 
се составен дел на оваа наредба. 

Придонесите од личниот доход на работниците 
и /од доходот за републичките (самоуправни инте-
ресни заедници од областа на пензиското и инва-
лидското осигурување, општествената заштита на 
децата, основното образование и социјалната заш-
тита се уплатуваат со одделен налог за пренос на 
преодна сметка и по збирните стапки искажани во 
прегледот бр. 2, кој е составен дел на оваа на-
редба. 

3. Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот за општинските самоуправни 
интересни заедници се уплатуваат со одделни на-
лози на прео дните сметки по поодделни општини 
означени во прегледите на проодните сметки број 
3, 4 и 5, а според зборните стапки искажани во 
прегледите, кои се составен дел на оваа наредба. 

За уплатените придонеси од став 1 на оваа 
точка, организациите на здружениот труд од под-
рачјето на град Скопје на Службата на општест-
веното книговодство — Филијала 40100 'Скопје ќе 
и доставуваат податоци, тримесечно за висината на 
основицата по општини. 

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите 
од став 1 на оваа точка и тоа: 

1) придонесите од личниот доход на работни-
ците од: 

а) стопанството за: 
— основно образование, 
— општествена заштита на децата, 
— здравство и здравствено осигурување, и 
— вработување, 
б) нестопанство за: 
— основно образование, 
— општествена заштита на децата, 
— здравство и здравствено осигурување, 
— вработување, 
— култура, 
— физичка култура, и 
— социјална заштита, 
2) придонеси од доходот од стопанството за: 
— култура, 
— физичка култура, 
— социјална заштита, и 
— здравствено осигурување за случај на повре-

да на работа и професионални заболувања. 
4. Збирните стапки на придонесите од личните 

доходи што имаат иста основица за пресметување 
и плаќање се утврдуваат посебно: 

— кога живеалиштето на работникот и седиш-
тето на исплатувачот на личниот доход се во иста 
општина, и 

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

5. Уплатата на другите придонеси од личниот 
доход на работниците и од доходот, кои не се на-
ведени во точките 2 и 3 на оваа наредба, се врши 
на сметките означени во сојузните наредби и спо-
ред поединечните стапки утврдени со посебните 
одлуки. 

6. Во налогот за пренос во одделот „Цел иа 
дознаката" се впишува основицата за пресмету-
вање на придонесите, збирната односно поединеч-
ната стапка (процент) и месецот за кој се уплату-
ваат придонесите од личниот доход односно до-
ходот. 

7. Средствата уплатени на проодните сметки од 
точка 3 на оваа наредба ќе ги распределува Служ-
бата на општественото книговодство на збирните 
сметки на самоуправните интересни заедници спо-
ред структурата на нивното учество со стапките 
вклучени во збирната стапка. 

Празнењето на средствата од прео дните сметки 
се врши еден ден порано од определениот рок за 
празнење на збирните (сметки на корисниците на 
придонесите и даноците. 

8. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за пропишување на 
потеметгси на уплатните сметки како и за утврду-
вање на преодни сметки и на збирни стапки, за 
уплатување на придонесите од личниот доход од 
работен однос и од доходот („Службен весник 11а 
СРМ", бр. 1/79, 12/79, 27/79, 30/79 и 2/80). 

9. Оваа наредба влегува во -сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-588/1 
13 март 1980 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 
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Список на потсметки на уплатните сметки за 
уплата на придонесите 

1) Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во рударството, рударските ис-
траги, обоената и црната металургија и неметалните, 

— потсметка бр. 843-31504 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од рударството, 
металургијата и др. 

2) Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во елактроенергијата, електро-
индустријата, металната и графичката индустрија, 

— потсметка бр. 843-31525 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од електроенергија, 
електроиндустрија и др. 

3) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во хемиската индустрија, тек-
стилната индустрија и индустријата за чевли, ко-
жа и хума, 

— подметка бр. 843-31530 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од хемиската, тек-
стилната индустрија и др. 

4) Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во градежништвото и градеж-
ната индустрија, 

— потсмева бр. 843-31546 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од градежништвото 
и градежната индустрија, 

5) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во земјоделството, шумарството, 
дрвната индустрија, индустријата на тутун и пре-
хранбената индустрија, 

— потсметка бр. 843-31551 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од земјоделството, 
дрвната, тутунската и прехранбената индустрија, 

6) Самоуправната интересна заедница на насо-
ченото образование во сообраќајот и врските, 

— потсметка бр. 843-31567 — Придонес од до-
ходот за насоченото образование од сообраќајот и 
врските, 

7) Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во трговијата, угостителството, 
туризмот, занаетчиството и комуналните дејности, 

— потсметка бр. 843-31572 — Придонес од до-
ходот за насоченото образование од трговијата, ту-
ризмот, занаетчиството и комуналните дејности, 

8) Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во здравството и социјалната 
заштита, 

— потсметка бр. 843-31588 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од здравството и 
социјалната заштита, 

— потсметка бр. 843-19415 — Прад о нес од ли-
чен доход за насочено образование од здравството 
и социјалната заштита, 

9) Општа самоуправна интересна заедница на 
насоченото образование, 

— потсметка бр. 843-31593 — Придонес од до-
ходот за Општата заедница на насоченото обра-
зование, 

10) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во рударството, црната и обоената 
металургија, металната индустрија, неметалните, 
електростопанството и електроиндустријата и соод-
ветните трговски дејности, 

— претсметка бр. 843-58608 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од рударството јд други, 

— потеметка бр. 843-60907 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од рударството и 
Д Р У Г И , 

11) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во земјоделството, водостопанството, 
преработката на земјоделски и сточарски произво-
ди, шумарството, преработката на дрво и соод-
ветните трговски дејности, 

— потсметка бр. 843-58613 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од земјоделството и 
други, 

— потсметка бр. 843-60912 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од земјоделството 
и други, 

12) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во градежништвото, станбе но - кому -

на дните дејности, индустријата на градежни мате-
ријали, сообраќајот и врските и соодветните тргов-
ски дејности, 

— попаметна бр. 843-58629 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од градежништвото, 
сообраќајот и други, 

— потсметка бр. 843-60928 — Придонес од ли-
чен доход за .научните дејности од градежништво-
то, сообраќајот и други, 

13) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во хемиската, текстилната, кожар-
ската и шумарската (индустрија, индустријата за це-
лулоза и хартија и соодветните трговски дејности, 

— потсметка бр. 843-58634 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од хемиската, текстил-
ната индустрија и други, 

— потсметка бјр. 843-60933 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од хемиската, тек-
стилната индустрија и други, 

14) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во фармацевтската и козметичката 
индустрија, здравството и социјалната заштита и 
соодветните трговски дејности, 

— потсметка бр. 843-58655 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од фармацевтската ин-
дустрија, здравството и други, 

— потсметка бр. 843-60949 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од фармацевтската 
индустрија, здравството и други, 

15) Општа самоуправна интересна заедница неа 
научните дејности, 

— подметка број 843-58660 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од графичката инду-
стрија, угостителството и други, 

— потсметка бр. 843-61465 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од графичката ин-
дустрија, угостител ството и други. 

П Р Е Г Л Е Д БР. ,1 
Поединечни стапки на самоуправните интересни 
заедници од насоченото образование и научните 

дејности образувани за териториј ата на 
Републиката 

1. Придонеси од личен доход на работ-
ниците од нестопанството 

— насочено образование 3,55% 
— научни дејности 0,45% 
2. Придонеси од доходот од стопан-

ството 
— насочено образование 2,32% 
— научни дејности 0,24% 

П Р Е Г Л Е Д БР. 2 
Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за 
уплата на придонесите на републичките самоуп-
равни интересни заедници од областа на пензиско-
то и инвалидското осигурување, општествената 

заштита на децата, основното образование и 
социјалната заштита 

1. Придонеси од ли- Стапка Број на преодна 
чен доход на ра- сметка ка ј СОК 
болниците 

а) од стопанството 
— пензиско и инва-

лидско осигурување 9,20% 
— општествена заш-

тита на децата 2,95% 
— основно образова-

ние 1,00% 
Збирна стапка 13,15% 40100-844-033-63 
б) од нестопанството 
— пензиско и инва-

лидско осигурување 9,20% 
— општествена заш-

тита на децата 2,95% 
— основно образова-

ние 1,00% 
— социјална заштита 0,05% 
Збирна стапка 13,20% 40100-844-033-79 
2. Придонес од дохо-

дот о д стопанство 
— социјална заштита 0,10% 
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П Р Е Г Л Е Д БР. 3 

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

1. Берово 5,80 8,00 0,50 0,75 15,05 40410-844-001-16 
2. Битола 5,00 7,60 0,50 0,75 13,85 40300-844-002-16 
3. Брод Македонски 5,00 7,50 0,50 0,75 13,75 40321-844-003-16 
4. Ва ланд,ово 4,90 6,50 0,54 0,38 12,32 41300-844-031-16 
5. Виница Македонска 6,00 7,80 0,50 0,65 14,95 40401 -844-032-16 
6. Гевгелија 4,80 7,50 0,50 0,50 13,30 41610-844-007-16 
7. Гостивар 5,00 7,50 0,50 0,75 13,75 41510-844-008-16 
8. Дебар 5,00 7,00 0,85 0,75 13,60 41030-844-004-16 
9. Делчево 5,00 8,00 0,50 0,75 14,25 40420-844-005-16 

10. Демир Хисар 5,50 7,60 1,25 0,75 15,10 40301-844-006-16 
11. Кавадарци 6,30 7,50 0,36 0,75 14,91 41620-844-009-16 
12. Кичево 6,00 7,20 0,50 0,75 14,45 40320-844-010-16 
13. Кочани 5,00 7,25 0,50 0,75 13,50 40400-844-011-16 
14. Кратово 5,00 7,50 1,00 0,75 14,25 40901-844-012-16 
15. Крива Паланка 5,00 7,20 0,50 0,75 13,45 40910-844-013-16 
16. Крушево 5,10 7,50 0,50 0,75 13,85 411,10-844-014-16 
17. Куманово 5,00 7,50 0,55 0,65 13,70 40900-844-015-16 
18. Неготино 5,40 7,60 0,70 0,75 14,45 41630-844-016-16 
19. Охрид 5,00 7,00 0,50 0,75 13,25 41000-844^017-16 
20. Прилеп 6,00 7,50 0,50 0,75 14,75 41100-844-018-16 
21. Пробиштип 4,50 7,50 0,50 0,75 13,25 41401-844-019-16 
22. Радовиш 5,35 

6,00 
8,00 0,50 0,75 14,60 41310-844-020-16 

23. Ресен 
5,35 
6,00 7,60 0,50 0,75 14,85 40310-844-021-16 

24. Свети Николе 5,00 7,10 0,50 0,75 13,35 41420-844-027-16 
25. Струга 3,60 8,00 0,50 0,75 12,85 41020-844-025-16 
26. Струмица 5,10 7,40 0,80 0,75 14,05 41300-844-026-16 
27. Тетово 4,60 7,50 0,50 0,75 13,35 41500-844-029-16 
28. Титов Велес 5,60 7,70 0,68 0,75 14,73 41600-844-030-16 
29. Штип 4,80 7,25 0,50 0,75 13,30 41400-844-026-16 
30. Скопје1) 4,60 6,20 0,50 0,50 11,80 40100-844-033-16 

*) Стапките од 
пони и Кисела Вода). 

Скопје се (применуваат на ерите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кар-

1. Берово 5,80 0,60 ОД 5 0,30 
2. Битола 5,00 0,64 0,12 0,24 
3. Брод Македонски 5,00 0,30 0,25 0,36 
4. Валаддово 4,90 0,34 0,55 0,50 
5. Виница Македонска 6,00 0,60 0,40 0,40 
6. Гевгелија 4,80 0,50 0,17 0,30 
7. Гостивар 5,00 0,45 0,15 0,20 
8. Дебар 5,00 0,80 0,50 0,30 
9. Делчево 5,00 0,50 0,35 0,40 

10. Демир Хисар 5,50 0,60 0,40 0,40 
11. Кавадарци 6,30 0,60 0,35 0,55 
12. Кичево 6,00 0,90 0,40 0,45 
13. Кочани 5,00 0,50 0,45 0,25 
14. Кратово 5,00 1,20 0,30 0,60 
15. Крива Паланка 5,00 0,70 0,25 0,30 
16. Крушево 5,10 0,58 0,55 0,38 
17. Куманово 5,00 0,60 0,15 ОДО 
18. Неготино 5,40 0,50 0,55 0,60 
19. Охрид 5,00 0,55 0,60 0,15 
20. Прилеп 6,00 0,38 0,23 0,19 
21. Пробиштип 4,50 0,75 0,45 0,40 
22. Радовиш 5,35 0,60 0,29 0,32 
23. Ресен 6,00 1,30 0,75 1,00 

8,00 0,50 0,75 16,10 40410-844-001-21 
7,60 0,50 0,75 14,85 40300-844-002-21 
7,50 0,50 0,75 14,65 40321-844-003-21 
6,50 0,54 0,38 13,71 41300-844-031-21 
7,80 0,50 0,65 16,35 40401-844-032-21 
7,50 0,50 0,50 14,27 41610-844-007-21 
7,50 0,50 0,75 14,55 41510-844-008-21 
7,00 0,85 0,75 15,20 41030-844-004-21 
8,00 0,50 0,75 15,50 40420-844-005-21 
7,60 1,25 0,75 16,50 40301-844-006-21 
7,50 0,53 0,75 16,58 41620-844-009-21 
7,20 0,50 0,75 16,20 40320-844-010-21 
7,25 0,50 0,75 14,70 40400-844-011-21 
7,50 1,00 0,75 16,35 40901-844-012-21 
7,20 0,50 0,75 14,70 40910-844-013-21 
7,50 0,50 0,75 15,36 41110-844-014-21 
7,50 
7,60 

0,55 0,65 14,65 40900-844-015-21 7,50 
7,60 0,70 0,75 16,10 41630-844-016-21 
7,00 0,50 0,75 14,55 41000-844-017-21 
7,50 0,50 0,75 15,55 41100-844-018-21 
7,50 0,50 0,75 14,85 41401-844-019-21 
8,00 0,50 0,75 15,81 41310-844-020-21 
7,60 0,50 0,75 17,90 40310-844-021-21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 

24. Свети Николе 5,00 0,40 0,40 7,10 0,50 0,75 14,15 41420-844-027-21 
25. Струга 3,60 0,50 0,55 0,25 8,00 0,50 0,75 14,15 41020-844-025-21 
26. Струмица 5,10 0,53 0,55 0,15 7,40 0,80 0,75 15,28 41300-844-026-21 
27. Тетово 4,60 0,30 0,15 0,50 7,50 0,50 0,75 14,30 41500-844-029-21 
28. Титов Велес 5,60 0,50 0,30 0,30 7,70 0,73 0,75 15,83 41600-844-030-21 
29. Штип 2,30 2,50 0,50 0,90 7,25 0,50 0,75 14,70 41400-844-028-21 
30. Скопје1) 4,60 1,30 0,25 0,40 6,20 0,50 0,50 13,75 40100-844-033-21 

1) Стапките од Скопје се применуваат на сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кар-
пош и Кисела Вода). 

П Р Е Г Л Е Д БР. 4 

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за 
уплата на придонесите од личните доходи кога 

живеалиштето на работникот и седиштето на 
исп л атиѓе лот на личниот доход не се во една 

општина 
а) од стопанството 

1. Берово 
2. Битола 
3. Б. Македонски 
4. Валандово 
5. В. Македонска 
6. Гевгелија 
7. Гостивар 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Д. Хисар 

5,80 0,50 6,30 
5,00 0,50 5,50 
5,00 0,50 5,50 
4,90 0,54 5,44 
6,00 0,50 6,50 
4,80 0,50 5,30 
5,00 0,50 5,50 
5,00 0,85 5,85 
5,00 0,50 5,50 
5,50 1,25 6,75 

Број на преод-
ната сметка 

кај СОК 

40410-844-001-37 
40300-844-002-37 
40321-844-003-37 
41300-844-031-37 
40401-844-032-37 
41610-844-007-37 
41510-844-008-37 
41030-844-004-37 
40420-844-005-37 
40301-844-006-37 

11. Кавадарци 
12. Кичево 
13. Кочани 
14. Кратово 
15. К. Паланка 
16. Крушево 
17. Куманово 
18. Неготино 
19. Охрид 
20. Прилеп 
21. Пробиштип 
22. Радовиш 
23. Ресен 
24. Св. Николе 
25. Струга 
26. Струмица 
27. Тетово 
28. Т. Велес 
29. Штип 
30. Скопје1) 

6,30 0,36 6,66 
6,00 0,50 6,50 
5,00 0,50 5,50 
5,00 1,00 6,00 
5,00 0,50 5,50 
5,10 0,50 5,60 
5,00 0,55 5,55 
5,40 0,70 6Д0 
5,00 0,50 5,50 
6,00 0,50 6,50 
4,50 0,50 5,00 
5,35 0,50 5,85 
6,00 0,50 6,50 
5,00 0,50 5,50 
3,60 0,50 4,10 
5,10 0,80 5,90 
4,60 0,50 5,10 
5,60 0,68 6,28 
4,80 0,50 5,30 
4,60 0,50 5,10 

41620-844-009-37 
40320-844-010-37 
40400-844-011-37 
40901-844-012-37 
40910-844-013-37 
41110-844-014-37 
40900-844-015-37 
41630-844-016-37 
41000-844-017-37 
41100-844-018-37 
41401-844-019-37 
41310-844-020-37 
40310-844-021-37 
41420-844-027-37 
41020-844-025-37 
41300-844-026-37 
41500-844-029-37 
41600-844-030-37 
41400-844-028-37 
40100-844-033-37 

!) Стапките од Скопје се применуваат на сите 
пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Карпош и 
Кисела Вода). 

б) од нестопанството 
2 1 
К о се Оч св ст? Опште-
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В е * на децата 
сметка кај СОК 

1. Берово 5,80 0,60 0,15 0,30 0,50 7,35 40410-844-001-42 
2. Битола 5,00 0,64 0,12 0,24 0,50 6,50 40300-844-002-42 
3. Брод Македонски 5,00 0,30 

0,34 
0,25 0,35 0,50 6,40 40321-844-003-42 

4. Валандово 4,90 
0,30 
0,34 0,55 0,50 0,54 6,83 41300-844-031-42 

5. Виница Македонска 6,00 0,60 0,40 0,40 0,50 7,90 40401-844-032-42 
6. Гевгелија 4,80 0,50 0,17 0,30 0,50 6,27 41610-844-007-42 
7. Гостивар 5,00 0,45 0,15 0,20 0,50 6,30 41510-844-008-42 
8. Дебар 5,00 0,80 0,50 0,30 0,85 7,45 41030-844-004-42 
9. Делчево 5,00 0,50 0,35 0,40 0,50 6,75 40420-844-005-42 

10. Демир Хисар 5,50 0,60 0,40 0,40 1,25 8,15 40301-844-006-42 
11. Кавадарци 6,30 0,60 0,35 0,55 0,53 8,33 41620-844-009-42 
12. Кичево 6,00 0,90 0,40 9,45 0,50 8,25 40320-844-010-42 
13. Кочани 5,00 0,50 0,45 0,25 0,50 6,70 40400-844-011-42 
14. Кратово 5,00 1,20 0,30 0,60 1,00 8,10 40901-844-012-42 
15. Крива Паланка 5,00 0,70 0,25 0,30 0,50 6,75 40910-844-013-42 
16. Крушево 5,10 0,58 0,55 0,38 0,50 7,11 41110-844-014-42 
17. Куманово 5,00 0,60 0,15 0,20 0,55 6,50 40900-844-015-42 
18. Неготино 5,40 0,50 0,55 0,60 0,70 7,75 41630-844-016-42 
19. Охрид 5,00 0,55 0,60 0,15 0,50 6,80 41000-844-017-42 
20. Прилеп 6,00 0,38 0,23 0,19 0,50 7,30 41100-844-018-42 
21. Пробшнтип 4,50 0,75 0,45 0,40 0,50 6,60 41401-844-019-42 
22. Радовиш 5,35 0,60 0,29 0,32 0,50 7,06 41310-844-020-42 
23. Ресен 6,00 1,30 0,75 1,00 0,50 9,55 40310-844-021-42 
24. Свети Николе 5,00 0,40 0,40 — 0,50 6,30 41420-844-027-42 
25. Струга 3,60 0,50 0,55 0,25 0,50 5,40 41020-844-025-42 
26. Струмица 5,10 0,53 0,55 0,15 0,80 7,13 41300-844-026-42 
27. Тетово 4,60 0,30 0,15 0,50 0,50 6,05 41500-844-029-42 
28. Титов Велес 5,60 0,50 0,30 0,30 0,73 7,43 41600-844-030-42 
29. Штип 2,30 2,50 0,50 0,90 0,50 6,70 41400-844-028-42 
30. Скопје1) 4,60 1,30 0,25 0,40 0,50 7,05 40100-844-033-42 

!) Стапките од Скопје се применуваат на сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кар-
пош и Кисела Вода). 
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П Р Е Г Л Е Д БР. 5 

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од доходот 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берово 0,66 0,15 0,38 0,50 1,69 40410-844-001-58 
2. Битола 0,70 0,27 0,32 0,40 1,69 40300-844-002-58 
3. Брод Македонски 0,46 019 0,38 0,50 1,53 40321-844-003-58 
4. Валандово 0,45 0,38 0,40 0,30 1,53 41300-844-031-58 
5. Виница Македонска 0,75 0,39 0,40 0,50 2,04 40401-844-032-58 
6. Гевгелија 0,65 0Д7 0,26 0,20 1,28 41610-844-007-58 
7. Гостивар 0,635 0,19 0,38 0,40 1,605 41510-844-008-58 
8. Дебар 0,96 0,50 0,30 0,30 2,06 41030-844-004-58 
9. Делчево 0,61 0,35 0,38 0,50 1,84 40420-844-005-58 

10. Демир Хисар 0,76 0,34 0,48 0,40 1,98 40301-844-006-58 
11. Кавадарци 0,43 0,24 0,51 0,70 1,83 41620-844-009-58 
12. Кичево 0,76 0,55 0,38 0,30 1,99 40320-844-010-58 
13. Кочани 0,50 0,30 0,29 0,40 1,49 40400-844-011-58 
14. Кратово 1,26 

010 0,60 0,50 2,46 40901-844-012-58 
15. Крива Паланка 0,86 0,24 0,38 0,50 1,98 40910-844-013-58 
16. Крушево 0,69 0,54 0,38 0,50 2,11 41110-844-014-58 
17. Куманово 0,71 0,20 0,33 

0,58 
0,50 1,74 40900-844-015-58 

18. Неготино 0,51 0,24 
0,33 
0,58 0,40 1,73 41630-844-016-58 

19. Охрид 0,56 0,59 0,23 0,40 1,78 41000-844-017-58 
20. Прилеп 0,66 0,18 0,36 0,50 1,70 4,1100-844-018-58 
21. Пробиштип 0,88 0,24 0,48 0,50 2,10 41401-844-019-58 
22. Радовиш 0,60 0,29 0,38 0,50 1,77 41310-844-020-58 
23. Ресен 0,60 015 0,38 0,40 1,53 40310-844-021-58 
24. Свети Николе 0,80 0,19 0,38 0,40 1,77 41420-844-027-58 
25. Струга 0,61 0,54 0,28 0,40 1,83 41020-844-025-58 
26. Струмица 0,58 0,44 0,12 0,32 1,46 41300-844-026-58 
27. Тетово 0,41 0Д4 0,38 0,45 1,38 41500-844-029-58 
28. Титов Велес 0,66 0,49 

0,47 
0,43 0,30 1,88 41600-844-030-58 

29. Штип 1,00 
0,49 
0,47 0,15 0,50 2,12 41400-844-028-58 

30. Скопје1) 1,16 0,15 0,28 0,40 1,99 40100-844-033-58 

!) Стапките од Скопје се применуваат на 
п о т и Кисела Вода). 

74. 
Врз основа на член 4 и 10 од Законот за ту-

ристички водичи („Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" бр. 18/70 и 20/79), 
Туристичкиот сојуз на Македонија по претходно 
прибавено мислење од Факултетот за туризам и 
угостителство во Охрид пропишува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ТУ-
РИСТИЧКИ ВОДИЧ И ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИ-

МАЦИЈАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ 

I — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стручниот испит за туристички водич се пола-

га според оваа програма. 

II — СОДРЖИНА НА СТРУЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

Член 2 
Стручниот испит за туристички водич се пола-

га по следните предмети: 
1. Основи на општествено-политичкото и еко-

номското уредување на СФРЈ; 
2. Туристичка географија на СФРЈ, 
3. Основи на туризмот; 
4. Историја на македонскиот народ со основи 

на историјата на другите југословенски народи и 
народности; 

5. Културно-историски споменици и културни 
установи во СР Македонија: 

6. Странски јазик, 

сите пет општини (Центар. Чаир, Гази Баба, Кар-

Член 3 
Предметот Основи на општествено-политичкото 

и економското уредување на СФРЈ содржи: 
— Основни начела на Уставот; 
— Слободите, правата и должностите на чове-

кот и граѓанинот; 
— Рамноправност на народите и народностите 

во СФРЈ; 
— Општина, функции на општината, собрани-

ски систем на општината и месни заедници, само-
управување; 

— Собраниски систем во Уставот на СРМ; 
— Собраниски систем во Уставот на СФРЈ; 
— Народна одбрана и општествена самозаш-

тита; 
— Самоуправни интересни заедници и самоуп-

равувањето во нив; 
— Општествена сопственост на средствата за 

производство; 
— Здружување на трудот и средствата на оп-

штествената репродукција; 
— Распределба спрема трудот; 
— Планско социјалистичко стопанисување; 
— Самоуправување во организациите на здру-

жен труд; 
— Самоуправување во ^стопанските (општест-

вените организации); 
— Самостојниот личен труд со средствата во 

сопственост на граѓаните; 
— Општествено-политичките организации: Со-

јузот на комунистите, ССРН, Синдикатот, Сојуз на 
социјалистичката младина; 

— Политиката на активна мирољубива коег-
зистенција; 



Стр. 214 — Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 1980 

— Различни патишта на социјалистичка из-
градба; 

— Колективно раководење. 

Член 4 
Предметот Туристичка географија на СФРЈ 

содржи: 
— Географска и туристичка положба на СФРЈ 

во Европа; 
— Географска и туристичка положба на СРМ 

во границите на СФРЈ и на Балканскиот Полу-
остров; 

РЕЛЈЕФНИ МОТИВИ АТРАКТИВНИ ЗА ТУ-
РИСТИЧКИТЕ ДВИЖЕЊА 
— Јадранско Приморје со островите; 
— Планините како туристички мотиви (нај-

познати планини со развиен туризам); 
— Подземни морфолошки облици и јами; 
— Клисури и кањони. 
КЛИМАТА КАКО ТУРИСТИЧКИ МОТИВ 
— Средоземноморската, планинската и ум е ре-

ноконтинентална клима. 
ХИДРОГРАФСКИ МОТИВИ 
— Јадранско Море (хемиски и физички осо-

бини на водата); 
— Природни и вештачки езера (Бледско, Ох-

ридско, Престанемо, Дојранско и Мавровско); 
— Реки: поголеми реки со развиен туризам и 

туристички можности (Дунав, Тиса, Сава, Вардар, 
Радика, Треска); 

— Термални води. 
РАСТИТЕЛЕН СВЕТ 
— Шуми, 'видови и разместеност; 
— Пасишта, пејсажни одлики на високопла-

нинските пасишта; 
— Индустриски растенија (смоква, памук, ту-

тун, (сусам, афион и ориз). 
ВИДОВИ ДИВЕЧ И ДИВЕЧОТ КАКО УСЛОВ 
ЗА РАЗВОЈ НА ЛОВНИОТ ТУРИЗАМ 
— Национални паркови (да се набројат). 
НАСЕЛЕНИЕ 
— Бројот, прираст, густина на населеност, на-

ционален састав, вработеност, структурата по ста-
рост и образование. 

МАТЕРИЈАЛНА БАЗА НА ТУРИЗМОТ 
— Сместувачки капацитети — структура; 
— Сообраќај (железнички, автобуски и авион-

ски). 
ГЛАВНИ ТУРИСТИЧКИ РЕГИОНИ И ПРАВЦИ 
— Приморски туристички места; 
— Планински туристички места; 
— Бањски туристички места; 
— Езерски туристички места; 
— Главните градови на .републиките и покраи-

ните како туристички места; 
— Перспективен развој на туризмот во СФРЈ 

и СРМ. 
Член 5 

Предметот Основи на туризмот содржи: 
— Основни поими за туристот и туризмот; 
— Карактеристики на туризмот во светот; 
— Развој и карактеристики на туризмот во 

СФРЈ. 

— Значење на поодделните видови сообраќај 
за развој и унапредување на туризмот; 

— Туристичко угостителство; 
— Туристички агенции; 
— Општествени организации за развој на ту-

ризмот во СФРЈ; 
— Туристичка пропаганда: поделба, средства и 

форми на туристичката пропаганда ^графички сред-
ства, огласни средства, проекциони средства, про-
сторно пластични средства, лично пропагандни 
средства и други); 

— Туристичко информативна служба (органи-
зации за туристичко информативната служба). За-
кон за туристички водичи на СРМ; 

— Туристички водич — поим и поделба. Ту-
ристички водич придружник. Правата и должности 
на туристичкиот водич; 

— Општи и посебни услови за обавување на 
службата туристички водич; 

— Правни прописи во туризмот, правна регу-
латива на туристичките движења, регулирање на 
домашните туристички движења, регулирање на 
меѓународните туристички движења. Граѓанско 
правни и стопанско правни односи во туристичкиот 
промет (ваучер, туристички чек, туристички дого-
вор). Правни прописи во туризмот (царински и де-
визни прописи). Закон за облигации; 

— Здравствена заштита на туристите во Југо-
славија; 

— Осигурување на туристите, возилата и опре-
мата во СФРЈ. 

Предметот Основи на туризмот се полага тео-
ретски и практично. Практичниот дел се полага на 
терен по одредена туристичка маршрута. 

Член 6 
Предметот Историја на македонскиот народ со 

основи на историјата на другите југословенски на-
роди и народности содржи: 

МАКЕДОНСКА ПРЕВЛАСТ ВО ГРЦИЈА (Фи-
лип II и Александар Македонски). 

ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЗЕМЈИ ПОД РИМСКА 
ВЛАСТ 
— Остатоци на римска култура во нашите 

земји. 
НАСЕЛУВАЊЕ НА СЛОВЕНИТЕ НА БАЛ-
КАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ И ВО МАКЕДО-
НИЈА 
— Словенизација на Балканскиот Полуостров; 
— Економе ко-општествени односи кај македон-

ските Словени; 
—- Првите држави на Јужните Словени во 

Србија, Хрватска, Словенија и во Босна. 
ШИРЕЊЕТО НА ПИСМЕНОСТА И КНИЖЕВ-
НОСТА КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ 
— Кирил \и Методија и создавање на македон-

ска азбука; 
— Климент и Наум Охридски; 
— Охридскиот универзитет и Климентовите 

ученици; 
— Богомилско движење. 
САМОИЛОВО!*} ЦАРСТВО 
— Создавање и ширење на Самоиловата др-

жава ; 
— Битката на Беласица и смртта на Самоил; 
— Создавање на Охридската Архиепископија. 
МАКЕДОНИЈА ПОД ВИЗАНТИСКА ВЛАСТ 
— Востанието на Петар Дељан и ѓорѓи Војтех. 
СРПСКА ВЛАСТ ВО МАКЕДОНИЈА 
— Положбата на Македонија во српската др-

жава; 
— Србија во XII век; 
— Душанов ите освојувања во Македонија; 
— Распаѓањето на Душановото царство и соз-

давање независни држави и поседи во Македо-
нија. 

ПАЃАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА ПОД ТУРСКА 
ВЛАСТ 
— Положбата на населението (раката); 
— Развој на градовите и градското стопанство; 
— Отпор против ропството; 
— Ајдуци и востанија; 
— Карпошовото востание. 
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 
XIX ВЕК 
— Почетокот на преродбата, учебникарството, 

училиштата и литературата. 
ОСЛОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ ВО ВТОРАТА 
ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК 
— Раз ловачко то востание; 
— 'СанЈСтефанокиот мир и неговата ревизија на 

Берлинскиот конгрес; 
— Креоенското востание. 
СТРАНСКИТЕ ПРОПАГАНДИ И ПОСЛЕДИЦИ 
ОД НИВНОТО ДЕЈСТВУВАЊЕ 
— Великогрчката, великосрпската и великобу-

гарската пропаганда и отпорот. 
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МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО И РЕВОЛУ-
ЦИОНЕРНО ДВИЖЕЊЕ 
— Стопанската положба во Македонија во вто-

рата половина на XIX век; 
— Создавање на ВМРО; 
— Социјалистичко и работничко движење во 

Македонија и Србија; 
— Васил Главинов, Гоце Делчев и Јане Сан-

дански; 
— Врховен комитет и ирховизмот; 
— Илиндеиското востание, Крушевската Репуб-

лика; 
— Положбата по востанието. 
МЛАДОТУРСКАТА РЕВОЛУЦИЈА — Избувну-

вање, тек и резултати. 
ПРВА БАЛКАНСКА ВОЈНА 
ВТОРА БАЛКАНСКА ВОЈНА 
ПРВА СВЕТСКА ВОЈНА 
—• Причина, повод и почетокот на војната; 
— Учеството на Југословенските народи; 
— Борбите на македонскиот (солунски) фронт; 
— Создавање на Кралството на Орбите, Хрва-

тите и Словенците; 
— Версајски мир; 
— КПЈ и работничко движење во Југославија 

од 1919 до 1941 година; 
— Егејска и Пиринска Македонија од 1919 до 

1941 година. 
ВТОРА СВЕТСКА ВОЈНА 
— Почнување на Втората светска војна — 25 

и 27 март 1941 година; 
— Нападот на Југославија од 6. IV. 1941 година; 
— Распарчување на Македонија; 
— Нападот на СОСР. 
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И РЕ-
ВОЛУЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА 
— КПЈ и Тито во НОБ и нејзината улога; 
— Подготовки за востанието во Македонија на 

11 Октомври и кај другите југословенски народи; 
— Почетокот на вооружената борба во Пирин-

ска и Егејска Македонија; 
— Борбите во Југославија во 1942, 1943 и 1944 

година; 
— Второто заседание на АВНОЈ; 
— Создавање на АСНОМ и неговото прво за-

седание; 
— Развој на НОБ во Македонија во 1942, 1943 

и 1944 година; 
— Операциите за ослободување на Македонија; 
— Завршните борби за ослободување на Југо-

славија; 
— (Социјалистичката изградба од 1945—1948 го-

дина; 
— Информбирото и крах на неговата политика; 
— Неврзаната политика на СФРЈ. 

Член 7 
Предметот Културно-историските споменици и 

културни установи во СРМ опфаќа: 
АРХЕОЛОШКИ ОБЈЕКТИ — (праисторија и 

класичен период). Во секој археолошки локалитет 
само позначајните објекти и комплекси. 

ПРОФАНА АРХИТЕКТУРА (тврдини, мостови, 
кули), средновековни градови и други споменици 
во Скопје: (Скопско Кале, Сули Ан, Куршумли Ан, 
Аквадуктот, Безистенот, Камениот Мост, Феудал-
ната кула и Скопска чаршија). Во Кратово: сред-
новековните кули и мостови, Штипско Кале, Стру-
мичкото Кале, Марково Кале во Прилеп, Охрид-
ската крепост, Острово Град на Преспанското Езе-
ро. Манастири и цркви: 
ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН: Нерези, Св. Никита, 
Марков манастир, Св. Никола во Љубанци, Св. 
Спас, Св. Горѓи во Старо Напричане, Св. Никола 
во Псача и Св. Јоаким Осоговски кај Крива Па-
ланка. ВО РЕГИОНОТ НА СТРУМИЦА И ШТИП: 
Св. Леонтие во Водоча, Св. Богородица Елеуса во 
е. Вељуса, Св. Гаврило Лесновски кај Злето-
во, Св. Аранѓел и Ов. Богородица во Штип. 
ВО РЕГИОНОТ НА ПРИЛЕП: Св. Арангел, ма-
настир Трескавец, манастир Зрзе, Св. Никола 
и Св. Димитрија во Битола. Св. Богородица 
во Лешок кај Тетово и Св. Јован Бигорски. 

ВО ОХРИД СКО-ПРЕСПАНСКИ РЕГИОН: Св. 
Наум, Св. Софија, Ов. Богородица Перевлептос, Св. 
Јован Канео, Св. Климент, Св. ѓорѓи во Курби-
ново и Св. Аранѓел Михаил во Радожда. Полош-
киот манастир на Тиквешкото Езеро. 
ИСЛАМСКИ СПОМЕНИЦИ: султан Муратова џа-
мија, Исакбеговата џамија, Мустафа пашина џа-
мија, Јах ја пашина џамија во Скопје. Ајдар кади 
џамија и Јени џамија во Битола, а Шарена џамија 
и Теќе Серсем Алибаба во Тетово. 
НАЈЗНАЧАЈНИ СПОМЕНИЦИ ОД НОБ: Споме-
ник на Братството и единството во Белчишта, Спо-
меник на паднатите борци во Беличица, Споменик 
на богомилската епопеја во Богомила, Споменик 
на жртвите од масакрот во Дабница, Споменик на 
слободата во Гевгелија, Спомен костурница во Ка-
вадарци, Спомен костурница во Кичево, Споменик 
на национално-ослободителната борба и Илинден-
ското востание во Крушево, Споменик на Револу-
цијата во Куманово, Меморијален музеј во ма-
настирот Прохор Пчински, Споменик на паднатите 
борци и жртви на фашистички терор во Леуново, 
Споменик на 50-тата македонска дивизија во Мит-
рашинци, Спомен костурница во Неготино, Споме-
ник на Престанокот© (советување во Отешево, Мо-
гилата на ^победените во Прилеп, Споменик на 
паднатите борци во Скопје, Меморијален комплекс 
во Бутел — Скопје, Споменик на НОВ и Револу-
цијата во Струга, Споменик на паднатите борци 
во Струмица, Спомен костурница во Штип, Мемо-
ријален музеј на ЦК КПМ во Тетово, Споменик на 
победата во Тетово, Партизански гробишта во Ти-
тов Велес, Спомен куќа на поетот и револуционер 
Кочо Рацин во Титов Велес, Споменик на стрела-
ните младинци во Ваташа кај Кавадарци и други 
споменици во Републиката. Дела на ликовните 
уметници кои твореле во периодот помеѓу двете 
световни војни и ликовни уметници по ослободу-
вањето на нашата земја (Личеновски, Мартиновски, 
Коџоман, Борко Лазевски, Пандилов и други). 
УМЕТНИЧКИ, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ И НА-
УЧНИ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ: музеи, га-
лерии, театри, библиотеки, историски архиви, за-
води за заштита на спомениците на културата, ра-
ботничките и народни универзитети, домови на 
културата, издавачки претпријатија, балетски и 
инструментални ансамбли и КУД. 

Член 9 
Предметот странски јазик опфаќа: говорен ја-

зик, особено способност за објаснување на мате-
ријалот Програмата за стручниот испит. 

III — ПРИЈАВА 

Член 10 
Кандидатите поднесуваат пријава за полагање 

на испитот до Туристичкиот сојуз на Македонија 
со назначување кој странски јазик сака да по-
лага. 

Член 11 
Кандидатите кои завршиле виша школа или 

факултет се ослободуваат од полагање на предме-
тите од Програмата за стручниот испит за турис-
тички водич ако тие предмети ги полагале на ви-
шата школа, 'односно факултет, освен по предме-
тот странски јазик. Кандидатите што завршиле 
филолошки, односно филозофски факултет од со-
одветна катедра по странски јазик се ослободуваат 
од полагање по предметот странски јазик. Полага-
њето на 'странскиот јазик не е задолжително. 

Член 12 
Со пријавата за полагање на стручниот испит 

за туристички водич кандидатот поднесува препис 
од свидетелство, (односно диплома за завршено об-
разование. 

Член 13 
На лицата што вршат работа на туристички 

водич и го положиле испитот за туристички водич 
им се издава легитимација на туристички водич 
според образецот што е составен дел на оваа про-
грама. 
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Член 14 
Туристичкиот водич има право да врши ра-

бота на туристички водич според овластувањата 
назначени во легитимацијата. 

Ако општината пропише дополнителна програ-
ма за нејзиното подрачје, туристичкиот водич е 
должен да полага испит и според таа програма. 

IV — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со денот на влегување во сила на оваа програ-

ма, престанува да важи Правилникот за Програ-
мата за стручниот испит и легитимацијата за ту-
ристички водич („Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" бр. 25/71). 

Член 16 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-16/1 
17 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател на Туристичкиот сојуз 

на Македонија, 
Тулевски Кочо, е. р. 

Прилог: 1 
Образец на легитимација за 
туристички водич 
формат 10x7 см. 

насловна страна 
Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

Втора страна на корицата 
Фотографија големина 6 x 4 см. 

(своерачен потпис на туристички водич) 

Трета страна (втора внатрешна страна) 
Туристички сојуз на Македонија 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
за туристички водич 

Бр. 

(име и презиме) 
Овластен е на територијата на СР Македонија да 
ги врши работите на туристички водич. Познава 
странски јазик 

Туристички сојуз на Македонија 
Секретар 

19— год. 
Скопје 

75. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точките 1 и 4 на член 
39 од Правилникот за распоредување на чистиот 
доход и за распределба на средствата за личен до-
ход и за заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците на Основното училиште „Лирија" во Те-
тово со референдум од 23 декември 1977 година, 
на основа членот 433 од Уставот на СР Македо-
нија и 'алинејата 2 на член 15 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното .дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 21 февруари 1980 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 4 на член 39 
од Правилникот за распоредување на чистиот до-
ход и за распределба на средствата за личен до-
ход и за заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците на Основното училиште „Лирија" во Те-
тово со референдум одржан на 23 декември 1977 
година, 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Лирија" 
во Тетово на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на точките 1 и 4 на 
член 39 од правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави праша-
њето за нивната уставност и законитост. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека со членот 39 од оспорениот пра-
вилник е предвиден основот сложеност на работа 
кој во себе опфаќа неколку подоснови и тоа: зна-
ење и способност, разновидност во работата, само-
стојност во работата, сложеност и умеење во ра-
ботата, умствени напори и физички напори — за 
работи во комбинирани паралелки. Судот, поната-
му, утврди дека за подосновите знаење и (способ-
ност (точка 1) и способност и умеење (точка 4) на 
основот сложеност се предвидени различни мерила 
(бодови) и тоа само во зависност од степенот на 
стручната подготовка. Така, по првиот подоснов 
на овој основ за работниците со висока стручна 
подготовка се предвидени 71 бод, за оние со виша 
40 и за работниците со средна стручна подготовка 
10 бода, додека по вториот подоено® од истиот ос-
нов за работниците со висока и виша стручна под-
готовка се предвидени 15 бода, а за оние со средна 
стручна подготовка 14 бода. 

5. Со членот 79 од Законот за основното обра-
зование и воспитание („Службен весник на СИМ" 
бр. 11/76) е предвидено дека наставници за одде-
ленска настава во (основното училиште можат да 
бидат лица што завршиле филозофски факултет 
— ^педагошка група и педагошка академија — од-
деленска настава и лица што завршиле учи-
телска школа, а наставници по предметна на-
става во основното училиште можат да бидат 
лица што завршиле еднопредметна или дво-
предметна соодветна група на образование за 
наставници на: факултет, висока школа, ликовна 
академија, музичка академија, педагошка академи-
ја или виша школа. Од друга страна, според чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 
од Законот за здружениот труд на секој работник, 
во согласност со начелото на распределба според 
трудот и со порастот на продуктивноста на него-
виот и на вкупниот (општествен труд и со начелото 
на солидарноста на работниците во здружениот 
труд му припаѓа од доходот на основната органи-
зација на здружениот труд личен доход за задо-
волување на неговите лични, заеднички и општи 
општествени потреби, според резултатите од него-
виот труд и неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен и минат труд го дал во зголемувањето 
на доходот во (основната организација. 

Судов смета дека (стручната подготовка, како 
средство за изразување сложеноста на работите и 
работните задачи, има значење во системот на рас-
пределбата на средствата за лични доходи, така 
што за работите и работните задачи за кои е пред-
виден повисок степен на стручна подготовка, зна-
чи за кои се смета дека се посложени, оправдано 
е од гледиштето на начелото на наградување спо-
ред трудот да се предвидува повисоко мерило по 
основот (сложеност во однос на работите и работ-
ните задачи за кои е предвиден понизок степен на 
стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за 
вршење на одредени работи и работни задачи се 
предвидени повеќе степени на стручна подготовка, 
вреднувањето на тие работи, се врши според нив-
ната сложеност, а не според подготовката што ја 
има конкретниот работник. Имено, ако за вршење-
то на одредени работи и работни задачи алтерна-
тивно се предвидени (повеќе степени на стручна 
подготовка тоа значи дека 'сложеноста на тие ра-
боти и работни задачи е таква да може со успех 
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да ш врши секој од работниците што има еден од 
утврдените степени на стручна подготовка. Пора-
ди тоа Судов смета дека при вреднувањето на ра-
ботите и работните задачи, кога е во прашање ед-
наква сложеност на работите и работните задачи 
на наставниците во одделенската настава и кога е 
во законот утврдено дека со било кој од предви-
дените степени на стручна подготовка со успех се 
изведува наставата, мора да се поаѓа од единстве-
ни мерила за вреднување на основот сложеност. 
На овој начин не се обезвреднува значењето и вли-
јанието на стручната подготовка во развиен систем 
На основи и мерила за распределба на средствата 
за лични доходи според вложениот труд од при-
чина што доколку работникот со повисок степен 
на стручна подготовка при утврдувањето на кон-
кретните резултати постигнати во работата покаже 
дека работите и работните задачи ги извршил со 
поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа 
треба да се одрази и на неговиот конечен личен 
доход. 

Со оглед на тоа што со точките 1 и 4 на член 
39 од оспорениот правилник подосновите знаење и 
способност и способности и умеење во работата на 
основот сложеност на работата на работниците во 
основното училиште различно се вреднувани и тоа 
само во зависност од степенот на (нивното образо-
вание, Судот оцени дека тие не се во согласност 
со уставното начело за распределба според трудот 
и постигнатите резултати од работата. 

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

У. бр. 95/79 
21 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

76. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на: а) точката 1 на член 
23 и алинеите 4, 5 и 6 од точката 1 на членот 35 
од Правилникот за распределба на чистиот доход, 
личните доходи и средствата за заедничка потро-
шувачка, донесен од работниците во Централното 
основно училиште „Мите Богоевски" во Ресен со 
референдум од 26 декември 1977 година и б) точ-
ката 1 и алинеите 4, 5 и 6 од точката 2 на член 1 
од Одлуката за измена и дополнување на Правил-
никот за распределба на чистиот доход, личните 
доходи и (средствата за заедничка потрошувачка на 
работниците во Централното основно училиште 
„Мите Богоевски" во Ресен, донесена на референ-
думот од 10 ноември 1978 година врз основа на 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна 
расправа на 24 јануари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 1 на член 23 и 
алинеите 4, 5 и 6 од точката 1 на член 35 од Пра-
вилникот за распределба на чистиот доход, лич-
ните доходи и средствата за заедничка потрошу-
вачка донесен од работниците на Централното ос-
новно училиште „Мите Богоевски" во Ресен со ре-
ферендум на 26 декември 1977 година, во времето 
на важењето не биле во согласност со Уставот и 
законот. 

Оваа одлука има правно дејство како и одлука 
со ноја се поништува пропис или друг општ акт. 

2. СЕ УКИНУВААТ алинеите 4, 5 и 6 на точ-
ката 2 од член 1 на Одлуката за измени и допол-
нувања на Правилникот за распределба на чис-
тиот доход, личните доходи и средствата за заед-
ничка потрошувачка на работниците во Централ-
ното основно училиште ,,Мите Богоевски" во Ре-
сен, донесена со референдум на 10 ноември 1978 
година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиш-
те „Мите Богоевски" во Ресен на начинот опреде-
лен за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола, му поднесе предлог на Уставниот суд на Ма-
кедонија, за оценување уставноста и законитоста 
на точката 1 на член 23 и алинеите 1 до 8 на 
точката 1 од член 35 од правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука, како и на одлуката за 
измени и дополнувања означена во точката 2 од 
оваа одлука. 

Според наводите во предлогот одредбите од ос-
порениот правилник и оспорената одлука не биле 
во согласност со Уставот и законот, односно со 
начелото на наградување според трудот утврдено 
во членот 22 од Уставот на СР Македонија, чле-
нот 126 од Законот за здружениот труд, како и со 
членот 79 од Законот за основното воспитание и 
образование, затоа што за вршење на исти работи 
и работни задачи, бил утврден различен број на 
бодови и тоа во фиксен износ според фактичкото 
образование на секој од работниците, а не според 
тоа какво образование се бара за вршење на соод-
ветните работи и работни задачи. 

5. Во претходното испитување и на јавната ра-
справа Судов утврди дека во точката 1 на член 23 
од оспорениот правилник за распределба на лич-
ните доходи е 'определено за изведување на наста-
ва по наставни предмети, одделенска настава, од-
деленски час и дополнителна настава, секој час 
фиксно да се пресметува, а фиксниот број на ме-
сечни бодови да изнесува за професорот и настав-
им кот 173 бода, а за учителот 152 бода. Во членот 
35 од правилникот е (разработен основот сложе-
ност и се утврдени мерила. Според алинеите 4, 5 и 
6 од точката 1 на овој член за елементите „теорет-
ска наобразба, практична наобразба", знаење, кое 
по правило е потребно за успешно и квалитетно 
извршување на работите и работните задачи, се 
предвидуваат за средно образование 20, за више 40 
и за високо 60 бода. 

Овие одредби од правилникот за распределба 
на средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка, престанале да важат со донесувањето на 
Одлуката за негово изменување и дополнување. 
Уставниот суд на Македонија, согласно ставот 2 на 
член 419 од Уставот на СР Македонија, се впуш-
ти во оценување на овие одредби од оспорениот 
правилник на училиштето затоа што од престано-
кот на нивното важење до поведувањето на пос-
тапката пред Судов не поминало повеќе од една 
година. 

Судов понатаму утврди дека со точката 1 на 
член 1 од оспорената одлука за измени и дополну-
вања на правилникот за распределба на личните 
доходи, точката 1 на член 23 од (оспорениот пра-
вилник се менува така што за извршување на ра-
ботите и работните задачи во одделенската наста-
ва, месечниот износ на бодови се изедначува и из-
несува 173 бода и за професорите и за наставни-
ците и за учителите. Со точката 2 на истиов член 
од одлуката утврдените бодови од оспорениот член 
35 од правилникот -се зголемуваат на тој начин што 
за вработените со виша стручна подготовка зголе-
мувањето се врши од 40 на 50 бода, за оние со ви-
сока стручна подготовка од 60 на 80 бода, а работ-
ниците со средна стручна подготовка и со оваа 
одлука добиваат 20 бода. 

6. Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија на секој работник, во согласност со начелото 
на распределба според трудот и со порастот на 
продуктивноста на неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд и со начелото на солидарноста на ра-
ботниците во здружениот труд, му припаѓа од до-
ходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични заеднички и општи (општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал го зголемувањето на доходот на основната 
организација. 
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Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРЖ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78) настав-
ници за одделенска настава во основното училиш-
те можат да бидат лица што завршиле филозоф-
ски факултет-педагошка група и педагошка ака-
демија — отсек за одделенска настава и лица што 
завршиле учителска школа. Во ставот 2 на истиот 
член од 'овој закон е предвидено дека наставници 
по предметна настава во основните училишта да 
можат да бидат лица што завршиле еднопредмет-
на или двопредметна соодветна група за образова-
ние на наставници на факултет, висока школа, ли-
ковна академија, музичка академија, педагошка 
академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата 
на средствата за личните доходи така што за ра-
ботите и работните задачи за кои е предвиден по-
висок: степен на стручна подготовка оправдано е 
од гледиштето на начелото на наградување според 
трудот да се предвидува повисоко мерило по тој 
основ во однос на работите и работните задачи за 
кои е предвиден понизок степен на стручна подго-
товка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на од-
редени работи и работни задачи се предвидени по-
веќе степени на стручна подготовка, вреднувањето 
на стручната подготовка може да се врши не спо-
ред подготовката што ја има конкретниот работ-
ник, туку според сложеноста на работите и работ-
ните задачи што тој ги врши. Имено ако за врше-
њето еа одредени работи и работни задачи алтер-
нативно се утврдени повеќе степени на стручна 
подготовка како што е предвидено во членот 79 од 
Законот за основното воспитание и образование, 
според мислењето на Судов и според законот зна-
чи дека сложеноста на тие работи и работни зада-
чи е таква да може со успех да ги врши секој од 
работниците што има еден од утврдените степени 
на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета 
дека вреднувањето на работите и работните задачи 
на наставниците, кога е во прашање еднаква сло-
женост на работите и работните задачи, мора да 
се поаѓа од степеиите на сложеноста на работите. 
На овој начин не се обезвреднува значењето и вли-
јанието на стручната подготовка во системот на 
основите и мерилата за распределба на личните 
доходи според вложениот труд, затоа што доколку 
работникот со повисок степен на стручна подго-
товка при утврдувањето на конкретните резулта-
ти постигнати во работата покаже дека работите и 
работните задачи ги извршил со поголем успех, по 

квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одра-
зи и на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што со точката 1 од член 23 
од Правилникот за распределба на средствата за 
лични доходи на училиштето, означен во точката 
1 на оваа одлука, бил утврден различен број на бо-
дови за наставниците во одделенска настава иако 
тие вршеле исти работи и работни задачи кои се 
состојат во изведувањето на таа настава и со оглед 
на тоа што со алинеите 4, 5 и 6 на точката 1 на 
член 35 од оспорениот правилник исто така раз-
лично се вреднува трудот на работниците кои вр-
шат исти работи и работни задачи во наставно-
образовната дејност во одделенската настава во 
училиштето и тоа во зависност од стручната подго-
товка, Судов утврди дека точката 1 на член 23 и 
алинеите 4, 5 и 6 на член 35 од оспорениот пра-
вилник за распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка, во времето на ва-
жењето, не биле во согласност со начелото на на-
градување според трудот содржано во членот 22 
»од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на 
член 126 од Законот за здружениот труд, како и 
со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование. 

Судов ги укина алинеите 4, 5 и 6 од точката 
2 на член 1 од оспорената одлука, затоа што и 
со нив в1сушност битно не се менуваат оспорените 
одредби од член 35 од правилникот, туку само се 
зголемува бројот на бодовите утврден за одделни-
те степени на стручна подготовка, па поради тоа 
и со -нив по основот стручна подготовка е утврден 
различен износ на бодови за вршење на исти ра-
боти и работни задачи. 

(Со оглед на тоа Судов утврди дека и измените 
и дополненијата на оспорениот член 35 од пра-
вилникот на училиштето не е во согласност со на-
челото на наградување според трудот содржано во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 192/79 
24 јануари 1980 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а , 
м-р Беќир Жута, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

134. 
Врз основа на член 142, став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 39/78), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, Стопанската комора на Македонија, Репуб-
личката заедница на вработувањето и Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија склучија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ПЕНЗИЈА ОД СПЕЦИФИЧНИ И ДЕФИЦИТАРНИ 
ЗАНИМАЊА НА КОИ ИМ СЕ ИСПЛАТУВА ДЕЛ 
ОД ПЕНЗИЈАТА И ЗА ВРЕМЕ ДОДЕКА СЕ ВО 

РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Како специфични и дефицитарни занимања во 

смисла на член 142, став 2 од Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување се утврдува зани-

мањето на: наставници по предметот „Општона-
родна одбрана и општествена самозаштита на 
СФРЈ" кој се изведува на високообразовните ор-
ганизации во Републиката, како и наставници по 
воено-стручните предмети предвидени со Програ-
мата на наставно-научната студиска група за оп-
штонародна одбрана при Филозофскиот факултет. 

Член 2 
На корисниците на пензија од член 1 на овој 

договор за време додека се во постојан работен 
однос им се исплатува 50°/о од пензијата. 

Член 3 
Овој договор ќе се применува за период од 6 

(шест) години од денот на потпишувањето. 

Член 4 
За спроведување на овој договор ќе се грижи 

Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување. 
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Член 5 
Овој договор влегува во сила со денот на не-

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

Бр. 23-88/2-И979 
21 февруари 1980 година 

Скопје 

Извршниот совет на 
Собранието на СРМ 

Стопанската комора на 
Македонија, 

Советот на Сојузот на син-
дикатите на Македонија, 

Републичката заедница на 
вработување, 

Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

на Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО 

135. 
Врз основа на член 37 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Берово, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите земјоделци — 
корисници на услугите и Соборот на работниците 
од организациите на здружен труд што вршат деј-
ност од областа на здравството — даватели на ус-
лугите, одржана на 28 декември 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 
ГОДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-

ход на земјоделците за 1980 година се определува 
на 9°/о, од тоа: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита — 5%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови — 
4%. 

2. Паушалниот придонес по осигурено лице из-
несува 80,00 динари, и тоа: 

— износ од 48,00 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износ од 32,00 динари, на име придонес за 
правата што Заедницата самостојно ги утврдува. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство, ќе плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 140,00 динари по 
член годишно, од тоа: 

— износ од 84,00 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износ од 56,00 динари, за правата од здрав-
ствена заштита што Заедницата самостојно ги ут-
врдува. 

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

сувањето, а ќе се (применува од 1 јануари 1980 
година. 

Бр. 01-116/1 
28 декември 1979 година 

Берово 
Претседател, 

дипл. екон. Борис Сивевски, е. р. 

136. 
Врз основа на член 37 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Берово, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово, на заедничката 
седница на Соборот на работниците и другите ра-
ботни луѓе — корисници на услугите и Соборот на 

работниците на организациите на здружен труд 
што вршат дејност од областа на здравството — 
даватели на услугите, одржана на 28 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИТЕ 
ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО 1980 ГОДИНА 

I 
Важноста на Одлуката за стапките и тари-

фата на придонесите за здравствено осигурување 
на работниците и стапката на посебните придонеси 
за користење на здравствена заштита во странство 
за 1978 година, бр. 01-41/1 од 28. 12. 1977 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 4/77), се продол-
жува и за 1980 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 01-117/1 
28 декември 1979 година 

Берово 
Претседател, 

дипл. екон. Борис Сивевски, е. р. 

137. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен (Весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 18, став 1 точка 4 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Берово, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Со-
борот на делегатите — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите — даватели на услугите, 
на седницата одржана на 28 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА И УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИ-
ЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Основиците за пресметување на придонесот за 

здравствено осигурување се утврдуваат и тоа: 
За работниците вработени кај приватни рабо-

тодавци — личниот доход договорен меѓу работо-
давецот и работникот, но не помалку од следниот 
износ: 

— неквалификувани работници — 2.600,00 ди-
нари; 
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— полуквалификувани работници — 3.100,00 ди-
нари; 

— квалификувани работници — 3.900,00 ди-
нари; 

— висококвалификувани работници 4.500,00 ди-
нари; 

— домашни помошнички — 2.600,00 динари. 
Член 2 

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

Бр. 01-118/1 
28 декември 1979 година 

Берово 
Претседател, 

дипл. екон. Борис Сивевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

138. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кичево и член 201 од Статутот на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Кичево, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кичево, на седницата на Соборот на 
делегатите на корисниците на услуги — работни-
ци, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе 

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

СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете се утврдува во износ од 420 динари за секое 
новородено дете. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за (висината на изно-
сот на помошта за спрема на новородено дете. бр. 
08-5579/1 од 26. ХИ. 1978 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 1/79). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува на случаите што ќе настанат од 1 
март 1980 година. 

Бр. 08-796 Претседател, 
27 февруари 1980 година Ацо Кацески, е. р. 

Кичево 

139. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправна-

та (спогодба за основање на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Кичево и член 201 од Статутот на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кичево, Собранието на Општинската заед-
ница еа здравството и здравственото осигурување 
— Кичево, на седницата на Соборот на делегатите 
корисници на услугите —• работници, одржана на 
27 февруари 1980 година, донесе 

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

Член 1 
Висината на дневниците на осигурените лица 

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

— 104 динари, ако се упатуваат во места на 
територијата на СР Македонија; 

— 126 динари, ако се упатуваат во места над-
вор од територијата на СР Македонија; 

— 115 динари, ако се упатуваат во Скопје и 
— 160 динари, ако се упатуваат во другите ре-

публички и покраински центри. 
Надоместокот од претходниот став ќе се ис-

плаќа за секој ден поминат во чекање за пружа-
ње на здравствена услуга, заверен од здравствена-
та работна организација. 

На осигурените лица упатени на стационари© 
лекување, доколку истиот ден бидат примени на 
лекување, ќе им се исплаќа една дневница за оде-
ње и враќање. 

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

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на износот 
на дневниците и трошоците за превоз на осигуре-
ните лица кои се упатуваат на преглед и леку-
вање во Друго место, бр. 08-5580/1 од 26. ХИ. 1978 
година („Службен весник на СРМ", бр. 1/79). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува на случаите што ќе настанат од 1 
март 1980 година. 

Бр. 08-797 
27 февруари 1980 година 

Кичево 
Претседател, 

Ацо Кацески, е. р. 

140. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправната 

спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Киче-
во и член 201 од Статутот на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Кичево, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Киче-
во, на седницата на Соборот на делегатите корис-
ници на услугите — работници, одржана на 27 
февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕ-

НО ЛИЦЕ 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурено лице се утврдува во износ од: 
—• 805 динари, во случај на смрт на осигурено 

лица до едногодишна возраст; 
— 1.275 динари, во случај на смрт на осигуре-

но лице на возраст преку 1 до 7 години; 
— 1.760 динари ,во случај на смрт на осигурено 

лице на возраст преку 7 до 14 години и 
— 2.240 динари, во случај на смрт на осигурено 

лице на возраст преку 14 години. 

Член 2 
Во влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на износот 
на надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице, бр. 08-5581/1 од 26. XII. 1978 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 1/79). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува на случаите што ќе настанат од 1 
март 1980 година. 

Бр. 08-798 
27 февруари 1980 година 

Кичево 
Претседател, 

Ацо Кацески, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРОБИШТИП 
141. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74, 16/74 и 9/78) и член 
11, 22, 23, 24 и 46 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на културата — Пробиштип, 
Собранието на ОСИЗ на културата, на седницата 
одржана на 19 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРОБИШТИП ЗА 

1980 ГОДИНА 
I 

За обезбедување средства за задоволување на 
потребите и интересите во културните и слични 
дејности за 1980 година се утврдуваат следните 
придонеси што ќе ги плаќаат на Општинската са-
моуправна интересна заедница на културата — 
Пјробиштип: 

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени 
во областите од 1 до 11 од Номенклатурата за рас-
поредување на РО и други), по стапка од 0,96%; 

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

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,50%; 

4. придонес од самостојно вршење на стопан-
ска дејност, по стапка од 1%; 

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

II 
Износот на средствата за Републичката заед-

ница на културата што ќе се плаќа од вкупните 
средства, ќе биде одреден со Самоуправна спогодба 
меѓу Републичката заедница на културата и Оп-
штинската самоуправна заедница на културата — 
Пробиштжт. 

III 
За реализација на оваа одлука ќе се грижи 

Службата на општественото книговодство — фили-
јала Штип. 

IV 
Одлуката^ влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 26/80 
20 февруари 1980 година Претседател, 

Пробиштип Горѓи Топуков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН 
142. 

Врз основа на член 32 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата, член 17 
од Статутот на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на културата и член 20 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Самоуправната 
интересна заедница на културата, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РИЗ НА КУЛ-

ТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ на културата — Ресен и за здру-
жување средства во Републичката СИЗ на кул-
турата. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 

1. 0,60%, придонес од доходот на основните ор-
ганизации на здружен труд; 

2. 1,30%, придонес од личен доход од работен 
однос од нестопанска дејност; 

3. 0,03%, придонес од личен доход од земјодел-
ска дејност; 

4. 0,15%, придонес од личен доход од самостој-
но вршење на стопанска дејност; 

5. 0,15%, придонес од личен доход од самостој-
но вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

ОСИЗ на културата — Ресен здружува средства во 
РИЗ на културата со издвојување на: 

— 50%, од доходот на основните организации 
на здружен труд во општината Ресен и 

— 15%, од личен доход од работен однос од 
нестопанството. 

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 
културата — Ресен ги здружува во РИЗ на кул-
турата и месечниот износ на средствата ќе се ут-
врдат со посебен договор. 
) 
I 

Член 4 
Организациите на здружен труд: „ЗИК Прес-

панско јаболко" — ООЗТ земјоделие — Ресен, 
ГРО „Пелагонија" — ООЗТ ИГМ „Слога" — Ре-
сен, Угостителско-туристичката работна организа-
ција „Преспатуриет" — Ресен, ООЗТ Туристичка 
населба „Отешево" — Ресен, како и организации-
те на здружен труд на општината Ресен кои ќе 
градат индустриски и други капацитети во ридско-
планинските и пограничните подрачја во општи-
ната Ресен, ќе плаќаат 50% од утврдената стапка 
на придонесот од доходот утврден во членот 2 став 
1 алинеја 1 на оваа одлука. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство — експозитура Ресен. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-6/1 
7 март 1980 година Претседател, 

Ресен Јован Таневски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
РЕСЕН 

143. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба 
за здружување на средствата во Републичката 
СИЗ на физичката култура и член 16 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на физичката култура — Ресен, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на фи-
зичката култура — Ресен, на седницата одржана 
на 25 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА — РЕСЕН И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИ-

ЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход, заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ на физичката култура — Ресен и 
за здружување 'средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура. 



Стр. 222 — Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 1980 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 
1. 0,15%, придонес од доходот на основните ор-

ганизации на здружен труд; 
2. 0,75°/о, придонес од личен доход од работен 

однос од нестопанска дејност; 
3. 0,03%, .придонес од личен доход од земјо-

делска дејност; 
4. 0,15%, придонес од личен доход од самос-

тојно вршење на стопанска дејност; 
5. 0,15%, придонес од личен доход од самостој-

но вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на физичката култура — Ресен 
здружува средства во Републичката СИЗ на фи-
зичката култура со издвојување на: 

— 0,04%, од доходот на основните организации 
на здружен труд во општината Ресен и 

— 0,05°/о, од личен доход од работен однос од 
нестопанството. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ на физичката култура — Ресен ги здру-
жува во Републичката СИЗ на физичката култура 
и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со 
посебен договор. 

Член 4 
Организациите на здружен труд: „ЗИК Прес-

панско јаболко" — ООЗТ земјоделие — Ресен; 
ГРО „Пелагонија" — ООЗТ ИГМ „Слога" — Ре-
сен; Угостителоко-туристичката работна организа-
ција „Преспатурист" — Ресен; ООЗТ Туристичката 
населба „ОТЕШЕВО" — Ресен, како и организа-
циите на здружен труд на општината Ресен кои ќе 
градат индустриски и други капацитети во ридско-
планинските и пограничните подрачја во општи-
ната Ресен, ќе плаќаат 50°/о од утврдената стапка 
на придонесот од доходот утврден во член 2 став 1 
алинеја 1 на оваа одлука. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство — експозитура Ресен. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-6/1 Претседател, 
10 јануари 1980 година Блаже Наумовски, е. р. 

Ресен 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

144. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Титов Велес, Соборот на 
делегатите на корисниците на услуги — работ-
ници и Соборот на делегатите на давателите на ус-
луги на Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Титов 
Велес, со рамноправно учество на седницата одр-
жана на 24 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравството и 

здравственото осигурување на работниците се ут-
врдува во висина од 7,70% од бруто личниот до-
ход во кој се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствената заштита, 
од 3,30% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата, од 4,40%. 

II 
За обврзниците на придонесот за здравството и 

здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 
7 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување за 
кои е определена во нето лични примања, стапката 
на придонесот за здравството и здравственото оси-
гурување се утврдува во висина од 12,8% од нето 
основицата во кој се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита, од 
5,8% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигурува-
ње што самостојно опи утврдува Заедницата, 7,0%. 

III 
Стапката на придонесот за здравството и здрав-

ственото осигурување во случај на несреќа при 
работа и заболување од професионални болести се 
утврдува во висина од 0,30% од определената ос-
новица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружен труд од об-
ласта на стопанството, како и основните органи-
зации на здружен труд регистрирани како устано-
ви, кои во Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации и државните ор-
гани по дејности се распоредени во областите од 1 
до 8, остварениот доход намален за пресметаните 
и договорни обврски, освен данокот на доход; 

2. за другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, општественочполитички 
организации и здруженија и други работни заед-
ници што не се (организирани како организации на 
здружен труд кои во своето работење не оствару-
ваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 
и 0 од Номенклатурата за распоредување на сто-
панските и други организации и државните органи 
по дејности, бруто личниот доход на вработените. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 621 
24 декември 1979 година 

Титов Велес 
За претседател, 

Орце Органџиев, е. р. 

145. 
Врз основа на член 206 точка 5 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Титов Велес, Соборот на де-
легатите корисници на услугите — земјоделци и 
Соборот на делегатите даватели на услуги на Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Титов Велес, со 
рамноправно учество на седницата одржана на 24 
декември 1979 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1980 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравственото осигурување на 

земјоделските осигуреници за 1980 година ќе се 
пресметува и наплатува: 

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат 
сопствена земја (катастарски приход): 

а) по стапка од 7% на катастарскиот приход, 
од кои: 
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— за задолжителни /видови на здравствена 
заштита, 4,0%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 3,0%; 

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови на здравствена 
заштита, 30,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари. 

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

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови здравствена зашти-
та, 30,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари; 

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

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

утврдува Заедницата, 80,00 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по неј-

зиното објавување во „Службен весник на СРИ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 621 
24 декември 1979 година 

Титов Велес 
За претседател, 

Орце Органџиев, е. р. 

146. 
Врз основа на член 206 точка 5 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, Соборот на 
делегатите корисници на услугите — земјоделци и 
Соборот на делегатите даватели на услугите на 
Собранието на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Титов Велес, 
со рамноправно учество на седницата одржана на 
24 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

НЕГОТИНО ЗА 1980 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравственото осигурување на 

земјоделските осигуреници за 1980 година ќе се 
пресметува и наплатува: 

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход): 

а) по стапка од 6% од катастарскиот приход, 
од кои: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита, 3,5%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 2,5%; 

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице. од 
кои: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита, 30,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари; 

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

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови на здравствена 
заштита, 30,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари; 

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

заштита, 120,00 динари; 
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— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 80,00 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 621 
24 декември 1979 година 

Титов Велес 
За претседател, 

Орце Органџиев, е. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

73. Наредба за пропишување на потрметки 
на уплатните сметки како и за утврду-
вање на преодни сметки и на збирни 
стапки за уплатување на придонесите од 
личниот доход на работниците и од до-
ходот — — — — — _ _ _ _ 209 

74. Програма за полагање на стручниот ис-
пит за туристички водич и образецот на 
легитимацијата за туристички водич — 213 

75. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 95/79 од 21 февруари 1980 година 216 

76. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 192/79 од 24 јануари 1980 година 217 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

134. Општествен договор за определување на 
корисниците на пензија од специфични 
и дефицитарни занимања на кои им се 
исплатува дел од пензијата и за време 
додека се во работен однос — — — — 218 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

БЕРОВО 
135. Одлука за стапката на придонесот од 

катастарскиот доход и паушалниот при-
донес по осигурено лице за здравствено 
осигурување на земјоделците за 1980 
година — — — — — _ _ _ _ 219 

136. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките и тарифата на 
придонесот за здравствено осигурување 
на работниците и стапката на посебните 
придонеси за користење на здравствена 
заштита во странство во 1980 година — 219 

137. Одлука за висината и утврдување на 
основицата за пресметување на придоне-
сот за здравствено осигурување и оства-
рување на правата од здравственото оси-
гурување на одделни категории осигу-
реници — — — — — — — — 219 
КИЧЕВО 

138. Одлука за висината на износот на по-
мошта за спрема на новородено дете — 220 

139. Одлука за висината на износот на днев-
ниците на осигурените лица кои се упа-
туваат на преглед и лекување во друго 
место — — — — — — — — — 220 

140. Одлука за висината на износот на надо-
местокот на трошоците за закоп на оси-
гурено лице — — — — — — — 220 
ПРОБИШТИП 

141. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Републичката самоуправна 
интересна заедница на културата и Оп-
штинската самоуправна интересна заед-
ница на културата — Пробиштип за 
1980 година — — — _ _ _ _ _ _ 221 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 
Се наоѓа во печат ново издание на збирката 

З А К О Н 

ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
СО ОБЈАСНУВАЊА 
И СУДСКА ПРАКТИКА 
И СО ОБРАСЦИ 

— ВТОРО ИЗМЕНЕТО И ДОПОЛНЕТО ИЗДАНИЕ — 

Второто издание на Збирката ќе содржи: Закон за работните односи, 
објаснувања кон членовите на Законот, обрасци и примери на одлуки, реше-
нија и други акти од областа на работните односи, пример на Самоуправна 
спогодба (правилник) за работните односи на работниците во основните органи-
зации на здружениот труд и работните заедници, одредби за работните односи 
од Законот за здружениот труд (глава IV и V). 

Во ова второ издание се дадени дополнителни објаснувања и упатства за 
примена на Законот за работните односи. Се проширени објаснувањата кон 
одделните членови и се поткрепени со ставовите на Уставниот суд на Маке-
донија и на судовите на здружениот труд, се укажува и на другите ставови за 
одделни прашања. На тој начин несомнено се проширува значењето на објас-
нувањата и упатствата за примена на Законот. 

Содржината на збирката е дополнета со Законот за приправниците на 
кој се дадени објаснувања, примери на одлуки и решенија во врска со приемот 
на приправници на работа и Упатството за пропишување на образецот на дого-
ворот за извршување на повремени или привремени работи (договор за дело) 
и образецот на договорот за работа, како прописи односно акти кои имаат не-
посредно врска со остварувањето на Законот за работните односи. 

Збирката корисно ќе им послужи на работниците што работат во струч-
ните служби во организациите на здружениот труд, во самоуправните органи-
зации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работниците во одлучу-
вањето и уредувањето на прашањата за работните односи. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за законодавство и организација, а рецензија и предговор проф. 
д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и 
Милан Хроват, член на Извршниот совет. 

Збирката ќе излезе од печат во текот на месец јули 1980 година. 
Цена 150 динари. 
Парите за претплата на Збирката да се внесуваат на нашата жиро сметка 

40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје, а по-
рачки да се испраќаат на: „Службен весник на СРМ" — Служба за претплата 
— Скопје, поштенски фах 51. 

РЕСЕН 
142. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите на ОСИЗ на културата — Ресен 
и за здружување на средства во РИЗ 
на културата во 1980 година — — — 221 

143. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ на фи-
зичката култура — Ресен и за здружу-
ваше на средства во Републичката СИЗ 
на физичката култура во 1980 година 221 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

144. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравството и 
здравственото осигурување на работни-
ците за 1980 година — — — — — — 222 

145. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување 
на земјоделите за подрачјето на оп-
штината Титов Велес за 1980 година — 222 

146. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување на 

земјоделците за подрачјето на општи-
ната Неготино за 1980 година — — — 223 

Врз основа на чл^н 95 став 1 од Законот за ре-
довните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македониј а 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на претседател и судии во 
следните судови: 
— претседател и двајца судии на Окружниот 

суд во Скопје (реизбор), 
— по еден судија во Окружниот стопански суд 

во Скопје и Битола (реизбор). 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 

член 91 став 1 од Законот за редовните судови тре-
ба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — 
Комисија за прашања на изборите и именувањата 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова 
соопштение. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ 
И ИМЕНУВАЊАТА 

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


