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Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава . 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО И ЗА ИН-
ФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за општествениот систем 
на информирањето и за информациониот систем на 
Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 12 април 1984 година. 

Бр. 08-1031 
12 април 1984 година 

Скопје . 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРА-
ЊЕТО И ЗА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон, во согласност (со* основите на оп-

штествениот систем на информирањето се уредуваат 
правата, обврските и одговорностите на работниците 
и другите работни луѓе и граѓаните, непосредно и 
здружени во основни и други организации на здру-
жениот труд и нивните асоцијации, организирани 
во месните заедници, други самоуправни организа-
ции и заедници, општествено-политички заедници, 
општествено-политички и други општествени орга-
низации и здруженија на граѓаните (во на!амошниог 
текст.- субјекти на општествениот систем на инфор-
мирањето) во изградувањето и управувањето на оп-
штествениот систем на информирањето. 

Со овој закон се уредува и информациониот сис-
тем на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 2 
Општествениот систем на информирањето во Ре-

публиката претставува дел на единствениот општес-
твен систем на информирањето во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член з 
Работниците и другите работни луѓе и граѓаните 

во општествениот систем на информирањето обез-
бедуваат податоци и информации неопходни за жи-
вот, работа и самоуправување, за следење, насочу-
вање и планирање на општествениот развој, за усо-

гласување на односите во општествената репродукци-
ја, за вршење на функциите на власта и за управу-
вање со другите општествени работи. 

Во општествениот систем на информирањето по-
датоците и информациите се обезбедуваат со орга-
низирање на усогласен и поврзан систем, на евиден-
тирање, прибирање, обработка, пренос и достапност 
на тие податоци и информации врз основа на закон 
или на самоуправен општ акт во согласност со закон. 

Појдовна основа на општествениот систем на 
информирање е информирањето во основните орга-
низации на здружениот труд и во месните заедници 
со кое на работниците и другите работни луѓе и 
граѓаните им се обезбедуваат информации и достап-
ност на податоците што се непоходни за остварува-
ње на нивната решавачка општествено-економска 
улога. 

Член 4 
Работниците и другите работни луѓе и граѓани-

те имаат право и должност. да бидат информирани 
и да информираат за појавите и односите значајни 
за нивниот живот, работа и одлучување. 

. Член 5 
Субјектите на општествениот систем на инфор-

мирањето имаат право, обврски и одговорности, за-
ради вршење на дејностите во областа на општестве-
ниот систем на информирањето, врз заеднички ос-
нови да ја уредуваат и организираат изградбата и 
функционирањето на информационите системи, трг-
нувајќи од основните организации на здружениот 
труд и месните заедници. 

Член 6 
Субјектите на општествениот систем на инфор-

мирањето се должни да даваат податоци и инфор-
мации во случаите определени со закон или со са-
моуправен општ акт и се одговорни за навременоста, 
вистинитоста, целосноста и разбирливоста на пода-
тоците и информациите што ги даваат. 

Член 7 
Односите во општествениот систем на информи-

рањето се засновани врз правата, обврските и одго-
ворностите на работниците и на другите работни 
луѓе и граѓаните да го изградуваат општествениот 
систем на информирањето и да управуваат со него, 
како и да ги утврдуваат неговите содржини, орга-
низацијата и функционирањето во согласност со раз* 
БОЈОТ на општествените, заедничките У и на личните 
потреби и интереси. 

Односите од став 1 на овој член се засновани 
особено врз: 

— единството и функционалната поврзаност на 
информационите системи во општествениот систем 
на информирањето; 

— правата, обврските и одговорностите, на суб- ^ 
јектите на општествениот систем на информирање-
то да обезбедуваат вистинити, целосна, навремени 
и разбирливи податоци и информации неопходни 
за живот, работа и одлучување; 

— обврска на информационите служби, овласте-, 
ни за евидентирање, прибирање, обработка, искажу-
вање и пренос на податоците и информациите, да 
им обезбедуваат на сите субјекти на општествениот 
систем на информирањето податоци и информации 
за појавите и односите од заеднички и општ оп-
штествен интерес и 
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— воспоставувањето, по правило, на односи на 
слободна размена на трудот меѓу суојектите на оп-
штествениот систем на информирањето и информа-
ц и и т е служои. 

Член 8 
Податоците и информациите што се обезбеду-

ваат со општествениот систем на информирањето се 
Јавни и под еднакви услови им се достапни на сите 
суоЈекти на општествениот систем на информира-
њето, ако со закон или со самоуправен општ акт 
не е определено дека, претставуваат тајна. 

Член 9 
Дејности во областа на општествениот систем 

на информирањето се: евиденционата, книговодстве-
ната, статистичката, документаристичката, библио-
течно-информативната, аналитичката, информативно-
комуникационата и други дејности со кои се оства-
рува изградбата, развојот и функционирањето на оп-
штествениот систем на информирањето. 

Дејностите од рбласта на општествениот систем 
на информирањето се од посебен општествен инте-
рес. 

Член 10 
Стручна основа на дејностите во областа на оп-

штествениот систем на информирањето е информа-
тиката. 

Член 11 
- Општественото влијание врз функционирањето и 

развојот на општествениот систем на информира-
њето се обезбедува преку соодветни општествени 
тела во општествено-политичките заедници и преку 
самоуправните органи во организациите на здруже-
ниот труд и во другите самоуправни организации и 
заедници. 

И. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО 

Член 12 
Единството на општествениот систем на инфор- / 

мирањето го обезбедуваат субјектите на општестве-
ниот систем на информирањето со утврдување и 
спроведување на заедничките основи, а особено со.% 

1. Договорени заеднички содржини: 
— евиденции и регистри организирани и одр-

жувани врз основа на законот и самоуправните оп-
шти акти; 

— повеќенаменски бази и банки на податоци; 
— програми на статистички истражувања; 
— документациони и библиотечни материјали; 
— каталози на податоците. 
2) Стандарди: 
— дефиниции, класификации, номенклатури и 

идентификации; 
— техника и технологија на чување, пренос и 

обработка на податоците и 
— документација на информационите системи. 
3) Единствени методологии на: 
— прибирање, обработка и искажување на по-

датоците ; 
— проектирање на информациони системи; 
— постапка на верификација и реализација на 

проектираните информациони системи. 
4) Усогласено програмирање на развојот на ин-

формационите системи и на дејностите на инфор-
мационите служби на субјектите на општествениот 
систем на информирањето. 

Заедничките основи од точките 1 и 2 став 1 
на овој член се уредуваат со закон или со самоупра-
вен општ акт врз .основа на закон. 

Член 13 
Со усогласените програми за евидентирање, при-

бирање, обработка и искажување на податоците и 
информациите во опште ствено-поќитичките заедни-
ци се утврдуваат податоците и информациите што 
се од интерес за субјектите на општествениот систем 
на информирањето во соодветните општествено-по-
литички заедници-

Член 14 
Со единствените евиденции и регистри се обез-

бедуваат единствени Оази на податоци како основен 
извор на податоци и информации за сопствените и 
заедничките потреби на суОЈектите на општествениот 
систем на информирањето. 

Евиденциите и регистрите од интерес за Репуб-
ликата се утврдуваат со закон или со пропис врз 
основа на закон. 

Член 15 
Со програмата на статистичките истражувања 

се утврдуваат податоците и информациите што ќе 
се прибираат во статистичкото истражување за состој-
бата во одделни области од општествениот живот, 
за состојбата и движењето на населението, за еко-
номските и други појави, како и други податоци од 
интерес за субјектите на општествениот систем на 
информирањето. 

Статистичките истражувања од интерес за Ре-
публиката се утврдуваат со закон или со пропис 
врз основа на закон. 

Член 16 
Со стандардите од член 12 став 1 точка 2 од 

овој закон се обезбедува усогласеност и споредли-
вост на податоците и информациите од одделни об-
ласти на општествено-економскиот живот и поврзу-
вање на податоците и постапките во општествениот 
систем на информирањето. 

Член 17 
Со усогласено програмирање на развојот на ин-

формационите служби на субјектите на општестве-
ниот систем на информирањето се обезбедува ра-
ционално и ефикасно евидентирање, прибирање, об-
работка, пренос и искажување на податоците и ин-
формациите и нивна побрза и полесна достапност 
до субјектите на општествениот систем на инфор-
мирањето. 

Член 18 
Со усогласување на планирањето на производ-

ството, набавката и користењето на опремата се 
обезбедуваат услови за нивна порационална и пое-
фикасна употреба и здружување во општествениот 
систем на информирањето. 

Со усогласување на технологијата на соработ-
ката, преносот и искажувањето на податоците и ин-
формациите се обезбедуваат услови за нивна пора-
ционална и поефикасна размена и за развој на авто-
матската обработка и на единствениот систем на 
преносот па податоците и информациите во опште-
ствениот систем на информирањето. 
( 

Член 19 
Плановите за развој на организациите на здру-

жениот труд, другите самоуправни организации и 
заедници и општествените планови на општествено-
политичките заедници, содржат и елементи за раз-
војот на информационите системи и информацио-
ните служби. ^ 

III. ЈАВНОСТ, ДОСТАПНОСТ И ЗАШТИТА НА ПО-
ДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕ-

НИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО 

Член 20 
Субјектите на општествениот систем на инфор-

мирањето во согласност со закон, други прописи 
или самоуправни општи акти обезбедуваат јавност 
и достапност на податоците и 'информациите преку: 

— давање на користење податоци и информа-
ции на субјектите во општествениот систем на ин-
формирањето, на информационите служби и на дру-
гите корисници; 

— остварување на увид во податоците и инфор-
мациите кои се евидентираат, прибираат и чуваат; 

— обезбедување на податоци и информации во 
публикации и средства за јавно информирање и 

— непосредна размена на податоците и инфор-
мациите меѓу субјектите во општествениот систем 
на информирањето. 
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Член 21 
Заради заштита на со Уставот и со закон утвр-

дените права и интереси на субјектите на општестве-
ниот систем на информирањето, податоците и ин-
формациите кои претставуваат лична, деловна, слу-
жбена, државна или воена тајна се предмет на по-
себна заштита. 

Податоците и информациите што се предмет на 
посебна заштита мораат да имаат ознака за степе-
нот на тајноста и можат да се користат само во сог-
ласност со условите пропишани за користење на так-
ви податоци и информации. 

Со закон и друг пропис или самоуправен општ 
акт се уредува посебна заштита на податоците и 
информациите, како и начин на спроведувањето на 
оваа заштита. 

Член 22 
Субјектите на општествениот систем на инфор-

мирањето се должни да преземаат соодветни мерки 
и средства за заштита на правата и интересите на 
другите субјекти во областа на општествениот сис-
тем на информирањето во поглед на располагањето 
со податоците и информациите. 

IV. УРЕДУВАЊЕ, ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИО-
НИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИТЕ СИСТЕМИ 

1. Заеднички одредби 

Член 23 
Субјектите на општествениот систем на инфор-

мирањето ги уредуваат информационите системи и 
го обезбедуваат нивното меѓусебно усогласување и 
поврзување во општествениот систем на информира-
њето. 

Член 24 
Субјектите на* општествениот систем на инфор-

мирањето уредуваат, организираат и развиваат: 
— посебни и заеднички информациони системи 

на самоуправните организации и заедници; 
— информациони системи на општините, град-

ските заедници и на одделни региони и 
— информационен систем на Републиката. 
Информационите системи се уредуваат со закон, 

друг пропис, општествен договор, самоуправна спо-
годба и друг самоуправен општ акт. 

Член 25 
При уредувањето, изградбата и функционирање-

то на посебните и заедничките информациони сис-
теми се уредуваат особено: 

— содржината и намената на податоците и ин-
формациите кои се обезбедуваат во информациониот 
систем; 

— начинот на прибирањето, обработката и иска-
жувањето на податоците и информациите; 

— начинот на изградбата, развојот, управување-
то и функционирањето на информациониот систем; 

— начинот на поврзувањето и усогласувањето со 
други информациони системи; 

— начинот на заштитата на податоците; 
— обврските и одговорностите на субјектите во 

врска со организирањето и функционирањето на ин-
формациониот систем и 

— одговорноста на службите или организациите 
на кои им се доверува вршењето на работите на 
информациониот систем. 

Член 26 
Субјектите на општествениот систем на инфор-

мирањето во согласност со своите потреби и мож-
ности, ги развиваат и унапредуваат информационите 
системи врз основа на постигањата на информати-
ката со која се обезбедува примена на науката, тех-
никата и технологијата во изградбата на функцио-
нирањето на информационите системи. 

Заради обезбедување на услови за развој на ин-
формационите системи субјектите на општествениот 
систем на информирањето склучуваат општествени 
договори и самоуправни спогодби за: 

— усогласување на плановите за проектирање, 
изградба и функционирање на информационите сис-
теми; 

— организирање на научно-истражувачка работа; 
— образование на кадрите од информатичките 

струки; 
— набавка и користење на опрема за автоматска 

обработка на податоци; 
— развој на домашното производство на опрема 

за автоматска обработка на податоци и на друга ин-
форматичка опрема; 

— оптимално користење на расположливи капа-
цитети и програмски продукти и 

— развој на телекомуникационата мрежа за пре-
несување на податоци и други прашања од интерес 
за развојот на информационите системи со примена 
на информатиката. 

Член 27 
Опремувањето на информационите систему со 

опрема за автоматска обработка на податоци, се вр-
ши врз основа на проекти со кои се обезбедува 
ефикасно и рационално користење на опремата. 

Републичкиот завод за информатика ги следи и 
проучува прашањата за опременост на информацио-
ните системи и предлага критериуми во врска со на-
бавувањето на опрема за автоматската обработка на 
податоци. 

Критериумите во врска со набавување на опрема 
'за автоматска обработка на податоци се утврдуваат 
со општествен договор што го склучуваат субјекти-
те на општествениот систем на информирањето. 

Член 28 , 
Субјектите на општествениот систем на инфор-

мирањето. во согласност со своите потреби и инте-
реси организираат информациони служби заради ос-
тварување на ' задачите и работите во врска со из-
градбата, развојот и функционирањето на информа-
ционите системи, а особено заради: 

— изготвување програми за прибирање, обра-
ботка и искажување на податоци и информации; 

— изготвување на планови и програми за развој 
на информационите системи, како и програми за 
работа на самите служби; 

— остварување на стручна координација при из-
градбата и функционирањето и развојот на инфор-
мационите системи,-

— формирање, ажурно водење и одржување на 
збирните податоци и информации; 

— прибирање, искажување, пренесување, обезбе-
дување и достапност на податоците и информации-
те и 

— обезбедување заштита на податоците и ин-
формациите. 

Член 29 
Во организирањето и уредувањето на работата 

и развојот на информационите служби субјектите 
на општествениот систем на информирањето ги ут-
врдуваат : 

— задачите и работите на информационите слу-
жби; 

— правата, обврските и одговорностите на ин-
формационите служби во остварувањето на работите 
и работните задачи што им се доверени,-

— организацијата, статусот и начинот на функ-
ционирање на информационите служби; 

— начинот на изготвувањето, донесувањето' и 
усогласувањето на плановите и програмите за рабо-
та и развој на информационите служби; 

— општествено-економските односи меѓу субјек-
тите на општествениот систем на информирање и 
информационите служби и 
, — начинот на остварување на општественото 

влијание врз работата и развојот на информациони-
те служби. 

Член 30 
Информационите служби, во рамките на својот 

делокруг се одговорни за навременоста, вистинитос-
та, целосноста, разбирливоста и достапноста на по-
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датоците и информациите и се самостојни и неза-
висни во извршувањето на доверените задачи и 
работи. 

Информационите служби кои остваруваат рабо-
ти и работни задачи од општ интерес за субјек-
тите на општествениот систем на информирањето 
во општествено-политичките заедници, одговараат за 
својата работа на собранијата на опште ствено^поли-
тичките заедници. 

Посебните и заедничките информациони служ-
би на самоуправните организации и заедници за своја-
та работа одговараат на органите на управувањето 
на самоуправните организации и заедници. 

Член 31 
Заради остварување на општествено влијание, оп-

штествена координација и усогласување на самоуп-
равните интереси, утврдување и остварување на по-
литиката на функционирањето и развојот на оп-
штествениот систем на информирањето, а посебно 
заради обезбедување решавачко влијание на работ-
ниците, другите работни луѓе и граѓаните, во оп-
штествено-политичките заедници се формираат со-
вети за општествениот систем на информирањето. 

Улогата и задачите на советите за општествени-
от систем на информирањето во самоуправните ор-
ганизации и заедници ги вршат нивните органи на 
управувањето, односно посебни. тела образувани од 
органите на управувањето. 

2. Информациони системи на самоуправните 
организации и заедници 

Член 32 
Работниците во основните организации на здру-

жениот труд и во другите облици на здружување на 
трудот и средствата, нивните делегации и делегати, 
како и органите на управувањето на тие организа-
ции, односно други облици на здружување заради 
обезбедување на податоци и информации за само-
управното одлучување и работата на органите и 
службите, ја уредуваат и организираат изградбата, 
функционирањето и развојот на информационите 
системи и обезбедуваат нивно поврзување и усогла-
сување. 

Член 33 
Со информациониот систем на организацијата 

на здружениот труд се обезбедуваат податоци и ин-
формации особено за: 

— остварување и унапредување на самоуправни-
те односи и на делегатскиот систем; 

— подготвување и склучување ' на самоуправна 
спогодба за здружување на трудот на работниците 
во основната организација на здружениот труд, здру-
жување во работна организација, сложена организа-
ција н^ здружениот труд, деловна или друга заед-
ница на организации на здружениот труд, односно 
друг облик на здружување на трудот и средствата; 

— подготвување и донесување на основите на 
планот и планот на основната организација, на здру-
жениот труд и подготвување и склучување на само-
управна спогодба за -основите на заедничкиот план 
на работната организација, сложената организација 
на здружениот труд или друга самоуправна органи-
зација, самоуправна интересна и друга заедница; 

— подготвување и склучување на - договорите за 
основите на општествените планови на општествено-
политичките заедници; 

— управување со процесите на производството, 
создавање услови за зголемување на продуктивноста 
на трудот и вршење на услуги,-

— уредување и остварување на правата, обврс-
ките и одговорностите што произлегуваат од работ-
ниот ОДНОС; 

— остварување на функциите на самоуправната 
работничка контрола; 

— утврдување и распоредување на вкупниот при-
ход и доходот и распоредување на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка на работ-
ниците и издвојување и здружување на средства за 
задоволување н^ заедничките и општите општестве-
ни потреби,-

— одлучување за вложувањата во унапредувањето 
и проширувањето на материјалната основа на трудот 
во основната организација на здружениот труд или 
во друга самоуправна организација и заедница врз 
основа на здружување на средствата; 

— остварување и распределување на заедничкиот 
приход, односно заеднички^ доход и одлучување за 
другите меѓусебни односи во врска со заедничкото 
работење врз основа на здружување на трудот и 
средствата; 

— одлучување за резултатите на трудот и рабо-
тењето по периодичните пресметки и пд завршните 
сметки, искажани со економски показатели пропи-
шани со Законот за здружениот труд и за мерките 
кои* се преземаат кога настануваат пореметувања или 
загуби во работењето; 

— остварување и унапредување на економските 
односи со странство; 

— подготовки за општонародна одбрана и спро-
ведување на општествената самозаштита; 

— развивање на работните способности и зголе-
мување на знаењата, унапредување на организаци-
јата на работата,' примена и користење на научните, 
техничките и технолошките достигнувања, подобро ко-
ристење на работното време и контрола на извршу-
вањето на работните задачи; 

— контрола на остварувањето на основите на 
плановите и плановите на основните организации на 
здружениот труд и другите облици на здружување 
на трудот и средствата, како и контрола за спро-
ведување на самоуправните општи акти и одлуки 
донесени од самоуправните органи и органите на 
општествено-политичките заедници и 

— остварување на заштитата на човековата око-
лина. , 

Член 34 
Работните луѓе и граѓаните ќб месната заедница 

и нивните делегации и делегати во општествениот 
систем на информирањето обезбедуваат' податоци и 
информации особено за: 

— подготвување, донесување и следен^ на оства-
рувањето на плановите и програмите за развој на 
месната заедница; 

— уредување на. населбите, унапредување на ус-
ловите за живеење, комуналните дејности и заштита 
и унапредување на човековата околина; 

— изградба на објекти за комунална инфраструк-
тура; 

— детската, социјалната и здравствената заштита, 
образованието и воспитувањето, културата и физич-
ката култура; 

— соработка и поврзување со организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заедни-
ци и другите самоуправни организации и заедници 
кои имаат интерес, односно должност да учеству-
ваат во задоволувањето на интересите и потребите 
на работните луѓе и граѓаните во месната заедница,-

— управување и поттикнување на развојот на 
дејностите засновани на личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните; 

— подготовки за општонародна одбрана и спро-
ведување на општествената самозаштита;. 

— учество во одлучувањето за прашањата од за-
еднички интерес во општината и во пошироките оп-
штествено-политички заедници и 

— движење на населението. 
Член 35 

Работниците и другите работни луѓе и граѓани-
те, кои своите потреби и интереси ги задоволуваат 
со слободна размена на трудот во односите на не-
посредно здружување на трудот и средствата и во 
рамките или преку самоуправните интересни заед-
ници и нивните делегации и делегати во собранија-
та и во другите органи на управувањето во самоуп-
равните интересни заедници, ги обезбедуваат во 
општествениот систем на информирањето податоци-
те и информациите што се значајни особено за: 

— подготвување и склучување на 'самоуправна 
спогодба за основањето на самоуправната интересна 
заедница,-
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— подготвување и донесување на планови и про-
грами за работа и развој на општествените и други-
те дејности со кои се задоволуваат потребите на 
нивниве корисници во самоуправните интересни за-
едници; 

— одлучување за условите и начинот на оства-
рување на слободната размена на трудот и за меѓу-
себните односи во слободната размена на трудот, 
пред ед за видовите, обемот, квалитетот и роковите 
за вршење на дејности или услуги за корисниците 
на дејностите, односно на услугите за унапредување 
и проширување на материјалната основа за вршење 
на дејностите и услугите според утврдената развојна 
програма и за висината на средствата потребни за вр-
шење* на дејностите или услугите и за остварување 
на развојната програма и 

— ефикасно остварување на правата и интере-
сите на работните луѓе и граѓаните. 

3. Информационен систем во општината 

Член 36 
Субјектите на општествениот систем на инфор-

мирањето во општината кои прибираат, обработу-
ваат, искажуваат и обезбедуваат достапност на по-
датоците и информациите од интерес за општината, 
имаат право и должност да ги усогласат и поврзат 
своите посебни и заеднички информациони системи 
заради изградување на информациониот систем во 
општината. 

Организирањето, изградувањето, функционирање-
то и развојот на информациониот систем во општи-
ната се уредува со одлука на собранието на општи-
ната. 

Член 37 
Со информациониот систем на општината на ра-

ботниците, другите работни луѓе и граѓаните и нив-
ните делегации и делегати им се обезбедуваат по-
датоци и информации неопходни за самоуправното 
одлучување, вршење на власта и управување со дру-
гите општествени работи особено за: 

— подготвување, донесување и следење на оства-
рувањето на општествените планови за опттествено-
економскиот, просторниот и урбанистичкиот развој; 

— следење на спроведувањето на политиката и 
мерките на собранијата на општествено-политичките 
заедници; 

— ефикасно остварување на правата, и обврски-
те на работниците и другите работни луѓе и граѓа-
ните, утврдени со Уставот и со законите; 

— уредно водење на пропишаните евиденции од 
надлежност на општината; 

— остварување на функциите на општинските 
органи на управата, како и на организациите и за-
едниците и на другите субјекти на кои им се дове-
рени јавни овластувања; 

— утврдување на изворите и видовите на дано-
ци, таксите и другите давачки, планирање и следење 
на реализацијата на буџетите,-

— подготовки за општонародна одбрана и спро-
ведување на општествената самозаштита; 

— следење на движењето на населението; 
— следење на заштитата на човековата околи-

на и 
— вршење на други функции од заеднички 

интерес за работниците, другите работни луѓе и гра-
ѓаните во општината. 

Член 38 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

информациониот систем во општината, сообразно се 
применуваат и на информациониов систем ^ а град-
ската заедница, односно на регионалниот информа-
ционен систем. 

V. ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКАТА 
Ф 

Член 39 
Со информациониот систем на Републиката се 

обезбедуваат податоци и информации од интерес за 
Републиката, податоци и информации што се од 
значење за остварувањето на правата и должностите 

на републичките органи и организации, како и по-
датоци и информации за извршување на обврските 
на Републиката спрема Федерацијата, другите репуб-
лики и автономни покраини и меѓународни конвен-
ции и договори. 

Член 40 
Во уредувањето, организирањето, изградувањето, 

функционирањето и развојот на информациониот 
систем на Републиката се тргнува особено од: 

— интересите и потребите на работниците во 
организациите на здружениот труд и другите облици 
на здружување на трудот и средствата; 

— интересите и потребите на работните луѓе и 
граѓаните и нивните делегации и делегати во мес-
ните заедници, самоуправните интересни заедници и 
другите. самоуправни организации и заедници, опште-
ствено-политичките заедници, општествено-политич-
ките и другите општествени организации и здруже-
нијата на граѓаните; 

— потребите на Стопанската комора на Маке-
донија и другите општи здруженија; 

— потребите на општинските органи и органи-
зации и на општествените органи и тела и 

— потребите за одлучување во органите на Ре-
публиката. 

, Член 41 
Со информациониот систем на Републиката се 

обезбедуваат податоци и информации особено за: 
— подготвување, склучување и следење на спро-

ведувањето на договорите за основите на планот и 
подготвување на Општествениот план на Републиката; 

— подготвување, донесување и следење на извр-
шувањето на републичките закони, другите прописи 
и општи акти,-

— следење на извршувањето на сојузните зако-
ни и другите прописи и бпшти акти,-

* — подготвување и утврдување на политичките 
ставови и определби; 

— подготвување и донесување на проекциите на 
платно-билансните и девизно-билансните позиции на 
Републиката, како и следењето на нивното спрове-
дување; 

— подготвување, донесување и следење на извр-
шувањето на Републичкиот буџет и завршната смет-
ка на Републичкиот буџет; 

— подготвување, утврдување и следење на спро-
ведувањето на тековните мерки за остварување на 
политиката на општествено-економскиот развој на 
Републиката; • 

— следење на движењето на населението; 
— следење на заштитата на човековата околина; 
— подготовки за општонародна одбрана и спро-

ведување на безбедноста и општествената самозаш-
тита и 

— извршување на обврските кои произлегуваат 
од меѓународните договори. 

Член 42 
Податоците и информациите обезбедени во ин-

формациониот систем на Републиката ги користат 
работниците, другите работни луѓе и граѓаните и 
нивните делегати и делегации во остварувањето на 
своите самоуправни права и обврски. 

Податоците и информациите од став 1 на овој 
член во остварувањето на своите права и должности 
ги користат: Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Претседателството на Социјалистичка 
Република Македонија, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, ре-
публичките органи на управата и републичките ор-
ганизации и другите републички органи, Стопанска-
та комора на Македонија, органите на општествено-
политичките организации и другите организации и 
заедници што вршат дејност или работи од општ 
интерес за Републиката. 

Член 43 
Републичкиот за&од за статистика, Стопанската 

комора на Македонија, Народната банка на Маке-
донија, Службата на општественото книговодство во 
Социјалистичка Република Македонија, како и само-
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управните организации и заедници што вршат деј-
ности или работи од општ интерес за Републиката, 
самостојно и заеднички ги уредуваат, организираат 
и развиваат информационите системи и обезбедуваат 
нивно усогласување и поврзување во информацио-
ниот систем на Републиката. Тие се должни да обез-
бедат достапност и користење на податоците и ин-
формациите што ги прибираат и обработуваат, а 
кои се од интерес за Републиката. 

Правата, должностите и одговорностите на орга-
ните, организациите и заедниците од став 1 на овој 
член во врска со организирањето, изградувањето, 
функционирањето и развојот на информациониот 
систем на Републиката, се уредуваат со закон, друг 
пропис или општ акт на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 44 
Функционирањето и развојот на информациониот 

систем на Републиката се обезбедува особено со: 
— договарање и спогодување на носителите на 

информациониот систем на Републиката за органи-
зирањето, изградувањето, функционирањето и разво-
јот на информациониот систем; 

— договарање и соработка на носителите на ин-
формациониот систем на Републиката со другите 
субјекти на општествениот систем на информирање-
то, а особено со носителите на изградувањето и фун-
кционирањето на информационите системи на оп-
штините и градските заедници; 

— донесување и остварување на програмите за 
прибирање, обработка и искажување на податоците 
и информациите од интерес за Републиката; 

— утврдување на програмите за развој, унапре-
дување и модернизација на информациониот систем 
на Републиката и 

— усогласување на техничката и технолошката 
основа на информациониот систем на Републиката. 

Член 45 
Координирањето на работите во врска со орга1-

низирањето, изградувањето, функционирањето и раз-
војот на информациониот систем на Републиката го 
врши Републичкиот завод за информатика врз осно-
ва на посебна програма. 

Член 46 
Заради обезбедување на општествено влијание 

врз изградбата, функционирањето, усогласувањето и 
развојот на општествениот систем на информирање-
то, се формира Совет за општествениот систем на 
информирањето на Социјалистичка Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Совет). 

Член 47 
Советот го сочинуваат делегати на: Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија, Извршни-
от совет на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Републичката конференција таа Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Македо-
нија, Советот на сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, Стопанската комора на Македонија, уни-
верзитетите во Македонија, како и чнаучни. стручни 
и јавни работници што ги именува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Во работата на Советот учествуваат претставни-
ци на: Службата за општествено книговодство во 
Социјалистичка Република Македонија, Републички-
от завод за информатика, Републичкиот завод за 
статистика, Народната банка на Македонија, Југо-
словенската народна армија. Републичкиот секрета-
ријат за народна одбрана, Републичкиот секретари-
јат за внатрешни работи. Републичкиот комитет за 
образование и наука, Републичкиот комитет за ин-
формации, Републичката самоуправна интересна за-
едница за научни дејности, Републичката самоуправ-
на интересна заедница за насочено образование и 
Народната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски". 

Бројот на членовите на Советот и бројот на де-
легатите што ги делегираат органите' и организа-
циите од став 1 на овој член го утврдува Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 48 
Членовите на Советот, избираат претседавач од 

своите редови. 
Мандатот на претседавачот трае една година. 

Член 49 
Советот ги разгледува прашањата што се одне-

суваат особено на: 
— следењето на состојбата во областа на опште-

ствениот систем на информирањето; 
— уредувањето на заедничките основи на оп-

штествениот систем на информирањето и информа-
циониот систем на Републиката; 

— воспоставувањето и спроведувањето на опште-
ствен надзор над остварувањето и функционирањето 
на општествениот систем на информирањето; 

— политиката на развојот на информациониот 
систем на Републиката, плановите и програмите за 
развојот на општествениот систем на информирање-
то, како и нивното остварување; 

— усогласувањето на плановите и програмите за 
работа и развој на информационите служби на ин-
формациониот систем на Републиката; 

— подготвувањето и усогласувањето на лрогра-
мите за статистички истражувања; 

— рационалното и ефикасно поврзување на ин-
формационите системи на субјектите на општестве-
ниот систем на информирањето; 

— предлозите на прописите за стандардите на 
општествениот систем на информирање; 

— развојот на научно-истражувачката работа во 
областа на информатиката; 

— техничко-технолошкото единство на опште-
ствениот систем на информирањето; 

— набавката и користењето на опрема за авто-
матска обработка на податоци и друга опрема; 

— развојот на домашното производство на опре-
ма за автоматска обработка на податоци и друга 
опрема; 

— наставните планови и програми за образова-
ниево на кадрите во општествениот систем на инфор-
мирање и 

— други -прашања од значење за развојот и 
функттионипањето на општествениот систем на ин-
формирањето. 

Член 50 
За прашањата што ги разгледува. Советот зазе-

ма ставови, дава мислења, донесува препораки и по-
кренуо иницијативи. 

Информационите служби се должни да ги раз-
гледуваат ставовите, мислењата, препораките и ини-
цијативите на Советот. 

Информационите служби се должни да го извес-
тат Советот за поитните попали кои не го ппиФа-
титте ставот мислењето, препораката или иницијати-
вата на Советот. 

Член 51 
Заради ефикасно остварување на своите задачи 

Тостот може да Фопмипа работни тела. 
Член 52 

Советот донесува деловник за својата работа. 
Член 53 

Средства за работа на Советот се обезбедуваат 
во Републичкиот буџет. 

Член 54 
Стручните и административните работи за потре-

бите на Советот ги врши Републичкиот завод за 
информатика. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 55 

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 
за прекршок организацијата на здружениот труд, 
друга самоуправна организација или заедница ако-. 
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1. на овластените органи, организации и служби 
дава ненавремени, невистинити, нецелосни и нераз-
бирливи податоци и информации (членови 6, 7 и 30); 

2. неажурно ги води базите на податоци, евиден-
циите, каталозите ц регистрите или не ги води нр. 
начин и постапка утврден со закон, друг пропис 
или самоуправен акт врз основа на закон (член 28); 

3. не ги утврди со самоуправен општ акт пода-
тоците и информациите за кои се применуваат по-
себни мерки за заштита и обезбедување (член 21) и 

4. не ги применува посебните мерки за заштита 
и обезбедување на податоците и информациите (чле-
нови 21 и 22). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 5.000 динари и одговорното лице 
во организацијата на здружениот труд, друга самоуп-
равна организација и' заедница, како и одговорното 
лице во државен орган или информациона служба. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 56 

Основните организации на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници, бан-
ките и други финансиски организации, самоуправни-
те интересни заедници и општите здруженија се 
должни да ги усогласат своите самоуправни општи 
акти со одредбите на овој закон во рок од една го-
дина од денот на влегувањето во сила на законот. 

Член 57 
Одредбите на републичките закони и другите ре-

публички прописи и општи акти со кои се уредуваат 
дејностите во општествениот систем на информира-
њето ќе се усогласат со одредбите на овој закон во 
рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на законот. 

Член 58 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

170. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЗИЧ-
КАТА КУЛТУРА И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 

ЗАЕДНИЦИ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
Се прогласува Законот за изменување и допол-

нување на Законот за физичката култура и самоуп-
равните интересни заедници на физичката култура, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот ТРУД, одржана на 12 април 1984 година. 

Бр. 08-1007 
12 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА И̂ МРТПТОАТМ?, и ТГОТТП ТИТУЛАТА ТГ А ^ т г г т о т 
ЗА АТ/ГЧТЛХПГАТА КУЛТУРА и Г А МО VттР А ЦТТИТЕ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕТтт/птт/Г НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА 
Член 1 

Во насловот на Законот за физичката култура и 
самоуправните интересни заедници на физичката кул-
тура („Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" број 5/74, 9/78 и 43/78), зборовите: „и 
самоуправните интересни заедници на физичката кул-
тура" се бришат. 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„Дејноста на организациите за физичка култура 

и дејноста на самоуправните интересни заедници на 
физичката култура е од посебен ^општествен интерес". 

Член 3 
Член 5 се менува и гласи: 
„Физичката култура ја сочинуваат разновидните 

активности на работните луѓе и граѓаните во рам-
ките на физичкото воспитување и образование, спор-
тот и спортската рекреација". / 

Член 4 
Во член 6 зборот „здруженија" се заменува со 

зборовите: „организации и заедници". 

Член 5 
Во член 7 зборот „установи" се заменува со збо-

рот „организации" а зборот „особено" се брише. 

Член 6 
Во член 8 зборовите „децата во предучилиш-

ните установи и другите установи за образование и 
воспитување на децата и младината" се заменуваат 
со зборовите: „како и децата во организациите за 
згрижување и воспитување". 

Член 7 
Во член 9 став 1 и 2 ред втори по зборот „орга-

низации" се додаваат зборовите: „и заедници". 

Член 8 
Во- член 12 став 1 алинеја 6 зборовите: „заедни-

ците на образованието" се бришат, а по зборовите: 
„другите самоуправни организации" се додаваат збо-
ровите: „и заедници". 

Член 9 
Во член 13 став 1 алинеја 1 зборовите: „и про-

грами" се бришат, а во алинеја 4 зборовите: „ги 
следи резултатите на" се заменуваат со зборовите; 
„го следи". 

Член 10 
Делот „И УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОС-

ТИТЕ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА" со членовите 14, 
15 и 16 се заменува со три нови делови кои гласат: 
,Ј1. ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Член 14 
Со цел за организирано и масовно занимање со 

активностите на физичката култура' и усогласување-
то на своите интереси и самоуправни права во оваа 
област, во согласност со интересите на социјалистич-
кото самоуправно општество, работните луѓе и гра-
ѓаните можат да се здружуваат во општествени орга-
низации за физичка култура, во согласност со закон. 

Член 14-а 
Во органите на општествената организација за 

физичка култура се избираат најмалку половина де-
легати од редот на членовите кои активно се зани-
маваат со спортска, односно спортско-рекреативна 
активност, во согласност со статутот на општествена-
та организација за физичка култура. 

Член 14-6 
Заради остварување на целите на здружувањето 

во општествената организација за физичка култура, 
како и заради заштина на другите самоуправни пра-
ва, членовите на општествената организација за фи-
зичка култура имаат право и должност да оствару-
ваат самоуправна контрола непосредно, преку орга-
ните на општествената организација и преку посебен 
орган. 

Членовите на посебниот орган на самоуправната 
контрола се избираат на начин на кој се избираат де* 
легати во органите на општествената организација 
за физичка култура. 
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Член 14-в 
Општествената организација за физичка култура, 

за обезбедување на услови за постигнување на врв-
ни спортски достигања, може да им обезбеди на свои-
те членови — спортисти посебни права, услови и па-
рични надоместоци на начин предвиден со статутот 
и со друг општ акт, а во согласност со закон, опште-
ствен договор и самоуправна спогодба. 

III. 0РГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ОБ-
ЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Член 15 
Работна организација за вршење на дејностите 

во областа на физичката култура може да основа 
организација на здружениот труд, самоуправна инте-
ресна заедница, општествено-политичка заедница, ме-
сна заедница, општествена организација за физичка 
култура и друго општествено-правно лице. 

Основачот на организацијата од став 1 на овој 
член е должен пред усвојувањето на елаборатот, за 
општествено-економската оправданост за основањето 
на организацијата, да прибави согласност од самоуп-
равната интересна заедница на физичката култура. 

Член 15-а 
Работната организација која врши дејност во об-

ласта на физичката култура не може да ја промени 
својата дејност без согласност на основачот. 

Член 15-6 
Работната организација која врши дејност во об-

ласта на физичката култура може да отпочне со 
работа доколку покрај општите услови утврдени со 
закон, има и: 

а) најмалку еден работник со У1/1 степен на 
стручна подготовка (виша стручна подготовка) од об-
ласта на физичката култура,-

б) објекти и опрема за вршење на дејноста на 
физичката култура и 

в) обезбедени услови за укажување на итна ме-
дицинска помош. 

Исполнувањето на условите од став 1 на овој 
член го утврдува општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на физичката култура, на чие под-
рачје организацијата има седиште. 

Член 15-в 
Одредбите од членовите 15, 15-а и 15-6, на овој 

закон се однесуваат и на основните и другите орга-
низации на здружениот труд од областа на физичка-
та култура. 

IV, ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

Член 16 
Како објекти за физичка култура се сметаат уре-

дени површини и објекти за спортски и спортско-ре-
креативни активности, кои со просторот и опремата 
одговараат на условите за вршење на овие актив-
ности. 

Член 16-а 
Општините, со своите просторни и урбанистички 

планови, обезбедуваат простор според мрежата ка 
објектите за физичка култура за задоволување на 
потребите на работните луѓе и граѓаните од објекти 
за физичка култура. 

Член 16-6 1 

Мрежата на објектите за физичка култура го со-
држи видот, бројот и разместеноста на изградените 
објекти, како и објектите кои треба да се изградат, 
односно уредат на одредено подрачје. 

Мрежата од став 1 на овој член ја утврдува со-
бранието на општината на предлог на собранието на 
самоуправната интересна заедница на физичката кул-, 
тура. 

Член 16-в 
При изградбата на објекти наменети за воспи-

тување и образование, се градат и спортски сали и 
други објекти за'физичка култура. 

Член 16-г 
При проектирањето и изградбата на објектите 

за физичка култура, покрај примената на стандар-
дите, техничките нормативи, урбанистичките, и други 
пропишани услови, се применуваат и посебни усло-
ви што се однесуваат на функционалноста и опре-
мувањето на овие објекти. 

) 
Член 16-д 

Републичкиот комитет за образование и. наука, 
во согласност со Републичкиот комитет за енергети-
ка, индустрија и градежништво, ќе ги утврди по-
себните услови што се однесуваат на функционал-
носта и опремувањето на објектите за физичка кул-
тура. 

Член 16-ѓ 
За изградба на објекти за физичка култура и об-

јекти наменети за воспитување и сѓбразование инвес-
титорот е должен да прибави согласност и од орга-
нот на управата надлежен за работите на физич-
ката култура, за исполнување на условите од члено-
вите 16-в и 16-г на овој закон. 

Член 16-е 
Работните луѓе и граѓаните оргаџизирани во ор-

ганизација за, физичка култура имаат право да упра-
вуваат со објектите за физичка култура што ги из-
градиле или стекнале по друга основа. 

Со објектите за физичка култура кои според 
својата основна намена не се дадени на управување 
на организација за физичка култура или друга орга-
низација и заедница, а кои се непосредно во функ-
ција на задоволување на секојдневните спортски и 
спортско-рекреативни потреби и интереси на работ-
ните луѓе и граѓаните, управуваат работните луѓе и 
граѓаните во месната заедница. 

Член 16-ж 
Во одлучувањето за работите од посебен опште-

ствен интерес, во организациите на здружениот труд 
од областа на физичката култура кои управуваат со 
објектите за физичка култура учествуваат претстав-
ници на општествено-политичките заедници, основа-
чите, општествено-политичките организации, самоуп-
равните интересни заедници, општествените органи-
зации за физичка култура и месните заедници (прет-
ставници на општествената заедница). '» 

Бројот на претставниците на општествената за-
едница и начинот на учеството во одлучувањето за 
работите од посебен општествен интерес се утврдува 
ор статутот на организацијата на здружениот труд 
од областа на физичката култура која управува со 
објекти за физичка култура. 

Собранието на општината, на чие подрачје е се-
диштето на организацијата на здружениот труд од 
областа на физичката култура која управува со об-
јекти за физичка култура, го определува бројот на 
претставниците на општината. 

Член 16-з 
Како работи од посебен општествен интерес во 

организациите на здружениот труд од областа на фи-
зичката култура кои управуваат со објекти за физич-
ка култура се сметаат: 

— донесување на статут и самоуправна спогодба 
за здружување; 

— одлучување за основните намени за користе-
ње на средствата; 

— донесување на програма за развој со мерки 
за нејзиното спроведување; 

утврдување на основните услови' за стекнува-
ње на доходот и работењето; 

— утврдување на цените на услугите; 
— грижа за одржување и целосно користење на 

објектот,-
— разгледување на извештајот за работата; 
— одлучување за статусни промени на органи-

зацијата и 
— именување и разрешување на работоводен 

орган. 
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За работите од став 1 на овој член се одлучува 
и со мнозинство гласови на претставниците на оп-
штествената заедница. 1 

Член 16-ѕ 
На одредбите на самоуправната спогодба за здру-

жување и статутот на организацијата на здружениот 
труд од областа на физичката култура која управува 
со објекти за физичка култура, што се однесуваат 
на остварување на посебниот општествен интерес, да-
ва согласност собранието на општината на чие под-
рачје е нејзиното седиште. 

Член 16-и 
Општествената организација физичка култура 

која управува со објектот за физичка култура, кој е 
од посебно значење за развојот на физичката култура, 
формира совет на објектот. 

Собранието на општината на предлог на самоуп-
равната интересна заедница на физичката култура ги 
определува објектите од став 1 на овој член. 

Член 16-ј 
Во советот на објектот за физичка култура од 

член 16-и став 1 учествуваат делегати на, корисни-
ците, општината, самоуправните интересни заедници, 
месните заедници и заинтересираните организации. 

Бројот на делегатите во советот на објектот за 
физичка култура се утврдува со општ акт на опште-
ствената организација за физичка култура која упра-
вува со објектот за физичка култура од посебно зна-
чење за развојот на физичката култура. 

Член 16-к , 
Советот на објектот особено се грижи за еконо-

мично и целосно користење на објектот и за утврду-
вање на цената на услугите. 

Член 16-л 
На работните луѓе и граѓаните под еднакви усло-

ви им се достапни сите објекти за физичка култура. 
Во користењето на објектите за физичка кул-

тура право на предимство може да оствари органи-
зација која на објектот реализира програма за фи-
зичко воспитување на децата и младината во проце-
сот на воспитувањето и образованието. 

Право на предимство во користењето на објек-
тите за физичка култура остваруваат и организации-
те на здружениот труд и другите организации и за-
едници кои учествувале со свои средства во нивната 
изградба и опремување. 

Условите за користење на објектот за физичка 
култура ги утврдува со општ акт организацијата или 
заедницата која управува со објектот. 

Член 16-л» 
Организацијата или заедницата која управува со 

објектот за физичка култура должна е секоја година 
да ја известува самоуправната интересна заедница на 
физичката култура за начинот на користењето на об-
јектот и слободните капацитети, како и за условите 
и можностите на користењето на објектот. 

Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура ги утврдува слободните капацитети на об-
јектите за физичка култура, како и условите и мож-
ностите за нивното користење и за тоа ги известува 
заитересираните организации и заедници. 

Организацијата или заедницата која управува со 
објектот за физичка култура заедно со корисниците 
се договараат за распоредот и приоритетот во ко-
ристењето на слободните капацитети на објектите, 
а по прибавено мислење од самоуправната интересна 
заедница на физичката култура. 

Ако заинтересираните корисници на објектот не 
постигнат договор според став 3 на свој член, рас-
поредот и приоритетот во заедничкото користење на 
објектот го утврдува сојузот на организациите за 
физичка култура. 

Член 16-м 
Организацијата, односно заедницата која управу-

ва со објектот за физичка култура, должна е да го 
одржува објектот во состојба на функционална ис-

правност, да овозможи користење на слободните ка-
пацитети на другите корисници и да обезбеди усло-
ви за употреба на објектот. / 

Организацијата, односно заедницата од став 1 на 
овој член обезбедува санитарно-хигиенски, технички, 
заштитни и други ч услови и мерки за безбедноста на 
учесниците во спортските активности и посетителите 
на приредбите во согласност со општите прописи. 

Член 16-н 
Организацијата, односно заедницата која управу-

ва со објектот за физичка култура ги остварува пот-
ребните средства за одржување на објектот и за из-
вршување на други обврски од вкупниот приход кој 
го остварува: 

— преку цената на услугите за користење на об-
јектот; 

— со реализација на соодветна програма преку 
самоуправната интересна заедница на физичката кул-
тура и , 

— и по други основи утврдени со закон или со 
самоуправна спогодба, односно договор. 

Член 16-њ 
Организацијата, односно заедницата која управу-

ва со објектот за физичка култура и неговите ко-
рисници се спогодуваат во рамките на самоуправната 
интересна заеднина на физичката култура за поли-
тиката на цените и за елементите и критериумите за 
формирање на цените и трошоците за одржување на 
објектот. 

- Член 16-о 
Собранието на општината може, во спроведува-

њето на политиката на цените, да одреди цена на 
користењето на одделен објект за физичка култура 
која е пониска од цената формирана според крите-
риумите утврдени во согласност со член 16-њ на овој 
закон. , * 

Општината е должна, во случај кога го користи 
правото од став 1 на овој член да и изврши соод-
ветно надоместување на организацијата, односно за-
едницата која управува со објектот за физичка кул-
тура, во висина и на начин утврден со меѓусебен до-
говор. 

Член 16-п 
Организациите и заедниците кои управуваат со 

објектите за физичка култура со самоуправна спо-
годба можат да ги здружуваат средствата остварени 
со амортизација на објектите за физичка култура и 
да ги користат за модернизација, реконструкција или 
изградба на нови објекти за физичка култура, во сог-
ласност со среднорочниот план за развој на физичка-
та култура на-општината". 

Член 11 
Пред член 17 се внесува наслов на нов дел „V. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА". 

Член 12 
Во член 17 став 1 зборовите: „се грижат за здрав-

ствениот надзор над лицата кои организирано се за-
нимаваат со физичко вежбање и учествуваат во 
спортски натпревари", се заменуваат со зборовите: 
„обезбедуваат здравствен надзор над своите члено-
ви кои активно се занимаваат со спортска, односно 
спортско-рекреативна активност". 

По ставот 3 се додава нов став кој гласи: 
„Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на здравството врши надзор над спроведу-
вањето на здравствениот надзор во организациите за 
физичка култура". 

Член 13 
Во член 19 зборовите: „хигиенско-санитарен" се 

заменуваат со зборовите: „санитарно-хигиенски". 

\ Член 14 
Член 20 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за здравствениот надзор на 

членовите на организациите за физичка култура кои 
активно се занимаваат со спортска, односно спортско-
рекреативна активност, за обемот и начинот на ор-
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ганизирање на итна медицинска помош и за вршење 
на санитарно-хигиенскиот надзор на уредите и објек-
тите за физичка култура, донесува Републичкиот ко-
митет за здравство и социјална политика во соглас-
ност со Републичкиот комитет за образование и 
наука". 

Член 15 
Делот „III. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕД-

НИЦИ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА" се пренумерира 
во дел 

Член 16 
Член 23 се брише. 

Член 17 
Делот „IV. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ" 
се менува и гласи: ./УН. СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКА-
ТА. КУЛТУРА". . 

Член 13 
Член 33 се менува и гласи-. 
„Работниците и другите работни луѓе во орга-

низациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници можат да издвојуваат 
средства од доходот на организацијата, односно за-
едницата за задоволување на потребите и интереси-
те од активностите на физичката култура на своите 
работници": 

Член 19 
По член 33 се додаваат два нови члена кои 

гласат: 
„Член 33-а 

Работниците и другите работни луѓе и граѓаните 
во организациите на здружениот труд, другите само-
управни организации и заедници можат преку непо-
средна размена на трудот да обезбедуваат средства 
за задоволување на заедничките потреби и интереси 
во областа на физичката култура со работниците и 
граѓаните во организациите за физичка култура. 

Член ЗЗ-б 
Врз основа на програмите за работа и развој на 

општинските заедници на физичката култура, работ-
ниците и другите работни луѓе врз самоуправна ос-
нова во рамките на заедниците на физичката кул-
тура обезбедуваат средства за задоволување на заед-
ничките потреби и интереси во областа на физичка-
та култура, а врз начелата на заемност и солидар-
ност го утврдуваат обемот на средствата за задово-
лување на заедничките потреби и интереси во рам-
ките на Републичката самоуправна интересна заед-
ница на физичката култура". 

Член 20 
Во член 34 став 1 по зборот „Средства" се бри-

ше зборот ...на" и се додаваат зборовите: ..за потре-
бите на Физичката култура во рамките и преку". 

Во став 2 зборовите: „и обезбедува" се замену-
ваат со зборовите: „може да обезбеди". 

Член 21 
Во член 35 зборот ..обезбедува" се заменува со 

зборовите: „може да обезбеди". 

Член 22 
По **ттен 43 се додава нов дел „VIII. КАЗНЕНИ 

ОДРЕДБИ" со членовите 43-а, 43-6 и 43-в, кои гла-
сат : 

„VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 43-а 

Со парична казна од 5.000 до .20.000 динари ќе 
се казни за прекршок организацијата или заедница-
та која управува со објектот за физичка култура: 

(1) ако со објектот за физичка култура не упра-
вува на начин утврден со овој закон (член 16-ж и 
16-и) и 

(2) ако без оправдани причини не овозможи ко-
ристење на слободните капацитети на објектот за фи-
зичка култура на другите корисници или не ги обез-
беди потребните услови за употреба на објектот 
(член 16-м). » 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за пре-
кршок од став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице во организацијата, односно заедницата. 

Член 43-6 
Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари /ќе 

се казни за прекршок организацијата за физичка 
култура ако не обезбеди здравствен надзор над свои- -
те членови кои активно се занимаваат со спортска, 
односно спортско-рекреативна активност (член 17). 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице во организацијата за физичка култура. 

Член 43-в 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок организаторот на спортски нат-
превари и други приредби од областа на физичката 
култура ако не обезбеди укажување на итна медицин-
ска помош при организирање на спортски катпрева-
ри и други приредби од областа на физичката кул-
тура (член 18). 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице на организаторот на спортски натпре-
вари и други приредби од областа на физичката кул-
тура". 

Член 23 
Делот „V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ" 

се пренумерира. во дел „IX". 

Член 24 
По член 47 се додаваат четири нови члена 47-а, 

47-6, 47-в и 47-г кои гласат: 

„Член 47-а 
Постојните општествени организации за физичка 

култура се должни да ги усогласат своите статути и 
другите општи акти со одредбите на овој закон, во 
рок од две години од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 47-6 
Организациите на здружениот труд во областа 

на физичката култура ќе ја уредат својата организа-
ција и работа, во согласност со овој закон во рок од 
една година од денот на неговото влегување во сила. 

Член 47-в 
Организациите на здружениот труд од областа 

на физичкатд култура кои управуваат со објекти за 
физичка култура се должни во рок од една година, 
од денот на влегувањето во сила на овој закон, свои-
те самоуправни општи акти да ги усогласат со одред-
бите на овој закон. 

Општествените организации за физичка култура 
кои управуваат со објекти за физичка култура од 
посебно значење за развојот на физичката култура 
во општината, се должни во рок од една година од 
денот на донесувањето наѓ одлуката од став 2 на 
член 16-и на овој закон да го основаат советот на 
објектот. 

Член 47-г 
Републичкиот комитет за образование и наука, 

во согласност со Републичкиот комитет за енергети-
ка> индустрија и градежништво ќе ги утврди посеб-
ните услови за функционалноста и опремувањето на 
објектите за физичка култура (член 16-д) во рок од 
две години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон". 

Член 25 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја да утврди пречистен текст на Законот за физич-
ката култура. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". . 
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171. 
Врз основа на член 62 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија и член 20-а од Законот 
за самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ" број 5/74, 16/74, 9/78, 
43/78 и 41/81), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 12 април 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАНИРА-
НИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА 
НА КУЛТУРАТА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИ-

КАТА ВО 1984 ГОДИНА 
ч 

1. Општинските самоуправни интересни заедници 
на културата, коих не го обезбедуваат планираниот 
обем на средства за задоволување на заедничките по-
треби и интереси во областа на културата од општ 
интерес за Републиката во 1984 година, предвиден со 
Резолуцијата за општествено-економски^от развој во 
првата етапа од спроведувањето на Долгорочната 
програма за економска стабилизација и за економска-
та политика на Социјалистичка Република Македони-
ја во 1984 година и тоа: 

1. Виница Македонска 
2. Гевгелија 
3. Делчево 
4. Кавадарци 
5. Кочани 
6. Кратово 
7. Крива Паланка 
8. Неготино 
9. Ресен 

10. Струга 
11. Струмица 
12. Тетово 
13. Титов Велес 
14. Охрид 
15. Скопје — Центар 

Скопје — Кисела Вода 
Скопје — Карпош 
Скопје — Гази Баба 
Скопје — Чаир 

се должни да го уплатат планираниот обем на сред-
ства во Републичката заедница на културата најдоц-
на до 31 декември 1984 година, според динамиката 
утврдена со Законот за привремена забрана на рас-
полагањето со дел од општествените средства на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници од општествените дејности за 
потрошувачката во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ" број 70/83). 

2. Доколку во утврдениот рок општинската само-
управна интересна заедница на културата не го упла-
ти планираниот обем на средства во Републичката за-
едница на културата за 19844 година, извршувањето 
на оваа одлука го обезбедува Службата за опште-
ствено книговодство на Социјалистичка Република 
Македонија. 

3. Оваа одлука ќе се применува до обезбедување-
то на планираниот обем на средствата на Републич-
ката заедница' на културата за 1984 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од ле-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1006 
12 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

172. 
Врз основа на член 62 од Уставот на СР Македо-

нија, член 122 од Законот за средното образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" број 25/79) и 
Резолуцијата за општеств^но-економскиот развој во 
првата етапа од спроведувањето на Долгорочната 
програма за економска стабилизација и за економ-
ската политика на Социјалистичка Република Маке-
донија во 1984; година, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 12 април 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 

Во Одлуката за висината на придонесот за на-
соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 43/80, 14/82 и 3/83), член 3 се менува и гласи: 

„Придонесот за насоченото образование од'лич-
ниот доход на работниците се утврдува во висина од 
3,50% од личните доходи на работниците и другите 
работни луѓе, а за работниците од основното и сред-
ното насочено образование 1,75°/о, за работниците во 
организациите од високото образование, општествена-
та заштита на децата, организациите што вршат деј-
ност и заштита на културни блага и од областа на 
сценско-музичките дејности 2,45°/о". 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1005 * 
12 април 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

173. 
Врз основа на член 228 став 1 алинеја 4 од 

Деловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 14 од Одлуката за личните 
доходи и другите примања на делегатите и на функ-
ционерите што ги избира и именува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" број 15/78), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на 
седницата одржана на 10 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИ. 
ТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕ-

ТО НА СРМ 

1. Висината на дневниците на делегатите во Со-
бранието на СРМ за деновите поминати надвор од 
местото на престојувањето поради* учество во рабо-
тата на Собранието на СРМ, неговите собори и ра-
ботните тела чии што член е или поради извршува-
ње на работи по одлука на тие тела, нивните претсе-
датели или на претседателот на Собранието на СРМ 
и претседателите на соборите изнесува 900 динари. 

2.122.000 дин 
12.788.000 „ 
6.921.000 „ 

13.461.000 '„ 
10.161.000 „ 
3.795.000 „ 
3.907.000 ,, 
6.202.000 „ 
4.647.000 „ 
7.621.000 „ 

17.648.000 „ 
20.173.000 „ 
18.981.000 * „ 
19.557.000 
74.014.000 „ 
31.182.000 „ 
23.498.000 „ 
39.104.000 „ 
7.172.000 .. 
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2. Висината на дневниците за службени патувања 
на функционерите што ги избира односно именува 
Собранието на СРМ или назначува Претседателството 
на Собранието на СРМ изнесува 900 динари. 

3. Доколку за време на службеното патување не 
се ноќева надвор од местото на живеење дневницата 
се намалува за 30%. 

4. За службеното патување во кое е користено 
ноќевање се признаваат трошоци за ноќевање. Днев-
ните. трошоци и трошоците за ноќевање можат да 
изнесуваат до 1600 динари. 

5. Доколку трошоците за ноќевање се пресмету-
ваат во надоместокот за дневница, дневницата се на-
малува за 30%. 

6. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на СРМ 
број 10-440 од 14 февруари 1984 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила од 15 април 1984 
година. 

Бр. 10-983 
1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Ката Лахтова, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Програмата за корис-
тење на средствата за поттикнување на развојот на 
земјоделското производство и за компензација на це-
ната на некои прехранбени производи во 1984 годи-
на, објавена во. „Службен весник на СРМ", бр. 8/84, 
се поткраднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗА-

ЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ ВО 1984 ГОДИНА 

Во дел V, по став 1 треба да стои став 2 кој 
гласи: 

„За ненамирените обврски на Републиката на име 
компензација на цената на минерални ѓубрива за 
1983 година ќе се користи износ од 9.683.727 ди-
нари". 

Бр. 13-973 
6 април 1984 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВ1 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

163. 
Врз основа на член 202 од Статутот на Општин-

ската заедница. Собранието на Општинската заед-
ница за здравствена заштита — Кавадарци, на за-
едничка седница на^ двата собора, одржана на 21 
декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАПКА-
ТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
1. Важноста на Одлуката за утврдување фиксни-

от износ и стапката на придонесот за здравствено 
осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/83) се продолжува и во 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ..Службен весник 
на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Бр. 0201-708/5 
21 декември 1983 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Костадин Манчев, е. р 

164. 
Врз основа на член 24 од Законот за СИЗ на 

здравството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74) и член 202 од Статутот на 

, Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кава парци, на седницата одржана на 
24 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАТИЈАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО 
И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊА НА' РАБОТНИЦИ-

ТЕ 'ЗА 1984 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот за здравство и здравстве-
но осигурување на работниците за 1984 година се 
утврдува на 8,50% бруто, од тоа: 

ИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
) 

— за финансирање на редовната дејност — 
8,30% и 

— за финансирање на развојот на здравствена-
та дејност — 0,2%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување утврдена во претходниот член 
во висина од 8,50% се дели и тоа: 

— 3,70% за задолжителни видови здравствена 
заштита и 

— 4,8% — за самостојни видови здравствена 
заштита. 

Член 3 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравство и здравствено осигурување 
по стапка од 8.50% се зема личниот доход на ра-
ботниците во организациите на здружен труд за 
стопанство (дејност од 01 до 11) и нестопанство (деј-
ност 12, 13 и 14).4 

Член 4 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање во случај несреќа на работа и заболување од 
професионални болести на работниците за 1983 го-
дина се утврдува на 0.50% бруто од тоа: 

— 0,30% — за финансирање на редовната деј-
ност и 

— 0.30% — за финансирање на развојот на 
здравствената дејност. 

Како основица за пресметување на придонесот 
од ппетхолниот став на овој иден се зема доходот 
на ООТГ од стопанството ѓ дејност 01 до 11). однос-
но бруто личниот доход -за ООЗТ од не стопанство 
(дејност 12, 13 и'14). 

Член 5 
Работните луѓе што самостојно вршат дејност со 

личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните, работните луѓе кои со личен труд само-
стојно во вид на занимање вршат уметничка дејност 
или друга културна, адвокатска или друга професио-
нална дејност, како и работниците вработени кај нив, 
пензионерите кои примаат пензија по било кој ос-
нов и инвалидите на трудот кои примаат привремен 
надоместок, придонесот за здравство и здравствено 
осигурување во 1984 година го пресметуваат и пла-
ќаат по пресметана стапка 9% на основица б р у т 
личен доход. 
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Член 6 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" по дадената согласност од Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на општината Кавадар-
ци, а ќе се применува претходната од 1 јануари 
1984 година. 

Член 7 
Со оваа одлука се заменува претходната одлука. 

Бр. 0201-161/6 
24 февруари 1984 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Костадин Манчев, е. р. 

165. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 201 точ-
ка 19 од Статутот на СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кавадарци, Собранието' на 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување — 
Кавадарци, на заедничка седница на сите собори на 
делегатите, одржана на 24 февруари 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИ-

ВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за прес-

метување и плаќање на придонесот на здравственото 
осигурување и за утврдување на правата за здрав-
ствено осигурување на лица вработени кај приватни 
работодавци за кои со Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението не е утврдена основица на 
придонесот. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работодав-

ци основицата за пресметуван^ и плаќање придонес 
за здравствено осигурување претставува личниот до-
ход договорен меѓу работодавецот и работникот, но 
не помалку од следните износи.-

— ако не се бара стручна подготовка — гаран-
тиран личен доход од 7,800,00 динари, 

— нижа стручна подготовка и помал, квалитет-
на работа 10.500,00 динари, 

— средна стручна подготовка и КВ работник — 
13.100,00 динари, 

— виша стручна подготовка и ВКВ работник 
14.400,00 динари, 

— висока стручна подготовка — 15.700,00 ди-, 
кари. 

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

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 0201-161/7 
24 февруари 1984 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Костадин Манчев, е. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ 

166. 
Врз основа на член 13, точка 3 од Статутот на 

Заедницата за вработување — Радовиш, а во соглас-
ност со Резолуцијата за општествено-економскиот 
развој на СРМ во 1984 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/83), како и Резолуцијата за развој на 
општината Радовиш, Собранието на СИЗ за врабо-
тување — Радовиш, на седницата одржана на 16 
март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА 
ОСНОВНО И СРЕДНО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ВИСИ-

НА ОД 50 /̂9 ОД УТВРДЕНАТА СТАПКА ЗА 1984 
ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободува основното и средното насочено об-

разование и Центарот за социјална работа со 50°/о 
од утврдената стапка за 1984 година согласно Резо-
луцијата за општествено-економскиот развој на СРМ 
во 1984 година и Резолуцијата за општествено-еко-
номскиот развој на општината Радовиш. 

Член 2 

Стапката на придонесот за вработување од 0,70% 
се намалува на 0,35%. 

Член з 

Реализацијата на Одлуката ќе ја следи СОК — 
Експозитура Радовиш. 

Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

/ 
Бр. 02-134/9-5 

16 март 1984 година 
Радовиш 

Претседател, 
Димитраќи Ѓорѓиев, е. р. 

167. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

њето и осигурувањето, во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/78), Собранието на 
Заедницата за вработување — Радовиш, на седница-
та одржана на 16 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 

Придонесот за вработување се пресметува и се 
плаќа: 

— за работниците во основните организации и 
за работниците вработени кај работодавец — лични-
от доход на работниците во кој се содржани придо-
несите и даноците што се плаќаат од личниот доход 
(бруто личен доход), по стапка од 0,70%. 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход, по стапка од 0,70%. 

— за работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ придонесат за вработување 
изнесува 15°/о од годишниот износ на данокот. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1984 година. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното доне-
сување, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Бр. 02-134/9-3 
16 март 19154 година 

Радовиш , 
Претседател, 

ДимитраЌи Ѓорѓиев, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО 
168. 

Согласно член 37 точка 5 од Статутот на ОСИЗ 
на културата — Куманово и точка 9 став 7 од Ре 
золуцијата за општествено-економскиот развој во пр-
вата етапа од спроведувањето на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација и за економската 
политика на Социјалистичка Република Македонија 
во 1984 година, Собранието на Заедницата, по пред-
лог на Извршниот одбор, на редовната седница одр-
жана на 1 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИДОНЕСИТЕ 
ШТО ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈ-

НОСТИ КЕ ГИ ПЛАЌААТ ВО 1984 ГОДИНА ЗА 
КУЛТУРАТА 

, ( Член 1 « 
Организации на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и социјалната за-
штита ќе плаќаат придонес од личен доход од ра-
ботен однос во 1984 година по стапка од 0,275%, 
а организациите од општествената заштита на де-
цата, сценско-музичките дејности и заштита на кул-
турни блага — по стапка од 0,385% за потребите 
на културата во Куманово. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Бр. 08-20 
3 март 1984 година 

Куманово 
Претседател, 

Евгенија Соларска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
КУМАНОВО 

169. ' 
Врз основа на член 47 точка 4 и 5 од Статутот 

на Општинската СИ# на физичката култура и точка 
9 став 7 од Резолуцијата за општествено-економски-
от развој во првата етапа од спроведувањето на 
Долгорочната програма за економска стабилизација 
и за економската политика на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во 1984 година. Собранието на 
Општинската СИЗ на физичката култура, по пред-
лог на Извршниот одбор на Собранието, на редовна-
та седница одржана на 28 февруари 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИДОНЕСИТЕ 
ШТО ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈ-

НОСТИ КЕ ГИ ПЛАЌААТ ВО 1984 ГОДИНА ЗА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

Член 1 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и соцруалната за-
штита ќе плаќаат придонес од личен доход од ра-
ботен однос во 1984 година по стапка од 0,075%, 
а организациите од општествената заштита на де-
цата, сценско-музичките дејности и заштита на кул-
турните блага — по стапка од 0,105% за потребите 
на физичката култура — Куманово. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Бр. 08-7 
29 февруари 1984 година 

Куманово 
' Претседател, 

Трајан Петровски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КУМАНОВО 

170. 
Врз основа на член 34 точка 1 од Статутот на 

Општинската СИЗ за општествена заштита на деца-
та и точка 9 став 7 од Резолуцијата за општествено-
економски развој во првата етапа од спроведување 
на Долгорочната програма за економска стабилиза-
ција и за економската политика на СРМ во 1984 го-
дина, Собранието на Општинската СИЗ за општес-
твена заштита на децата, по предлог на Извршниот 
одбор, на редовната седница одржана на 29 фев-
руари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИДОНЕСИТЕ 
ШТО ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈ-

НОСТИ КЕ ГИ ПЛАЌААТ ВО 1984 ГОДИНА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Организациите на здружен труд од основното 

и средното насочено образование и од социјална 
заштита ќе плаќаат придонес од личен доход од ра-
ботен однос во 1984 година по стапка од 0,75%, 
а организациите од областа на општествената заш-
тита на децата, организации што вршат дејност и 
заштита на културни блага и од областа на сценско-
музички дејности — по стапка од 1,05% за општес-
твена заштита на децата. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Бр. 08-240 
2 март 1984 година Претседател, 

Куманово Борис Аврамовска е. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

171. 
Врз основа на член 9 став 7 од Резолуцијата за 

политиката на остварувањето на Општествениот план 
на СРМ, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на деца-
та — Титов Велес, на седницата одржана на 23 фев-
руари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕС ЗА 
1984 ГОДИНА 

I 
Обврзниците од ОЗТ од основното и средното 

насочено образование и социјална заштита се осло-
бодуваат 50% од придонес по Одлуката бр. 02-148/2 
од 20 декември 1983 година или во 1984 година ќе 
плаќаат придонес во висина од 1% на бруто лични 
доходи. 

II 
Обврзниците од ОЗТ на здружениот труд од оп-

штествена заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културните блага и од об-
ласта на сценско-музички дејности се ослободуваат 
30% од придонес по Одлуката бр. 02-148/2 од 20 де-
кември 1983 година или во 1984 година ќе плаќаат 
придонес во висина од 1,40% на бруто лични доходи. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 02-31/6 
23 февруари 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

проф. Ангел Димов, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

172. 
Врз основа на член 100 и 106 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 206 став 1 точка 5 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово („Службен весник на 
СРМ" број 12/77), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување —г 
Тетово, на седницата одржана на 6 март 1984 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕ-

МЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на придо-

несот за здравствена заштита на земјоделците за по-
драчјето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово за 1984 година. 

Член 2 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средства за работа над кои постои право на соп-
ственост, а кои се здравствено осигурени во 1984 
година ќе плаќаат придонес за здравствена заштита 
по стапка од 14в/о од личниот' доход од земјоделска 
дејност (катастарски приход). 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесите 

за здравствената заштита на земјоделците ќе се рас-
поредат : 

— 75% за задолжителните, видови на здравстве-
на заштита; 

25% за правата што самостојно ги утврдува За-
едницата и за другите права и обврски од здравстве-
на заштита. 

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

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 
Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр.. 0805-281/16 
6 март 1984 година Претседател, 7 

Тетово Крсто Мисоски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
' ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за владение на недвижен имот по тужбата на Цвета 
Димитриевска од Тетово, против тужениот Каљош 
Салиу Шукри, двајцата од Тетово и други. 

Се повикува тужениот Шукри Салиу од Тетово, 
ул. „Илинденска" бр. 112, а сега со непозната адре-
са во Германија, да се јави во Општинскиот суд во 
Тетово или во истиот рок до одреди свој полномош-
ник. Доколку не се јави во судот ниту одреди пол-
номошник, преку Центарот за социјални работи во 
Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој 
ќе го застапува до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 351/82. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Иљјаз 
Селмани од е. М. Речица, против тужената Селм4ни, 
родена Чеки Сервете од Пеќ, а сега со непознато 
место на живеење. 

Се повикува тужената да се јави во судот, дос-
тави адреса или одреди полномошник кој ќе ја зас-
тапува, по оваа постапка, во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот. По истекот на овој рок на ту-
жената ќе и се постави привремен старател преку 
Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1414/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води из-
вршна постапка по предлог на доверителот Хајрулаи 
Етем од е. Камењане — тетовско, застапував од Ми-
хаил С. Герасимовски, адвокат од Тетово, пратив 
должникот Шукри Рецепи од е. Камењане — те-
товско, а сега со непозната адреса во СР Германија. 

Предметот претставува присилно извршување на 
извршна исправа, судска одлука П. бр. 70/83 на Оп-
штинскиот суд — Тетово. 

Се повикува должникот Шукри Рецепи да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас, или да опреде-
ли свој полномошник. 

Во колку во определениот рок не се јави, ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги штити 
неговите интереси во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, И. бр. 369/84. 

ОПШТИНСКИ СУД — КОЧАНИ 

Во овој суд поднесена е тужба од тужителот 
Ванчо Јорданов од Кочани, против тужениот Сејфу-
ла Мамудов од Кочани, сега во странство со непоз-
ната адреса,, поради првенствено право на купување 
на дел од куќата на ул. „Цар Самоил" бр. 22 и утвр-
дување фикгивност на договорот Ов. бр. 1249/82 од 
8. 11. 1982 год. Вредност на спорот 60.000,00 динари. 

' Се повикува тужениот Сејфула Алиов Мамудов 
да се јави во овој суд или да постави свој полномош-
ник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 
Во спротивно во постапката ќе го застапува дипло-
мираниот правник Трајчо Манов од Кочани,- се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се по-
јават пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека назначил старател 
— член 84 и 85 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 362/80. 

Конкурсната комисија на ООЗТ „Малешевска сли-
ва« — Берово во состав на работната организација 
ЗИК „МАЛЕШ" — Берово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — именување на индивидуален работо-
воден орган во организацијата 
Покрај општите услови, предвидени со Законот 

за работните односи, Кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

1. да има завршено земјоделски факултет со 3 
години работно искуство во струката; 

2. да има најмалку 5 години работно искуство 
на раководни работни задачи; 

3. да поседува морално-политички квалитети; 
4. да е идејно и општествено-политички јасно 

определен за оживотворување^^ политиката на СКЈ 
и принципите на новите социјалистички самоуправни 
ОДНОСИ; 

5. да има стручни квалитети и организациони 
способности; 

6. да не е осудуван и 
7. да не е под истрага. 
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Молбите со потребните документи се поднесуваат 

до Конкурсната комисија на организацијата. 
Молбите со непотполна документација нема да 

бидат разгледувани. (175) 
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