
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

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

Среда, 20 јули 1983 
С к о п ј е 

Број 22 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 40 
дин. Жиро сметка 40100-603г12498 

335. 
Врз основа на член 28, а во врска со член 39 

од Законот за избор на членови на делегациите и 
на делегатите во собранијата на- општествено-по-
литичките и самоуправните ' интересни заедници 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 43/81) и заклучо-
кот на Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, доне-. 
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ИЗБОР,НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБО-
РОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
НЕГОТИНО 

Се распишуваат дополнителни избори за, избор 
на еден делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од делегатската изборна единица на Собра-
нието на општина Неготино,' согласно одлуката за 
определување на бројот на делегатите што се де-
легираат во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен весник на CPM" број 4/82). 

II 
Дополнителните избори за избор на делегат во 

Соборот на здружениот труд во Собранието на оп-
штина Неготино ќе се одржат на 8 септември 1983 
година. 

Дополнителните избори да се извршат според 
нова листа на кандидати). 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „'Службен весник на СРМ", а пропи-
шаните рокови за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 22 јули 1983 година. 

IV 
За спроведување на ова решение се грижи Ре-

публичката и Општинската изборна комисија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
' РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-19721 
15 јули 1983 година 

Скопје 
За претседател 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, с. р. 

336. f 
Врз основа на член 84 став 2 од Законот за 

Извршниот 'Совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81), а во врска со точка 13 од Одлу-
ката за начинот на формирање на цените за опре-
делување на највисокото ниво на цените на наф-
тата и на дериватите на нафта, на средствата за 
ладење на мотори и на маслото за хидраулични 
кочници („Службен лист на СФРЈ" бр. 18/83 и 
28/83), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ИЗ-
ДВОЈУВААТ НА ПОСЕБНАТА СМЕТКА НА ИМЕ 
НАДОМЕСТОК ЗА РАЗВОЈ НА РУДНИЦИТЕ ЗА 

ЈАГЛЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат намените, усло-

вите и начинот на користење на средствата што 
се издвојуваат на име надоместок за развој на 
рудниците за јаглен, според точка 13 од Одлуката 
за начинот на формирање на цените' и за опреде-
лување на највисокото ниво на цените на нафтата 
и дериватите на нафта, на средствата за ладење 
на мотори и на маслото за хидраулични кочници 
на посебната сметка на Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и градежништво — Сред-
ства за развој на рудници за јаглен — Скопје. 

Член 2 
(Средствата од член 1 на оваа одлука ,ќе се 

користат за доистражување на истражните лока-
литети на јаглен што може да се користи за ин-
дустриска и за широка потрошувачка, за техно-
лошко - металуршки испитувања во полуиндустрис-
ки проби, за изготвување на инвестиционо-технич-
ка документација, за учество во финансирањето на 
изградбата на рудниците за јаглен и на објектите 
зр. облагородување на јаглен за индустриска и за 
широка потрошувачка и за учество во финанси,-
рањето на изградбата, проширувањето и модерни-
зацијата на рудниците за јаглен во ,другите соци-
јалистички републики и социјалистичките авто-
номни'покраини по основа на здружување на тру-
дот и средствата врз доходовни односи. 

Член ,3 
Дел од средствата од член 1 на оваа одлука, 

во износ од 200.500.000 динари, ќе се користат за 
унапредување и развој на рудниците за јаглен и 
тоа за: 
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Вкупно дин.: 
Од тоа: 
— дкжстражување на лежиштето и прекатешри-

зација на рудните резерви 
— изготвување на поекти за откопување па јаглен 

за полуиндустриски проби и за техничко-мета-
луршки испитувања 

— изготвување на инвестиционо-технчки програ-
ми за изградба на објектите 

Средствата од (Став 1 на овој член им се даваат 
на крајните корисници без обврска за враќање. 

Член 4 
Од средствата од член 1 на оваа одлука ќе се 

користи и позајмица во износ од (200.000.000 дина-
ри за намените што ќе ги утврди Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

Член 5 
Републичкиот комитет за енергетика, инду-

стрија и градежништво ќе ги преведува средствата 
од посебната сметка на жиро-сметките на крајни-
те корисници на средствата опоред динамиката на 
извршување на работите предвидени со член 3 на 
оваа одлука. 

Член 6 
Републичкиот комитет за енергетика, индустри-

ја и градежништво ќе изготвува полугодишни из-
вештаи за искористувањето на средствата од член 
3 на оваа одлука и ќе ги доставува до Извршниот 
совет на Собранието на СР 'Македонија. 

Член 7 
' За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-

жи Републичкиот комитет за енергетика, индустри-
ја и градежништво. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да в а ж и Одлуката за издвојува-
ње на дел од средствата од цената на моторниот 
бензин, гасните масла — дизел-горива и на масла-
та за ложење за развој на рудниците за јаглен 
(„Службен весник на СРМ", бр. 2/83). 

Член 9' 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 95/1 
27 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Изврш,ниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

337. 
Врз основа на член 61 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА „ДЕТСКА 

НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 3 ДО 9. X. 1983 
ГОДИНА 

I 
Висин.ата на придонесот за „Детска недела" 

што ќе се наплатува во времето од 3 до 9. X. 1983 
година изнесува: 

1. на секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации, ако вредноста на влезниот билет изне-
сува : 

— до 100 динари '5 динари 
— над 100 динари 10 динари 

2. на секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен на печатени работи — 2 динари; 

3. на секој продаден возен билет во железнич-
киот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) 
и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот 
билет изнесува: 

— до 150 динари 5 динари 
— над 150 динари 10 динари 

4. на секој влезен билет за спортски натпре-
вари и други спортски приредби, ако вредноста на 
влезниот билет изнесува: 

— до 100 динари 5 динари 
— над 100 динари 10 динари 

II 
Висината на придонесот за „Детска недела" од 

точка I на оваа одлука, потточки 1 и 4 се плаќа 
во готови пари при продавањето на секој влезен 
билет, а висината на придонесот за „Детска неде-
ла" од точка I на оваа одлука, потточки 2 и 3 се 
плаќа во маркици кои се издаваат за таа намена. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-1088/1 
1 јули 19813' година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

338. 
Врз основа на член: 9 став 2 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Р е -
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружен труд („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/74, 20/74, 16/77, 42/77, 17/78, 
41/78, 13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА САНАЦИОНЕН КРЕДИТ 
НА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ" -
СКОПЈЕ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА 

РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

1. На Рудниците и железарницата „Скопје" — 
Скопје, достасаните обврски по кредитите од сред-
ствата на Републиката за инвестиции во стопан-
ството иа 31. XII. 1982 година, во износ од 137,4 
мил. дин., се трансформираат во санационен кре -
дит оо рок на враќање од 3 години и со каматна 
стапка од 6% годишно. 

Отплатување^ на кредитот од став 1 на оваа 
точка ќе се врши полугодишно, со тоа што првиот 
ануитет1 стасува за плаќање на 30 септември 1983 
година. 

Лежиште Лежиште Лежиште 
„Живојно" „Мариово" ,. Пискупштина" 

108.500.000 64.000.000 28.000.000 

32.000.0i00 12.000.000 14.674.000 

50.500.000 .27.000.000 1.163.000 

26.000.000 25.000.000 1:2.163.000 
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2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден1 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1059/1 
1 јули 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

339. 
Брз основа на член 393 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник: на СРМ" бр. 7/74), а во врска со член 3 
став 2 и 3 од Законот за привремена забрана на 
располагање со дел од општествените средства за 
финансирање на изградбата на нови термоцентра-
ли, топлани, електрани и котларници на масло за 
горење — мазут, масло за горење екстра — лесно 
(ЕЛ) и масло за горење лесно — -специјално .(ЛС) 
и течен нафтен га,с ((„Службен лист . на СФРЈ" 
бр. 61/82), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДА-
ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАМЕНА НА КОТЛИ 

НА МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ - МАЗУТ 

1. Организациите на здружениот труд и други-
те корисници на општествените средства можат да 
извршат замена ,на к,отел со котел од -ист или по-
голем капацитет ако не постојат технички, техно-
лошки, еколошки и економски услови за примену-
вање на јаглен и ако планираната годишна потро-
шувачка на масло за горење — мазут на новиот 
котел може да се обезбеди од вкупно расположли-
вите количини на масло за горење — мазут кои се 
обезбедуваат во Републиката. 

2. Заради оценка дали се исполнети условите 
од точка 1 од оваа одлука, организациите на здру-
жениот труд и другите корисници на општествени-
те средства се должни заедно со барањето за да-
вање на согласност за замена на котел со котел 
од ист или поголем капацитет заради понатамошно 
'користење на масло за горење — мазут, да при-
ложат документација која содржи: основни тех- , 
нички, технолошки, еколошки и економски пока-
затели за условите и можностите за користење на 
јаглен како енергетско гориво; компаративни по-
датоци за економските ефекти со користењето на 
јаглен во однос на масло за горење — мазут, за 
техничките и технолошките карактеристики на ко-
телот кој се вградува, односно поставува на пос-
тојниот објект и количината на неговата потрошу-
вачка и податоците за изворот и начинот на обез-
бедување на потребните количини на масло за 
горење — мазут. 

3. Согласност ' за замена на постојниот котел 
со котел од ист или поголем капацитет заради на-
тамошно користење на масло1 за горење — мазут 
издава Републичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија и градежништво. 

4. Против решението од точката 3 на оваа од-
лука недоволната странка може да поднесе приго-
вор во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на 
решението до Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

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

Бр. 23-1143/1 
1 јули 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

340. 
'Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за ,1983 година („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 50/82), а во врска со 
член 5 од Општествениот договор за заедничката 
политика и решавање на материјалната положба и 
развој на дневните информативно-политички вес-
ници во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗA КОМПЕНЗАЦИЈА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕ-

НАТА НА ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИ-
ТИЧКИ ВЕСНИЦИ ЗА 1983 ГОДИНА 

1. На Работната организација Новинско-изда-' 
ванко претпријатие „Нова Македонија" — Скопје 
и се одобрува ,компензација на разликата во цена-
та на дневните информативно-политички весници 
„Нова Маке,донија", „Флака е влазримит", „Бир-
аше" и „Вечер" за 1983 година. 

2. Разликата BIO цената на весниците за еден 
примерок се утврдува и тоа: 

— за период од 1. I. до 28. II. 1983 година и 
тоа за „Нова Македонија" 9,65 динари, за „Флака 
е влазримит" 50,06 динари, за „Вирлик" 69,51 ди-
нари и за ,,Вечер" 2,66 динари; и 

— за период од '1. III. до 31. XII. 1983 година и 
тоа за „Нова Македонија" 12,09 динари, за „Флака 
е влазримит" 99,50 динари, за ,.Бирлик" 127,48 ди-
нари и за „Вечер" 3,44 динари. 

3. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука 
ќе се обезбедува од средствата предвидени во Ре-
публичкиот буџет за 1983 година, Раздел 63, пози-
ција 604. 

4. Средствата на име компензација ќе се ко-
ристат како месечен аванс според евиденцијата" за 
продадените весници во минатото тримесечје. По 
истекот на тримесечј его, компензацијата се утвр-
дува врз основа на евиденцијата за продадениот, 
тираж на весниците во тримесечје^ . 

5. Републичкиот секретаријат за финансии ќе 
ја извршува оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува за продадениот тираж во 1983 година, 

Бр. 23-1132/1 
7 јули 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

341. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година 
(-,Службен весник на СРМ" бр. 50/821), Извршниот 
совет на (Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМ-
ПЕНЗАЦИЈА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА ВО 1983 

ГОДИНА 

Член 1 
GBo Одлуката за компензација на вештачки ѓу-

брива во 1983 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 4/83), по член 3 се додава нов член З-а, кој 
гласи: 

„Член З-а 
Компензацијата од' член 2 на оваа одлука ја 

исплатува Службата на општественото книговод-
ство, по барање на организациите на здружениот 
труд, производители на комплексни вештачки ѓу-
брива, најдоцна до 31 декември 1983 година". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 23-11)04/1 
7 јули 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

342. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на -општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр 44/77) и член 7 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1983 година („Службен весник на СРМ" бр. 50/82), 
Извршниот оовет на Собранието на Социј а листичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1982 година („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 50/82), во раздел 32 Ре-
публички хидрометеоролошки завод се вршат след-
ниве измени: 

— позиција 348, конто 418 — Хидролошки и 
метеоролошки набљудувања, износот „3.185.000" се 
заменува со износот „4.225.000"; 

— позиција 353, конто 418 — Радиооондажни 
мерења, износот „3.500.000" се заменува со износот 
„2.880.000"; 

— позиција 354, конто 418 — Издавање еди-
ција агроклиматеии атлас на СФРЈ и фенелошко 
упатство, се брише и 

— позиција 355, конто 418 — Микрофилмува ' 
ње, износот ,.400.000" се заменува со износот 
„200.000". 

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

несувањето, а ќе се објави во „(Службен весник на 
Ооциј а листичка Република Македониј а". 

Бр. 23-4119/1 
1 јули 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

343. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник /на (СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието' на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

Се разрешува од должноста потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за народна одбрана Б л а -
гоја Михајловски, со 31. 7. 1983 година, поради ис-
полнување на условите за пензија кога му преста-
нува и работниот однос. 

Бр. 17-1177/1 
1 јули 1983 година , 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

344. 
Врз основа на член 173 став 3, а ро врска со 

член 176 од Законот за државната управа („'Служ-
бен весник на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет 
на" Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И 
ГРАДЕЖНИШТВО 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и градежништво 
се назначува 

— м-р Радомир Цветковиќ, досегашен советник 
на претседателот на Комитетот. 

Бр. 17-1178/1 
1 јули .1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

345. 
Врз основа на член 173 став 3 од За,конот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

З,А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

КУЛТУРА 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за култура се назначува Горѓи Бојчевски, 
самостоен советник во Комитетот. 

Бр. 17-1179/1 
1 јули 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

346. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот 'совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 43/81), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА. СОБРАНИЕТО НА СО1ДОЈАЛИОТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За советник во Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Р'епублика Македонија се име-
нува Душан Стојанов, самостоен советник во Ре^ 
публичкиот комитет за економски 'односи со стран-
ство. 

Бр. 17-1180 
1 јули 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет,, 
Кочо Тулевски, с. р. 
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347. 
Врз основа на член 13 од Законот за водење 

евиденција во областа на научната, културно-про-
светната и техничката соработка со стра,нство 
(„Службен весник на СРМ" бр 4/78), Републичкиот 
комитет за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИ-
ДЕНЦИЈА И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПО-
ДАТОЦИ И ИЗВЕШТАИ ОД ОБЛАСТА НА НА-
УЧНАТА, КУЛТУРНО -ПРОСВЕТНАТА И ТЕХ-

НИЧКАТА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник, престанува да важи Правилникот за на-
чинот на водење евиденција и роковите за доне-
сување податоци и извештаи од областа на науч-
ната, културно-просветната и техничката соработ-
ка со странство („Службен весник на СРМ" бр. 
46/78). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот де,н од 

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

Дел. бр. 03-1982/1 
2 јули 1983 година , 

Скопје 
Претседател на Републичкиот 

комитет за образование и наука, 
Анатоли Дамјановски, с. р. 

348. 
Врз основа на чле,н 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ-
но воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, 
на IX-та седница одржана на 28 јуни 1983 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МОЈАТА 
ТАТКОВИНА СФРЈ III, ЗА ДЕЦА ЧИИ РОДИ-

ТЕЛИ СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО 
СТРАНСТВО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Мојата , 
татковина СФРЈ III, за деца чии родители се на 
привремена работа во странство, од Андреј Чип-
кар, д-р Звонимир Диклиќ, Живко Харамија, Дра-
ган Колунџија, днр Стеван Мициќ, Здравко Осто-
јиќ, д-р Вјера Рашкавиќ — Зец и Наталија Соко-
ловиќ, во издание на Конференцијата на издава-
чите на учебници на СФРЈ — Белград, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Конференција-
ва ,на издавачите на учебници на СФРЈ — Бел-
град, Работната организација за учебници „Прос-
ве,тно дело" — (Скопје и архивата на Републичкиот 
педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до- ' 
негувањето, а /ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-12)1/1 
2 јули 1983 година 

Скопје 

349. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на 'СРМ" бр 45/80) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ-
но воспитание и образование („Службен веоник на 
СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на 
IX-та седница одржана на 28 јуни 1983 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ДИЛИМИЗ 
(НАШИОТ ЈАЗИК) ЗА ДЕЦАТА НА ТУРСКАТА 
НАРОДНОСТ ОД СФРЈ, ЧИИ РОДИТЕЛИ СЕ НА 

ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Ди-
лимиз (Нашиот јазик) за децата од турската на-
родност од СФРЈ, чии родители се на привремена 
работа во странство од Ариф Аго, Исмаил Зекири-
ja и Рецеп Бугариќ, во издание на Конференција-
та на издавачите на учебници на СФ,РЈ — Бел-
град, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Конференција-
та на издавачите на учебници на СФРЈ — Бел-
град, Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело" Скопје и архивата на Републич-
киот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-122/1 
2 јули 1983 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Живко Мадевски, с. р. 

350. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 'Од Законот за предучилишното и основ-
но воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, 
на IX-та седница одржана на 28 јуни 1983 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ НАШИОТ 
ЈАЗИК, ЗА ДЕЦАТА ЧИИ РОДИТЕЛИ СЕ НА 

ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

1. Се одобрува употребата на учебникот На-
шиот јазик, за децата чии родители се на привре-
мена работа во странство од д-р Георги Сталев По-
повски, во издание на Конференцијата на издава-
чите на учебници на СФРЈ — Белград, 1983 го-
дина. 

2. 'Решението да се достави до Конференција-
та на /издавачите на учебници на СФРЈ — Бел-
град, Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело" — Скопје и архивата на Републичкиот 
педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-12,3/1 
2 јули 1983 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Живко Мадевски, с. р. 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Живко Мадевски, е. р. 
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351. 
Врз основа на член 195 ед Законот за држав-

ната управа (,,Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот за предучилишното и ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки 
совет, на IX-та седница одржана на 2'8 јуни 1983 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИЈА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Исто-
рија за V одделение од Влагота Драшковиќ и Иво 
Макек, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социј а листичка . Република Македонец а ". 

Бр. 03-124/1 
2 јули 1983 година 4 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, с. р. 

352. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на ,неговите одлуки, на седницата одржана на 
18 мај 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 9 од Одлуката за изме-
нување и дополнување на Одлуката за општински-
те даноци на граѓаните, донесена ЈОД Собранието на 
општината Гостивар на 13 април 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „(Службен гласник на општи-
ната Гостивар". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 115/82 од ,23 
септември 1982 година поведе постапка за оценува-
ње законитоста на член 9 од Одлуката за измену-
вање и дополнување на Одлуката за општинските 
даноци на граѓаните донесена од Собранието' на 
општината Гостивар на 13 април 1981 година. Пос-
тапката беше поведена затоа што основа,но се 'по-
стави прашањето за согласноста на оспорената од-
редба со член 113 од Законот за даноците на гра-
ѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 45/77). 

4. На седницата Судот утврди дека во оспо-
рениот член 9 од Одлуката за измени и, дополну-
вања на Одлуката за општинските даноци на гра-
ѓаните е определено дека општинскиот данок на 
имот се плаќа по квадратен метар корисна повр-
шина. Во овој член од одлуката исто така се ут-
врдени и износите ,на данокот по квадратен метар 
и тоа посебно за станбе,ните згради, за деловните 
згради и за зградите за одмор и закрепнување. Да-
нокот за станбените згради изградени од тврд; ма-
теријал изнесува 10 динари, за зградите од мешо-
вит материјал 8 динари, а за зградите од слаб ма-
теријал 5 динари. Данокот за деловни згради, за-
висно од материјалот од кој тие се изградени из-
несува '20. 17 и 15 динари. Данокот, пак, за згради 
за одмор и закрепнување изнесува 20 динари за 
квадратен метар, без оглед на материјалот од КОЈ 
се изградени. 

5. Според член 312 од Законот за даноц,ите на 
граѓаните, основицата на данокот на имот е вред-
носта на имотот што се утврдува во сообразност со 
прописите за утврдување на вредноста на станбе-

ните згради, становите, деловните згради и просто-
рии во општествена сопственост. По исклучок од 
ова правило, согласно став 2 на овој член, општи-
ната може да пропише данок на имот за згради 
да се плаќа по метар квадратен корисна површи-
на. (Според член 113 од ОВОЈ закон, стапките на да-
нокот на имот се прогресивни и различни за стан-
бените згради, деловните згради и зградите за од-
мор и закрепнување. 

Судот утврди дека оспорената одредба не е во 
согласност со член 113 од Законот за даноците на 
граѓаните затоа што стапката на данокот на имот 
не е определена прогресивно туку пропорционално. 
Судот, имено, застана на становиште дека стапката 
на данокот на имот, без оглед на тоа дали како ос-
новица на данокот е земена вредноста на објектот 
или квадратен метар корисна површина, мора да 
биде прогресивна како што тоа е предвидено во 
означената законска одредба. 

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

У. бр. 115/82 
18 мај 1983 година 

Скап ј е 
Претседател 

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

353. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа наѓ 

член 433 од Уставот на СР1 Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
3 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

il. СЕ УКИНУВААТ Критериумите за распре-
делба на становите, утврдени од Комисијата за 
станбени прашања при Универзитетот „Кирил и 
Методиј" во Скопје на седницата од 2 јули 1970 
година. 

2. Оваа одлука ќе се (објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Универзитетот „Кирил и Мето-
диј" во Скопје на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 172/82 од 5 ноември 1982 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 на оваа одлука. Пос-
тапката е поведена затоа што оспорените крите-
риуми не се донесени во постапка предвидена со 
Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека Универзитетот „Кирил и 
Методиј" во CKonje е здружение на високообра-
зовните, научните, наставните и други организа-
ции на здружениот труд на кои им е доверено 
извршување на определени наставни и научни за-
дачи од областа на високото образование. Т1ие се 
здружени заради: заедничко унапредување на тру-
дот и работењето; усогласување на посебните, 
заедничките и општествените интереси; покрену-
вање иницијативи за склучување на самоуправни 
спогодби и општествени договори; и разгледување 
на други прашања од заеднички интерес за оства-
рување на целите на високото образование. Здру-
жувањето на овие орга,низации во Универзитетот 
„(Кирил и Методиј" е извршено со самоуправна 
спо,годба за здружување склучена во јуни 1978 го-
дина. 

Разгледувајќи ги оспорените критериуми, Су-
дот утврди дека се донесени од Комисијата за 
ста,нбени прашања при Универзитетот ,,,Кирил и 
Методиј" во Скопје на 2 "јули 1970 година, дека тие 
се уште се применуваат и дека врз основа на нив 
се врши конкретна распределба на станови на ра-
ботниците во организациите на здружениот труд, 
здружени во Универзитетот. 
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(5. (Согласно член 16 став 2 од Уставот на СР 
Македонија и член 13 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, основната организација на здруже-
ниот труд е основен 'облик на здружување на тру-
дот во кој работниците, непосредно и рамноправно, 
вршејќи стопанска или друга општествена ДЕЈНОСТ 
и. работејќи со средства во општествена сопстве-
ност, ги остваруваат сво,ите општествено-економски 
и други самоуправни права и одлучуваат за дру-
ги прашања на својата општествена положба. Едно 
од правата, кои работниците ги остваруваат во таа 
организација, е и правото да одлучуваат за рас-
пределба на средствата за заедничка потрошувач-
ка според основи и мерила кои, согласно член 463 
став 1 од Законот за здружениот труд, ги утвр-
дуваат со референдум. Средствата за заедничка 
потрошувачка, пак, согласно член 118 став 1 од 
Законот за здружениот труд, покраз другото, се 
користат и за задоволување на станбените потре-
би на работниците. 

Заради задоволување на потребите од заед-
ничка потрошувачка, согласно член 118 став 2 од 
Законот за здружениот труд, средствата за заед-
ничка потрошувачка во основната организација на 
здружениот труд работниците можат да ги здру-
жат со средствата за заедничка потрошувачка со 
кои управуваат работниците во други основни ор-
ганизации на здружениот труд, како и со средства-
та со кои управуваат работните луѓе во месните 
заедници и во други самоуправни организации и 
заедници. Но, и тогаш кога тие средства се здру-
жени, со нив управуваат работниците што ги здру-
жиле (член 235 став 1 од Законот за здружениот 
труд). 

Од изнесеното произлегува дека правата на 
средствата за заедничка потрошувачка, во кои спа-
ѓа и правото на добивање стан на користење, се 
права од меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд кои тие ги остваруваат во основ-
ната организација на здружениот труд врз основа 
на самоуправен општ акт што сами го донесуваат. 
Притоа, правото на добивање стан на користење 
тие го остваруваат во основната организација на 
здружениот труд и тогаш кога средствата за за-
едничка (потрошувачка, што ги издвоиле за стан-
бена изградба, ги здружиле со таквите средства 
на работниците во други основни организации. 
Според тоа и во рамките на Универзитетот1, кој е 
здружение на организациите на здружениот труд 
од областа на високото образование, работниците 
во основните организации на здружениот труд мо-
жат да ги здружат средствата за станбена изград-
ба, како и пријавените4 станбени згради и станови 
на кои имаат право на располагање. Но, управу-
вањето со нив, утврдувањето на основи и мерила 
за нивната конкретна распределба, како и одлу-
чувањето за остварување на поединечните права во 
распределбата на становите се неотуѓиви права на 
работниците и тие не можат да ги пренесат на 
Универзитетот, туку тие права можат да ги оства-
руваат само во основните организации на здруже-
ниот труд. Притоа, без значење е фактот дали ста-
новите кои се предмет на конкретна распределба, 
работниците во основните организации ги изгради-
ле како инвеститори или се здобиле со нив по 
друг основ. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот ^утврди 
дека определувањето на основи и мерила за до-
делување станови на користење и за добивање на 
станбени кредити е самоуправно право на работни-
ците во основните организации на здружениот труд 
и во остварувањето на тоа право тие се должни да 
се придржуваат кон Уставот и законот. 

Со оглед на тоа што оспорените критериуми 
не се донесени од работниците во основните орга-
низации на здружениот труд во состав на У,ни-
верзитетот ,.Кирил и Методиј" во Скопје, како и 
со оглед на тоа што со нив е предвидено конкрет-
ното доделување на становите на користење и до-
бивањето на станбени кредити да се врши на ниво 
на Универзитетот, а не на ниво на основните ор-

ганизации на здружениот труд, со референдум и 
во постапка предвидена со Уставот и законот, Су-
дот утврди дека тие не се во согласност со озна-
чените одредби од Уставот на СР Македонија и 
дека се во спротивност со Законот за здружениот 
труд, поради што, одлучи како во точката 1 на 
оваа одлука. 

У. бр. 172/82 
3 март -1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

354. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата по јавната 
расправа одржана на 19 МИЈ 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 2 од Одлуката за рас-
пишување на интерен заем од вработените во Ос-
новната организација на здружениот труд „Мало-
продажба" во состав на Работната организација 
,,Технометал-Вардар" увоз-извоз во Скопје, донесе-
на од работниците на означената Основна орга-
низација со референдум на 24 ноември 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на, СРМ" и во -Основната организација на 
здружениот труд „Малопродажба" на начин оп-
ределен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 229/82 од 9 
февруари 1983 година, поведе постапка за оцену-
вање законитоста на одлуката означена во точка-
та 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена за-
тоа што со оспорената одлука се предвидува за-
должително уплатување на заем од страна на ра -
ботниците во Основната организација, па основано 
се постави прашањето за нејзината спротивност со 
член 45 став 1 точка 1 од Законот за основите на 
кредитниот и банкарскиот систем и со основните 
начела на Законот за облигационите односи. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека ос-
порената Одлука е усвоена од страна на работни-
ците во Основната организација со референдум 
одржан на '24 ноември 1982 година и дека нејзи-
,ниот член 1 содржи одредба со која се распишува 
интерен заем „од вработените во ООЗТ" Малопро-
дажба". Понатаму, Судот утврди дека, според член 
2 од означената Одлука, за временски период од 24 
месеци, работниците — продавачи и транспортните 
работници се должни да даваат заем по 2.500 ди-
нари месечно, а останатите работници — по 3.000 
динари месечно. Исто така, Судот утврди дека, 
според член 3 од Одлуката, Основната организаци-
ја заемот ќе го враќа во 24 месечни рати со кама-
та од 3% почнувајќи од 1 јануари 1985 година. И 
на крајот, Судот утврди дека средствата, собрани 
од тој заем, ќе се употребуваат за изградба на ма-
гацински простор и за плаќање на „комуналии." 

5. 'Според член 30 од Уставот на СР Македони-
ја, организациите на здружениот труд можат, за-
ради проширување на материјалната основа на 
трудот да собираат парични средства од граѓаните 
и да им обезбедат, со враќањето на овие средства, 
и надоместок за вложените средства во вид на 
камата или други погодности определени врз ос-
нова на законот. Слична одредба содржи и член 
91 од Законот за здружениот труд. 

Според член 45 став 2 точка 1 од Законот за 
основите на кредитниот и банкарскиот систем 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 2/77), основните и 
други организации на здружениот труд мож,ат од 
работниците во тие организации, како и од граѓа-
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мите, да зајмуваат пари и за таа цел да издаваат 
обврзници. Притоа, BIO смисла на член 44 став 2 
од означениот Закон, тие организации' со самоуп-
равен општ акт ги утврдуваат општите рамки и 
условите под кои можат „да се задолжуваат во 
рамките на својата дејност." 

/Според член 557 став 1 од Законот за обли-
гационите односи, со договорот за заем заемодаве-
цот се обврзува да му предаде на заемоприемачот 
определен износ пари или определено количество 
други заменливи предмети, а заемоприемачот се 
обврзува да му го врати по извесно време истиот 
износ односно истото количество предмети од ист 
вид и квалитет. 

6.' Од изнесените уставни и законски одредби 
'произлегува дека постои законски основ основна-
та организација на здружениот труд да може да 
зајмува пари од работниците во таа организација 
и дека таа организација со свој самоуправен акт 
може да ги утврди општите рамки и условите под 
кои може да се задолжува во рамките на својата 
дејност, а тоа значзи и да зема заем од работниците 
вработени во неа, 

Меѓутоа, ниту од означените ниту од др-угда 
уставни и законски одредби не произлегува овлас-
тување за основната организација со самоуправен 
општ акт да наложи задолжително давање заем 
од страна на работниците во таа организација, ка-
ко и да ја определи сумата коза работниците треба 
да и ја дадат на заем. 

Со членовите 1, 3 и 4 од оспорената Одлука 
се определени општите рамки и условите под кои 
Основната организација на здружениот труд „Ма-
лопродажба" е готова да земе заем од работниците 
вработени во таа организација, во согласност со 
означените уставни и законски одредби. Меѓутоа, 
со член 2 од таа Одлука е пропишана обврска за 
работниците задолжително да уплатат заем во 24 
месечни рати, и тоа продавачите и транспортните 
работници по 2.500 динари месечно, а останатите 
работници по 3.000 динари месечно. Поради тоа, 
означениот член е во спротивност со член 45 став 
2 точка 1 од Законот за основите на кредитниот и 
банкарскиот систем, како и со член 26 и член 557 
став 1 од Законот за облигационите односи. Имено, 
кога основна организација на здружениот труд со 
свој самоуправен општ акт ги утврдила општите 
рамки и условите под кои ќе земе' заем од работ-
ниците вработени во неа, без оглед на тоа што тој 
самоуправен акт е , донесен со референдум, работ-
никот ќе биде. должен да го даде заемот само ако 
ги прифати тие услови. 

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

У. бр. 2,29/82 
19 мај 19813 година 

Скопј е 
Претседател 

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

САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОПШТИ АКТИ НА 

РЕПУБЛ,ИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

240. 
/Врз основа на член 7 став 2 од Законот за ос-

новање организација за приредување игри на сре-
ќа („Службен весник на .CIPM", бр. 46/7:2 и 26/80), 
член 49 од -Статутот на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Окоп-
je и Заклучокот на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје, 'донесен на седницата одржана на 
31 мај 1983 година, Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје, на' седницата одржана на 3,1 мај 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА 
УЧЕСТВОТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА - СКОПЈЕ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА СОЦИЈАЛНО -ХУМАНИТАРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ВО 1983 ГОДИНА 

11. (Средствата од приходи остварени од игри 
на среќа во 1983 година во висина од 47.700.000 ди-
нари, наменети за учество во финансирањето, на 
социјално-хуманитарните дејности се распореду-
ваат на следните намени: 

— за учество во финансирањето на социјално-
хуманитарните дејности на социј ално-хуманитар-
ните организации, во износ од 27.827.000 динари; ( 

— за учество во обезбедување просторни усло-
ви за одвивање на активностите на општинските 
еоцијално-хуманитареи организации, во износ од 
14. 6126.000 динари; 

— тековна резерва, во износ од 4.770.000 ди-
нари; и 

— за надоместок на материјалните - и други 

расходи, во висина од 1% од износот од став 1 на 
оваа точка или 477.000 динари. 

2. Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита ќе учествува во 'финан-
сирањето на социЈѕално-хуманитарните дејности 
што се остваруваат во рамките на социјално-хума-
нитарните организации во 1983 година на начин и 
под услови утврдени со оваа одлука. 

3 Учеството во финансирањето на социјално-
хуманитарните дејности на социјално-хуманитар-
ните организации да се врши наменски — само 
на програми и програмирани задачи за дејности-
те на социјално-хуманитарните организации за те-
ковната година доставени до Републичката само-
управна интересна заедница за социјална заштита 
— Скопје, а според Следните елементи: 

— дел за остварување на програмата за работа 
и програмските задачи на републичката социјал-
но-хуманитарна организација; 

— дел за остварување планирани расходи за 
материјални трошоци за републичката социјално-
хумацитарна организациј а, 

'— за средства за лични доходи на вработените 
во републичката социј ално-хуманитарна организа-
ција; 
' — дел за надоместок за користење на просто-

рии (тековно одржување,) на Домот на социјално-
хума,нмтарните организации „Даре Џамбаз" — 
Скопје и за надоместок на услугите на Работната 
заедница на Домот на СОЦИЈ ално-хуманитарните ор-
ганизации ',,Даре Џамбаз'5 — Скопје; и 

— дел за остварување на протрамирани зада-
чи и активности на општинските социјално-хума-
нитарни организации —̂ членови на републичката 
социјално-хуманитарна организација. 

3. Во согласност со точка 1 и 2 на оваа одлу-
ка Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Скопје ќе учествува во 
финансирањето на програмираните социЈално-хума-
нитарни дејности на следните социјално-хумангд-
тарни организации' 
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1. Сојуз на здруженијата од бор-
ците на НОВ на СРМ 

2. Црвен крст на Македонија 
3. Сојуз на организациите на 

социјалистичко воспитување и 
грижи на децата на Маке-
донија 

4. Сојуз за спорт и рекреација 
на инвалидите на Македо-
нија 

5. Народна техника на СРМ 
6. Здружение на лекувани алко-

холичари на СРМ 
7. Дру,штво на дијабетичарите 

на iCPM , 
8. Здружение на дистрофичари-

те на Македонија1 

9. Сојуз на слепите на СРМ 
10. Сојуз на организациите на 

лицата со оштетен слух на 
Македониј а 

11. Сојуз на организациите на 
инвалидите на трудот на Ма-
кедонија 

12. Сојуз на организациите за 
сузбивање на алкохолиз,мот, 
наркоманијата и никотинизмот 
на Македонија 

13. Сојуз на друштвата за помош 
на ментално ретардирани ли-
ца в о СРМ 

14. Сојуз на дефектолонжите 
друштва на СРМ 

.1(5. Сојуз на цивилните инвалиди 
од војната на Македониј,а 

16. Сојуз на здруженијата на со-
цијалните работници ' на Ма-
кедонија 4210.000 

17. Здружение на генетичарите и 
онлеменувачи на Македонија 120.000 
Износите на средствата по намени и елементи 

од точка 2 на оваа одлука се дадени во посебен 
преглед, кој е составен дел на оваа одлука. 

4. Доколку средствата наменети за учество во 
финансирањето на социјално-хуманитарните деј-
ности нема да се остварат во планираниот износ 
од точка 1 на оваа одлука, ќе им бидат сразмерно 

4.880.000 динари 
5.640.000 динари 

1.620.000'динари 

1.800.000 
420.000 

360.000 

120.000 

943.000 
3.000.000 

2.900.000 

720. ООО 

340.000 
840.000 

2.424.000 

420.000 

1.200 ООО 

намалени и средствата на корисниците од точка 2 
на оваа одлука. 

5. РСИЗ за социјална заштита — Скопје, им 
обезбедува средства на корисниците од точка 2 на 
оваа одлука по 1/12 за секој изминат месец од те-
ковната година. 

6. Корисниците на средства од точка 2 на оваа 
одлука должни се наменски да ги користат сред-
ствата за остварување на социј ално-хуманитарни-
те активности, планирани за 1983 година и за тоа 
да доставуваат тримесечен и годишен извештај до 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје, во рок од 15 дена по 
истекот на тримесечјето односно годината. 

Извештајот содржи: 
— активности извршени во рамките на соци-

јално-хуманитарните дејности на републичката со-
цијално-хуманитарна организација; 

— износи на потрошените средства за поод-
делните активности и за другите елементи од точ-
ка 2 на оваа одлука, и вкупно; 

— оценка за остварените резултати и постој-
ните потреби и др. 

7. Доколку социјално-хуманитарните организа-
ции не ги користат доделените средства од точка 3 
за намените утврдени во точка 2 на оваа одлука 
и во одредениот рок не го достават извештајот од 
точка 6 на оваа одлука, на таа организација и се 
запира натамошното обезбедување на средства до 
извршувањето на потребното усогласување. 

8. Средствата од точка 2 на оваа одлука да се 
исплатуваат според Финансискиот план на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Скопје за 1983 година од ставка-
та за учество во финансирање на социјално-хума-
нитарните дејности. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од ^енот на донесувањето и ќе се применува во пе-
риодот од 1 јануари до 31 декември 1983 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

"Бр. 08-168/1 
31 мај 1983 година 

Скопје 
Претседате,л, 

Благоја Габроски, с. р. 

П Р Е Г Л Е Д 
на учеството на РСИЗ за социјална заштита — Скопје во финансирањето на социјално-хумани-

тарните дејности на социјално-хуманитарните организации во СР Македонија по намени за 
1983 година 

Ппегглпг qa З а ФУн к п иЈа rhvHKimia З а Финансирање ' Предлог за м а т . функција н а д о м о т и р а б о т . Забелешка 
1983 година на општ. opr. ^ ^ трошоци ^ заедници 

1. СОЈУЗ на здружен, на 
борците (на СРМ 4 880.000 4.880.000 

2. Црвен крст на Маке-
д о н ^ а 5.640.000 3.000.000 735.200 1 904.800') ') Средствата 

3. Сојуз на друштв за 
пом. на МНОРЛ 2.424.000 941.900 1 320.000 162.100 се наменети за: -

4. Сојуз на слепите 3 . 0 0 0 . 0 0 0 1.770.000 1.230.000 — — Градски црвен крст 
5. Сој. на opr. со ошт. 

слух 2.900.000 1.412.320 1.270.000 217.680 — Ц К „Кисела Вода" 
6. (Сојуз на opr. за соц. 

воспита ,на деца 1 620 ООО 1 620 ООО — — — ЦК „Центар" 
7. Сој. на opr. на инвали-

ди на трудот 720 ООО 226.420 350.000 143.580 
8. Сој. за спорт и рекр. на-

пив ал д. на СРМ 1.800.000 1.487 900 150 ООО 162,100 
9. Народна техника 420.000 420.000 — — 

10. Сој. на opr. за сузб. на 
алкох., наркоман. 840.000 262.320 360.000 217.680 

11. Здруж на дистрофНч 943 00 498.800 120.000 324.200 
12. Сој. на деф. друштва 420.000 107.900 150.000' 162.100 
13. Сој. на цив. инвалиди 1.200.000 297.900 740.000 162 100 
14. Сој. на здр. соц. раб. 4(20.000 109.150 200.000 110.850 
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15. Здруж. на К. Л. А. 360.000 97.900 100 000 
16. Друштво на дијабет. 120.000 60.000 , 60.000 
17. Здруж. на генетичари 120.000 60.000 60.000 

162.100 

Вкупно: 27.827.000 17.252.510 6.845.200 3.729.290 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА 

241. 
Врз основа на член 22 од Законот за електро-

стопанството („(Службен весник ,на СРМ" бр. 10/78) 
и член 11 точка 14 од (Статутот на Самоуправната 
интересна заедница за енергетика на Македонија, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
за енергетика на Македонија, на VI редовна сед-
ница, одржана на 8 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ И ПРИО-
РИТЕТНА ЛИСТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И МЕРКИ З(А ОГРАНИЧУ-
ВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА СО ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ВО УСЛОВИ НА НЕДОСТИГ 

Член 1 
Заради создавање услови за најрационално ко-

ристење на електрична енергија во услови на не-
достиг, односно во услови кога производството на 
електрична енергија во СР Македонија, набавката 
и увозот не се доволни за подмирување на потро-
шувачката на електрична енергија, а со цел за 
успешно остварување на целите и задач,ите на оп-
штествено-економскиот развој, се утврдуваат кри-
териумите за приоритетно снабдување на потро-
шувачите со електрична енергија во СР Македо-
нија. 

Овие критериуми се применуваат на сите пот-
рошувачи на електрична енергиј.а во' СР Маке-
донија, и со нив се утврдува кој потрошувач, од-
носно групација на потрошувачи и во кој обем ќе 
бидат подмируваше со електрична енергија во ус-
лови на недо-стиг. 

Член 2 
Критериумите за приоритетниот редослед во 

снабдувањето со електрична енергија поаѓаат од: 
— утврден годишен енергетски биланс на СР 

Македонија, 
— Резолуцијата за политиката на остварува-

њето на тековниот ореднорочен општествен план 
на СР Македониј-а во тековната година, 

— годишни програми за извоз и увоз на орга-
низациите на здружениот труд од СР Македонија, 

— анализи за учество на електрична енергија 
во потрошувачката и општествениот производ на 
стопанството ,на СР Македо,нија. 

Член 3 
Во смисла на оваа одлука, потрошувачите на 

електрична енергија се сврстуваат во следните 
групации: 

— домаќинства и широка потрошувачка, 
— директни потрошувачи на електрична енер-

гија, 
— индустриски дистрибутивни потрошувачи на 

електрична енергија — извозници, на стоки и ус-
луги, 

— останатите индустриски дистрибутивни пот-
рошувачи на електрична енергија. 

Член 4 
Врз основа на учеството на потрошувачката на 

електрична енергија на групацијата во вкупната 
потрошувачка на електрична енергија во Републи-
ката, извозната ориентираност и бројот на потро-
шувачи во групацијата, се утврдува следниот прио-
ритет во обезбедувањето на групациите на потро-
шувачи од член 2 од оваа одлука со електрична 
енергија во услови на недостиг: 

1. индустриски дистрибутивни потрошувачи на 
електрична енергија - извозници на стоки и ус-
луги, 

2. останатите индустриски дистрибутивни пот-
рошувачи на електрична енергија, 

3. домаќинства и широка потрошувачка, 
4. директни потрошувачи на електрична енер-

гија. 
Член 5 

Единствените елементи за утврдување на кри-
териумите за приоритетниот редослед се: 

1. учество на вредноста на потрошувачката на 
електрична енергија во вредноста на вкупното 
производство, 

2. учество на вредноста на извозот во вреднос-
та на вкупното производство, 

3. о,днос помеѓу вредноста на извозот и уво-
зот, 

4. учество на извозот на конвертибилно под-
рачје во вкупниот извоз во тековната година, , 

5. учество на бројот На вработените во вкуп-
ниот број на вработени во групација или општина. 

Член 6 
Врз основа на единствените елементи утврдени 

во член 5 од оваа одлука општинските самоуправ-
ни интересни заедници за електродистрибуција на 
електрична енергија должни се да ги утврдат кри-
териумите и приоритетната листа за обезбедување 
на потрошувачите со електрична енергија во усло-
ви на недостиг од секоја дистрибутивна групација 
на потрошувачи во својата општина. 

Член 7 
За утврдување на ' приоритетниот редослед во 

обезбедувањето на потрошувачите со електрична 
енергија во услови на недостиг од групацијата на 
директни потрошувачи се утврдуваат следните кри-
териуми,: 

1. Учество на вредноста на потрошува-чката на 
електрична енергија во вредноста на вкупното 
производство: 

до 5% 
од 5 до 10% 
од, 10 до 15% 
од 15 до 30% 
од 30 до 50% 

над 50% 

60 поени 
50' поени 
40 поени 
30 поени 
20 поени 
10 поени 

2. Учество ,на вредноста на извозот во вреднос-
та на вкупното производство: 

до 10%  
од 10 до 30,0/о 
од 30 до 50% 

над 50% 

5 поени 
10 поени 
15 поени 
20 поени 

3. Однос помеѓу вредноста на извозот и уво-

ден 1 
од '1 до 2 
од 2 до 5 

над 5 

О поени 
5 поени 

10 поени 
20 поени 

Член 8 
,Врз основа на член 7 од оваа одлука се утвр-

дува следниот приоритет во обезбедувањето на 
потрошувачите од групацијата на директни потро-
шувачи со електрична енергија во услови на не-
достиг : 

1. Рудник „Бучим" — Радовиш, 
2. „Алумина" — Скопје, 
3. Топилница за олово и цинк „Злетово" —̂ Т, 

Велес, 
4. ОХИС - Скопје, 
5. Фабрика за цемент „Усје" — Скопје, 
6. Хемиска индустрија ХИВ — Т. Велес, 
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7. „Југохром" — Јегуновце, 
8. Рудници и железарница „Скопје" — Скопје, 
9. ФЕНИ — Кавадарци. 

. Член 9 
Во зависност од недостигот на електрична 

енергија се утврдуваат V степени на ограничува-
ње на потрошувачката на електрична енергија: 

1-от степен на ограничување ќе се примени: 
кога недостигот на електрична енергија изнесува 
до 50/о,- а електрична енергија во акумулационите 
хидроелектрани изнесува 80% од билансните коли-
чини, а резервите на гориво во ТЕ најмалку ^ за 
работа од 15 дена, 

П-от степен на ограничување ќе се примени: 
кога недостигот на електрична енергија изнесува 
над 5—10%, а електрична енергија во акумулацио-
ните хидроелектрани изнесува 70% од билансните 
количини, а резервите на гориво во ТЕ најмалку 
за 15 дена, 

Ш-от степен на ограничување ќе се примени: 
кога недостигот на електрична енергија изнесува 
над 10—-20%, а електрична енергија во акумула-
т о р и т е хидроелектрани изнесува 60% од биланс-
ните количини, а резервите на гориво во ТЕ за 
најмалку 10 дена, 

IV-от степен на ограничување ќе се примени: 
кога недостигот на електрична енергија изнесува 
над 20—30%, а електрична енергија во акумула-
ционите хидроелектрани изнесува 50% од биланс-
ните количини, а резервите на гориво во ТЕ на ј -
малку за 7 дена, -

V-от степен на ограничување ќе се примени: 
Fc^a недостигот на електрична енергија изнесува 
над 30—40%, а електрична енергија во акумула-
ционите хидроелектрани изнесува 40% од биланс-
ните количини, а резервите на горивото во ТЕ за 
најмалку 5 дена. 

Член 10 
Врз основа на член 4 од оваа одлука, во за-

висност од степенот на ограничувањето по група-
ц и и ^ на потрошувачите, испораката на електрична 
енергија се намалува во однос на бвилансираната 
за: 

Индустриски дистрибу-
тивни потраги. — из-
возници " 5% 50/о 5% 5% 10% 
Останатите индустрис-
ки дистриб. потрошу-
вани 5% 5% 10% 15% 20% 
Домаќинства и широка 

15% 

потрошувачка 10% 10'% 15% 20% 25% 
Директни 'потрошувачи 5% 15% 30%' 45% 60% 

Член 11 
Врз основа на утврдениот приоритет во член 8 

од оваа одлука к а ј директните потрошувачи, во за-
висност од степенот на ограничување, електрич-
ната енергија предвидена според електро-енергет-
скиот биланс ќе се намали за: 

1 2 3 4 5 6 

ФЕНИ —^Ка,вадарци 
Рудници и 'железарни-
ца „Скопје"" Скопје 
,, Јуто,хром" — Јегуновце 
Хемиска индустрија 
ХИВ - Т. Велес 

5% 

5'% 
5% 

5% 

20% 

15% 
15% 

10% 

40% 

30% 
30% 

15% 

60% 

45% 
45% 

20'% 

80% 

60% 
60% 

30% 

1 2 3 4 5 6 
Фабрика за цемент 
,.Усје" — Скопје 5% 10% 15% 20% 30% 
ОХИС - Скопје 5'% 10% 15% 20% 30% 
Топилница за олово и 
цинк „Злетово" — Т. 
Велес 5%з 5%) 10% 15'% 20% 
„Алумина" — С,копје 5% 5% 10% ,15'% 20% 
Рудник „Бучим" — Ра-
довиш , 5% 5% 10% 15'% 20% 

Член 12 
Општинските самоуправни интересни заедници 

за електродистрибуција на електрична енергија, по 
предлог на ООЗТ за електродистрибуција, во рок 
од 15 дена од денот на донесувањето на оваа од-
лука, должни се со приоритетна листа од член 6 
од оваа одлука, за секој степен на ограничување, 
да го утврдат степенот на намалувањето на елек-
тричната енергија предвидена според електро енер-
гетскиот биланс ка ј секој потрошувач во својата 
општина, а со што ќе се обезбедува вкупното на-
малување на секоја дистрибутивна групација на 
потрошувачи во општината утврдено со член 10 од 
оваа одлука. 

Член 13 
Со воведувањето на I степен на ограничување, 

ООЗТ за електродистрибуција ќе ги применат и 
следните мерки: 

— исклучување на сите светлечки реклами, 
— осветлението на улиците, плоштадите и дру-

гите објекти ќе се намали за најмалку 50%, од-
носно на минимален сигурносен обем, 

— осветленото на излозите се ограничува на 
сигурносен односно минимален обем, 

— забрана на употреба на електрична енерги-
ја за додатно загревање на деловни и општестве-
ни простории. 

Со воведувањето на II степен на ограничување 
ќе се изврши скратување на телевизиската про-
грама по претходна согласност на Извршниот со-
вет на Собранието на СР' Македонија. 

Член 14 
За следење и спроведување на оваа одлука се 

именува Комисија од 9 члена, со мандат од 2 го-
дини. 

Во Комисијата делегираат по еден делегат од: 
— Стопанска комора на Македонија — Скопје, 
— Републички комитет за енергетика, инду-

стрија и градежништво, 
— Републички комитет за општостопански ра-

боти и пазар, 
— Републички одбор на синдикатот на работ-

ниците од производството и преработката на мета-
ли, енергетика и графичката индустрија, 

— останатите членови се избираат од редовите 
на испорачателите на енергија и директните пот-
рошувачи : 

— главниот диспечер на „Електростопанство на 
Македонија" — Скопје, 

— „Електромакедонија" — Скопје, 
— „Макпетрол" — Скопје и 
— 2 (два) члена од директните потрошувачи. 
Членовите на Комисијата се рамноправни. 
Претседателот на Комисијата го именува Со-

бранието на "Самоуправ-ната интересна заедница за 
енергетика на Македонија со мандат од 2 години. 

Стручните и адм.инистративните работи за по-
требите на Комисијата ги врши работната заед-
ница Заеднички служби на ООЗТ „Електростопан-
ство на Македонија" — Скопје. 

Претседателот на Комисијата по потреба и во 
зависност од проблемите на дневниот ред може да 
повика и претставници на поодделни ОЗТ и за-
едници. 

Член 15 
На предлог на СОЗТ „Електростопанство на 

Македонија", Комисијата од член 14 од оваа одлу-
ка врз основа на моменталната електроенергетска 
состојба во Републиката и СФРЈ, како и согледу-
вањата за, наредниот период, ќе одлучува за вове-
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дување на соодветен степен на ограничување на 
потрошувачката на електрична енергија, како и 
времетраењето на ограничувањето. 

Во време на применувањето на ограничување-
то, Комисијата по потреба, а најмалку ед,наш во 
15 ,дена, ќе го известува Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија за спроведувањето на 
оваа одлука и за електроенергетската состојба во 
СР Македонија. 

Петтиот степен на ограничување Комисијата 
ќе го воведе по претходна согласност од Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија'. 

Член 16 
Се овластува главниот диспечер и директорите 

на електродистрибутивните ОЗТ да ги исклучуваат 
од припоената односно дистрибутивната мрежа по-
трошувачите што не се придржуваат кон мерките 
на ограничувањето на испораката на електрична 
енергија и тоа во I и II степен по претходна пис-
мена опомена, а во натамошните степени без прет-
ходна опомена. 

Ако потрошувачот не ќе ја усогласи својата 
потрошувачка ни после три часа од опомената, ов-
ластеното лице ќе го исклучи. 

ООЗТ за електродистрибуција во однос на глав-
ниот диспечер имаат статус на потрошувач. 

Главниот диспечер при преземањето на мер-
ката исклучување ќе води сметка да ООЗТ за 
електродистрибуција биде обезбедена со' електрич-
на енергија за задоволување на потребите на пот-
рошувачите од член 17 од оваа одлука. 

Член 17' 
Оваа одлука не се однесува на потрошувачите 

на електрична енергија од посебен општествен ин-
терес како и на: 

— уредите со чие ограничување би можело да 
се загрозат животите на луѓето и сигурноста на 
објектите и постројките, 

— објектите што се од посебна важност за од-
вивањето на нормален живот на граѓаните, како 
што се водоводни станици, фурни, објекти за 
здравствена заштита, топлани и сл., 

— живинарски, свињарски и краварски фарми, 
— оранжерии и ладилници, 
— ПТТ, железнички сообраќај, радио и теле-

визиски станици, печатници за дневен печат, аеро-
дроми, жичарници и гранична царинска служба, 

— пумпи и уреди за прочистување на отпадни 
води, 

— сопствено напојување на електроенергет-
ски постројки и диспечерски центри, 

— ОХИС - ,,БОХЕМ". 

Член 18 
Општинските самоуправни интересни заедници 

за електродистрибуција со посебна одлука во ро,к 
од 15 дена ќе ги утврдат потрошувачите што ги 
исполнуваат условите од претходниот член и иста-
та ќе ја достават до СИЗ-от за енергетика на Ма-
кедонија. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за мерките за 
, штедење и ограничување на потрошувачката на 

електрична енергија во СР Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/80). 

Член 20 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на нејзиното донесување. 

С С,ИЗ Е бр. 107/VI/5. 2. 
8 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р дипл. инж. TexiH. Борис Рикаловски, с. р. 

242. 
Врз основа на член 51 точка И од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница за енергетика 
на Македонија, Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница за енергетика на Македонкија, на 
својата VI редовна седница, одржана на 8 јуни 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ И ПРИО-
РИТЕТНИ ЛИСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТ-

РОШУВАЧИТЕ СО МАЗУТ, ВО УСЛОВИ НА 
НЕДОСТИГ 

Член 1 
Заради создавање услови за најрационално ко-

ристење на мазутот во услови на недостиг, однос-
но во услови кога производството, набавката и уво-
зот не се доволни за подмирување на потрошу-
вачката на мазутот, а со цел за поголемо оства-
рување на целите и задачите на општествено-еко-
номскиот развој, се утврдуваат критериуми за 
приоритетно снабдување на потрошувачите со ма-
зут во СР Македонија. 

Овие критериуми се применуваат на сите пот-
рошувачи на мазут во СР Македонија, и со прв се 
утврдува кој потрошувач, односно групација на 
потрошувачи и во кој обем ќе бидат по д миру в ани 
со мазут во услови на недостиг. 

Член 2 
Критериумите за приоритетниот редослед во 

снабдувањето со мазут поаѓаат од: 
— утврден годишен енергетски биланс на GP 

Македонија, 
— Резолуцијата за политиката на остварува-

њето на Општествениот план на 'СР Македонија, 
за периодот од 1981—(1985 година во тековната го-
дина, 

— програми за увоз и извоз на организациите 
на здружен: труд од СР Македонија во тековната 
година, 

— анализи за учество на мазутот во потрошу-
вачката на општествениот производ на стопанствог 
то на 1CIP Македонија. 

Член 3 
Во смисла на оваа одлука потрошувачите на 

мазут во СР Македонија се сврстуваат во /следни-
те групации: 

— индустриски потрошувачи што годишно тро-
шат над 10.000 тони мазут, 

— индустриски потрошувачи што годишно тро-
шат до 10.000 тони мазут — извозници, 

— индустриски потрошувачи — ,неизвозници и 
останати потрошувачи што годишно трошат 5 до 
10.000 тони мазут, 

— индустриски, потрошувачи,, — неизвозници и 
останати, потрошувачи што годишно трошат до 
5.000 тони мазут. 

Член 4 
Единствени критериуми за утврдување на при-

оритетииот, редослед во обезбедувањето со мазут 
се: 

1. учество на вредноста на потрошувачката на 
мазутот во вредноста на вкупното произво,дство, 

2. учество на вредноста на извозот во вреднос-
та на вкупното производство, 

3. однос помеѓу вредноста на извозот и увозот, 
4. учество на извозот на конвертибилното под-

рачје во вкупниот извоз,, 
5. учество на бројот на вработени во вкупниот 

број на вработени во групацијата или општината. 

Член 5 
За утврдување на приоритет во обезбедување 

со мазут, во услови на недостиг, на утврдените во 
членот 3 од оваа одлука групации на потрошува-
чи, се утврдува следниот критериум: 

— учество на потрошувачката на мазут на 
групацијата во вкупната потрошувачка на мазутот 
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во Републиката, извозна ориентираност и бројот 
на потрошувачи во групацијата. 

Член 6 
Врз 'ос,нова на член, 3 и 5 од оваа одлука, се 

утврд,ува следниот приоритет во обезбедувањето на 
групациите на потрошувачи со мазут во услови на 
недостиг: 

1. индустриски потрошувачи што годишно тро-
шат до 10.000 тони мазут — извозници; 

2. индустриски потрошувачи — неизвозници и 
останати потрошувачи што годишно трошат до 5.000 
тони мазут; 

3. индустриски потрошувачи — неизвозници и 
останати потрошувачи што годишно трошат од 
5—10.0000 тони мазут; 

4. индустриски потрошувачи што годишно тро-
шат над 10.000 тони мазут. 

с 
Член 7 

Приоритетната листа за обезбедување на пот-
рошувачите од подрачјето на својата општина, во 
рамките на првите три утврдени групации од чле-
нот 6, ќе ја изготват согласно на ч-леновите 2 и 4 
од оваа одлука општинските самоуправни инте-
ресни заедници за енергетика. 

Согласно со претходниот став од овој член, 
овие служби се должни во рок" од 15 дена по до-
несувањето на оваа одлука до работната органи-
зација „Макпетрол", — Скопје, да достават прио-
ритетна листа на потрошувачи по овие групации. 

Член 8 
За утврдување на приоритет во обезбедување-

то со мазут во услови на недостиг на потрошува-
чите од групацијата на индустриски потрошувачи 
што годишно трошат над 10.000 тони мазут, се 
утврдуваат следните критериуми: 

1. учество на вредноста на годишната потро-
шувачка на мазутот во вредноста на вкупното про-
изводство: 

до' 5% 
од 5 до 10% 
од 10 до 45% 
од 15 до 20% 
од 20 до 30% 

над 30% 

60 поени, 
,50 поени 
40 поени 
30 поени 
20 поени 
10 поени 

2. учество на вредноста на извозот во вреднос-
та на вкупното производство: 

до 110% 
од 10 до 30% 
од 30 до 50% 

над 50% 

5 поени 
10 поени 
15 поени 
20 поени 

шувачката на мазутот, (ќе се применуваат мерките 
за штедење и ограничување на потрошувачката на 
мазутот во (СР Македонија. 

Во зависност од недостигот на мазутот се од-
редуваат четири степени на ограничување на пот-
рошувачката на мазутот. 

Доколку потрошувачката на мазут во СРМ не 
може да се покрие од сопствено производство, на-
бавка и увоз: 

— до 5% настапува I степен на ограничување, 
— над 5—10% настапува II степен на ограни-

чување, 
— над 10—20% настапува III степен на огра-

ничување, 
— над 20—30% настапува IV степен на ог,ра-

ничување. 
Член 11 

Врз основа на член 7 од оваа одлука ка ј утвр-
дените групации на потрошувачи, во зависност од 
степенот на ограничување, ,потрошувачката на ма-
зут предвидена според енергетскиот биланс ќе се 
намали за: 

1 2 3 4 5 
Индуст,риски потрошувачи 
што годишно трошат до 
10.000 тони мазут — извоз-
ници 5% 5% 5% 10'% 
Индустриски потрошувачи 

5% 5% 

— неизвозници и останати! 
потрошув. што годишно 
трошат до 5.000 тони мазут 10% 10% 15% '20'% 
Индустриски потрошувачи 
— неизвозници и останати 
потрошув. што годишно 
трошат над 5.000—10.000 то-
ни мазут 10% 15% 215% 30% 
И ндустриски потр ошу в ани 
што годишно трошат над 
10.000 тони мазут 5'% 15% 

ч 
30% 50% 

Член 12 
на утврдениот приоритет во член 9 
ка ј потрошувачите од групацијата 
потрошувачи што годишно, трошат 
мазут, во зависност од степенот на 

потрошувачката на мазутот пред-
енергетскиот биланс ќе се нама-

Врз основа 
од оваа одлука 
на индустриски 
над 10.000 тони 
ог,р а ничув ање, 
видена според 
ли за: 

3. однос меѓу вредноста на извозот и увозот: 

до 1 
од 1 до 2 
од 2 до 5 

над 5 

О поени 
5 поени 

10 поени 
20 поени 

Член 9 
Врз основа на членот 8 од оваа одлука се ут-

врдува следниот приоритет во обезбедувањето со 
мазут, во услови на недостиг на потрошувачите од 
групацијата на индустриски потрошувачи што го-
дишно трошат над 10.000 тони мазут: 

1. Рудници и железарница „Скопје" — Скопје, 
2.' ОХИС - Скопје, 
3. Фабрика за цемент „УсЈе" — Скопје, 
4. Индустрија за стакло „Скопје" — Скопје, 
5. ФЕНИ — Кавадарци. 

Член 10 
Во услови кога производството, набавката и 

увозот не се доволни за подмирување на потро-

ФЕНИ — Кавадарци 5% 25% 40% 50% 
Индустрија за (стакло 
„(Скопје" — (Ск-опје 5'% 20% 35% 50% 
Фабрика за цемент 
„Усје" — Скопје 5% 15% 30% 50% 
О Х И С — Скопје 5'% 15% 30% 50% 
Рудници и железарница 
„Скопје" 5% 10% 2.5;% 50% 

Член 13 
Степенот на намалувањето на потрошувачката 

на мазутот предвидена според енергетскиот биланс 
во ТЕ! Неготино и Топлификација — Скопје, при 
воведувањето на соодветен степен на ограничува-
ње ќе одлучува Комисијата формирана врз основа 
на член 14 од Одлуката за утврдување на крите-
риуми и приоритетна листа за обезбедување со 
електрична енергија, во услови на недостиг во 1983 
година. 
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Член 14 
'Општинските самоуправни заедници за енерге-

тика, во соработка со соодветните организации, 
должни се со приоритетна листа од член 7 од оваа 
одлука, за секој степен на ограничување да го 
утврдат степенот на намалувањето на потрошувач-
ката на мазутот предвидена според енергетскиот 
биланс ка ј секој потрошувач во својата општина, 
односно групација согласно на членот 12. 

Член 15 
Оваа одлука не се однесува на потрошувачите 

на мазут од посебен општествен интерес (освен ТЕ 
Неготино) и на објектите што се од посебна важ-
ност за одвивање на нармален живот на граѓаните 
(објекти за здравствена заштита), пекари, млека-
ри, кланици и сл. 

Член 16 
Во услови на недостиг од мазут во републи-

ката во износ од над 30% распределбата на рас-
положливите количини мазут ќе се врши на ниво 
на Републиката по приоритетна листа што секоја 
година ја утврдува Самоуправната интересна за-
едница за енергетика на Македонија. 

Член 17 
(Следењето и спроведувањето на оваа одлука 

ќе го врши Комисијата формиран^ врз основа на 
член 14 од Одлуката,.за утврдување на критериуми 
и приоритетна листа за обезбедување со електрич- -
на енергија во услови на недостиг. 

На предлог на РО „Макпетрол" — Скопје, врз 
основа на моменталната енергетска состојба во 
СРМ, како и согледувањата за наредниот период, 
Комисијата ќе одлучува за воведување на соодве-
тен степен на ограничување на потрошувачката на 
мазут, како и времетраењето на ограничување, 

Во време на применување на ограничувањето, 
Комисијата по потреба, а најмалку еднаш во 15 
дена ќе го (известува Извршниот совет на Собра-
нието на СР' Македонија за спроведувањето на 
оваа одлука и за енергетската состојба во СР Ма-
кедонија. 

Одлука за примена на членот 17, Комисија,та 
донесува со претходна согласност од Извршниот 
совет на /Собранието на СР Македонија. 

Член 18 
За в,реметраењето на ограничувањето на пот-

рошувачката на мазут РО „Макпетрол" — Скопје, 
врз основа на одлуката на Комисијата и приори-
тетни листи од член 8 и 15 и член 13 од оваа од-
лука, во ,зависност од степенот на воведеното ог-
раничување, ќе врши ограничено снабдување на 
потрошувачите со мазут во СР Македонија. 

Член 19 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на нејзиното донесување. 

ОСИВЕ бр. 107/VI/5. 3. 
8 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р дипл. инж. техн. Борис Рикаловски, с. р. 

ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО 
МАЗУТ ВО 1983 ГОДИНА ВО УСЛОВИ НА НЕ-
ДОСТИГ НАД 39;0/о ВО ОДНОС1 НА ПОТРЕБИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКАТА 

I. ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕ,СТВЕН 
ИНТЕРЕС 

дневна потрошувачка 

10. ШЕ,ЌЕРАНА 
U. КЛАНИЦИ 

БИТОЛА 25 
10 

тони/ден 
1. БОЛНИЦИ 75 
2. ПЕКАРИ 20 
3. МЛЕКАРИ 25 
4. Ј Н А 75 
5. ТОПЛИФИКАПИЈА 325 
6. РЕК . БИТОЛА" 100 
7. ТЕ „ОСЛОМ,ЕЈ" 25 
8. ТЕ „НЕГОТИНО" 400 
9. БЛАГОЈ ЃОРЕВ - ТИТОВ ВЕЛЕС 25 

ВКУПНО: 1100 

П. ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВОЗНО ОРИЕНТИРАНИ 
НА КОНВЕРТИБИЛЕН ПАЗАР 

12. 

13. 
14. 
15. 

16. 
17. 

18. 
19. 
2i0. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

МАКЕДОНИЈА ТАБАК (Тутунска 
индустрии а) 
ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 
„РАДЕ КОНЧАР" - БИТОЛА 
МЕТАЛСКИ ЗАВОД - „ТИТО" 
- СКОПЈЕ 
„ЈУГОХРОМ" - ЈЕГУНОВЦЕ 
ТОПИЛНИЦА „ЗЛЕТОВО - Т. 
ВЕЛЕС 
„АЛКАЛОИД'' - СКОПЈЕ 
О Х И С - СКОПЈЕ 
„ЗЛЕТОВО" - П р о б и ш т и п 
„А ЛУМИНА" - СКОПЈЕ 
„ЕЛЕКТРОМОНТАЖА" - ОХРИД 
„СИ Л ИКА" - ГОСТИВАР 
ХИВ - ТИТОВ ВЕЛЕС 
„ТРЕСКА" - СКОПЈЕ 
„ХЕ1МТЕКС" 
„АЛРОПЛ ОД" 
„БОРИС КИДРИЧ" - Т. ВЕЛЕС 
ФАС „11 ОКТОМВРИ" - СКОПЈЕ 
„РА,ДЕ КОНЧАР" - СКОПЈЕ 
„11 ОКТОМВРИ" - КУМАНОВО 
КОЖАРСКА ИНДУСТРИЈА 
СТАКЛА-РА - ГОСТИВАР 
ОСТАНАТО 

16 
100 

7 

2,5 
20 

13 
17 

100 
7 
2 
7 

30 
25 
25 
7 

15 
4,5 

15 
20 
18 

ВКУПНО: 475 

III. ОРГАНИЗАЦИИ СО ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВО 
ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕ,С 

35. ОРАНЖЕРИИ 
36. СТАјК Л АР А - СКОПЈЕ 
37. РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА 

„СКОПЈЕ" 
38. ФАБРИКА ЗА ЦЕМЕ,НТ „УСЈЕ," 
39. ФЕНИ - КАВАДАРЦИ 

100 
70 

100 
150 

75 

ВКУПНО: 

ВКУПНО I + П + III 

495 

1920 

IV. ОСТАНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

40. ПЕМЕНТАРА (додатно) 
41. ОСТАНАТО 
42. ЖЕЛЕЗАРА (додатно) 
43. ОХИС (додатно) 

ВКУПНО: 

100 
2,00 
100 
150 

550 

В К У П Н О : 
I. ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЕБЕН 

ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
П. ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВОЗНО ОРИ-

ЕНТИРАНИ НА КОНЕЕРТИБИЛ-
НИОТ ПАЗАР 

III. ОРГАНИЗАЦИИ СО ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ ВО ТЕХНОЛОШКИОТ 
ПРОЦЕС 

IV. ОСТАНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В,КУПНО 

1100 тони 

475 тони 

495 тони 
550 тони 

2.620 тони 

НАПОМ,ЕНА: Приоритетната листа за обезбедува-
ње на потрошувачите со мазут во 
1983 год. во услови на недостиг ќе 
се даде на Собранието на СИЗ за 
енергетика на Македонија прерабо-
тела за летен и зимски период со 
точниот дневен квантум на горивата. 
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ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ1 НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО МАЗУТ ВО 1983 ГОДИНА ВО УСЛОВНАНА НЕ-

ДОСТИГ НАД 30% ВО ОДНОС НА ПОТРЕБИТЕ ВО РЕПУБЛИКАТА 
(во тони) 

i 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И" ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КИЧЕВО' 

243. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 5 Од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување - Кичево („(Службе,н 
весник на СРМ" бр. 42/78), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигуру,вање — Кичево, на седницата на Соборот 
на делегатите корисници на услугите — работници 
и Соборот на делегатите — даватели на услугите, 
одржана на 1 јули 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕ-СМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува основица за прес-
метување и плаќање придонеси за здравствено оси-
гурување на лица вработени к а ј приватни работо-
давци и за утврдување на права од здравственото 
осигурување за кои со закон не се утврдени осно-
вици на придонес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на права од ова осигурување на лицата вработени 
ка ј приватни работода,вци претставува договоре-
ниот чист личен доход меѓу приватниот работода-
вец и работникот кој што не може да биде помал 
од: 

— за неквалификуваните работници и домаш-
ните помошнички, во висина на гарантираниот ота-
пен доход од општината во која ја врши својата 
дејност, утврдена со посебни прописи: 

6 900.00 динари; 

7 700,00 динари; 

- 8 5010,00 динари. 

— за полз^квалификувани ра-
ботници 

— за квалификувани работ-
ници 

— за висо-коквалификувани 
работници 

Член 3 
За учениците ка ј приватните работодавци кои 

не посетуваат односно ,не се во можност да посе-
туваат училиште за средно образование за одреде-
но занимање, основица за пресметување и плаќање 
придонес за здравствено осигурување и за оства-
рување на ,права од тоа осигурување претставува 
наградата што ја прима ученикот. Оваа основица 
не може да биде помала од: 

за ученик од прЕа година 
за ученик од втора година 
за ученик од трета година 

Член 4 

— 1 000,00 динари; 
— 1 400,00 ,динари; 
— 1 800,00 динари. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за утврдување основи-
ци за пресметување и плаќање придонес за здрав-
ствено осигурување и за остварување на права од 
тоа осигурување, број 02-3700/6 од '28. 09. ,1982 го-
дина. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1983 го-
дина. Истата ќе се објави во „(Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-2653/5 
1 зули 1983 година 

Кичево 
Претседател, 

Љупче Стефаноски, с. р. 

244. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точ,ка 5 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кичево („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/78), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кичево, на седницата на Соборот 
на делегатите корисници на услугите — работници 
и Соборот на делегатите — даватели на услугите, 
одржана на 1 јули 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈА-
НИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГО-

РИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1983 година се пла-
ќаат за: 

11. лица на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време, во износ од 190,00 динари; 

2. ученици во средните училишта за одделни 
занимања за кои покрај училишната се изведува 
и практична настава во организација на здружен 
труд, училиште или друго, во износ од 90,00 ди-
нари; 

3. лица ,на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа го рас-
кинале работниот однос, ако за тоа време примаат 
стипендија, се плаќа придонес во износ од 300,00 
динари; 

4. лица КОИ организацијата пред да ги вработи 
ги упати како свои стипендисти на практична ра-
бота во друга организација заради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија, при-
донесот се плаќа во износ од 300,00 динари; ' 

5. лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции, а кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени во сите случаи на инва-
лидност, во 1 износ од 80,00 динари; ^ 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции ако на тие работат најмалку 6 часа 
дневно, во износ од 80,00 динари: 

7. лицата кои се наоѓаат на предвој нинка обу-
ка (логорување), во износ од 80,00 динари; 

8. за лицата припадници на територијална од-
брана и цивилна заштита за време на изведување 
на територијалната одбрана, во износ од 80,00 ди-
нари; 

9. уживатели на 'постојана државна помош да-
дена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет, 
во'из,нос од 150,00 динари: 

10. за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските работници на работа во странство 
кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои 
не им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравствено осигурување се пла-
ќа придонес за здравствено осигурување во износ 
од 190,00 динари; 

11. уживателите на инвалиднини по прописите 
на инвалидското осигурување и тоа само за случај 
на потреба од лекување во врска со повреда или 
заболување што предизвикало телесно оштетување 
на кои' им припаѓа право на инвалидност, во износ 
од 120,00 динари; 

1112. иселеници — повратници додека се прија-
вуваат редовно ка ј СИЗ за вработување, во износ 
од 190,00 динари; 

13. брачните другари, односно родител,и, осигу-
реници според чле,н 30 од Законот за здравствена 
заштита, по 190,00 динари; 

L 
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14. членови на семејството на осигурениот кој 
се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, 
ако пред тоа го исполниле условот на претходно 
осигурување, во износ од 190,00 динари по член; 

15. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако 
на осигуреникот не му престанува работниот однос 
во работната организација за време на издржува-
њето на казната, во износ од 190,00 динари по 
член; 

16. југословенски државјани што примаат пен-
зија или инвалиднина исклучиво од странски но-
сители на осигурување (земји без конве,нции) до-
дека престојуваат на подрачјето на заедницата 
плаќаат месечен паушален износ од 400,00 динари. 

Член 2 
Во постојан месечен износ се плаќаат придо-

неси за здравствено осигурување за случај несре-
ќа на работа и заболување од професионални за-
болувања во износ од по 200,00 динари за: 

1. ученици во средните училишта и студенти 
во вишите и високите школи, факултетите, умет-
ничките академии за времетраењето на практич-
на работа во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во младинските ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, како и лицата кои учествуваат на орга-
низирани работни акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвој нинка 
обука: 

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-
дачите на територијалната одбрана и цивилната 
заштита; 

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или на преквалификација, а се упатени до 
Самоуправната интересна заедница за вработу-
вање; 

6. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време и 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 3 
Вкупно платените придонеси според член 1 и 2 

ќе се распоредуваат за: 

— Регионалната заедница — -4,00, 
— Општинската заедница — 96,00. 

^ Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со член ,1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад по исклучок на придонесите од член 1 
точка 10 и 16. 

До колку придонесот се утврдува за време по-
кусо од 1 месец, за секој календарски ден во соод-
ветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1983 го-
дина, истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-2653/6 
1 јули ,1983 година 

Кичево 
Претседател, 

Љупче Стефаноски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ; И НАУКА -
СТРУМИЦА 

245. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и член 
22 став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ за образо-

вание и наука — Струмица, Собранието на СИЗ, 
на седницата одржана на 14 април 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ! И 
НАУКА - СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос од сто-
панството, личен доход од работен однос од не-
стопанството, придонес од земјоделска дејност, при-
донес од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска и ,нестопанска дејност, со кои се обез-
бедуваат средства на Самоуправната интересна за-
едница за образование и наука — Струмица. 

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 
СИЗ за образование и наука — Струмица изне-
суваат: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
од стопанска дејност, по стапка од 5,30'%; 

2. придонесот од личен доход од работен однос 
од општествени дејности се утврдува со општа 
стапка од 5,10%, освен придонесот од личен доход 
од работен однос во ОЗТ од предучилишното и ос-
новното образование и насоченото средно образо-
вание за кои се утврдува стапка на придонес од 
2,б'5'%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 6%; 

4: придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по ста,п-
ка од 4%. 

' Член 2 
Обврзници на придонесот за образование и 

наука за личен доход се работниците што оствару-
ваат личен доход од работен однос. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став претставуваат сите 
примања, според Законот за даноците на граѓаните. 

Член 3 
Обврзници на придонесот за образование и 

наука се и работните луѓе што самостојно вршат 
земјоделска, стопанска и нестопанска дејност. 

Основица за пресметување и пла^ќање на при-
донесот од претходниот став е основицата на која 
се плаќа данок според Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 4 
Даночните ослободувања и олеснувања кои ги 

пропишува Општината за придонесот од земјодел-
ска дејност ќе се однесуваат и за придонесот на 
СИЗ за образование и наука — Струмица. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

за образование и наука од личен доход од рабо-
тен однос го вршат исплатителите на личните до-
ходи. 

Утврдувањето1 и наплатата на придонесот за 
образование и наука од личен доход од член 3 на 
оваа одлука го врши органот на приходи на оп-
штината во роковите и на начин пропишан со З а -
конот за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, 

олеснувањето и ослободувањето, застареноста на 
присилната наплата, отписот на придонесот од ли-
чен доход за образование и наука и казнените мер-
ки се применуваат соодветните одредби од Зако-
нот са даноците на граѓаните. 

Член 7 
Оваа одлз^ка влегува во оила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 8 
Одлуката бр. 03-72/1 од 9. III. 1982 година за 

утврдување стапките на придонесите од личните 
доходи на граѓаните за финансирање на СИЗ за 
образование и наука — Струмица, престанува да 
важи од 1. I. 1983 година. 

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

Бр. 03-135/1 
13 мај 1983 година 4 

Струмица 
Претседател, 

Горги Патаров, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА В-РАБОТУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

246. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање во случај на невработеност („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од 
Статутот на Заедницата за вработување — Стру-
мица, во согласност со (Соборот на здружениот 
труд, Собранието на Заедницата за вработување, 
на седницата одржана на 14 а,прил 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДО,НЕС 

3IA ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување ќе се пресметува 

и плаќа од личниот доход на работниците во кој 
се содржани и даноците што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход), по стапка од 
0,60% за стопанските и нестопанските дејности, 
освен основното и средното насочено образование 
кои ќе плаќаат 50% од горенаведената стапка. 

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

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

Бр. 02-324/6 
14 април 1983 година 

Струмица 
Претседател, 

Панче Кировски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА ,КУЛТУРА -
СТРУМИЦА 

247. 
Врз основ на член 34 од Законот за основа-

ње на самоуправни интересни заедници за физич-
ка култура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и 
член 86 од Статутот на Општинската СИ,З за ф и -
зичка култура — Струмица, /Собранието на ОС1ИЗ 
за физичка култура на општина Струмица, на сед-
ницата одржана на 14 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА - СТРУМИЦА И ЗА З,ДРУЖУВАЊ,Е 
СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ФИ-

ЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат Стапките на 

придонесите од доходот и личните доходи на орга-
низациите на здружениот труд и другите органи-
зации и заедници по основ на кој се обезбедуваат 
средства на Општинската СИЗ за физичка култу-
ра — Струмица и за здружување средства во 
Републичката СИЗ за физичка култура — Скопје. 

Член 2 
Во 1983 година се утврдуваат стапките на при-

донесите и тоа: 
— стапката на придонесот од доходот на орга-

низациите на здружен труд во стопанство се утвр-
дува на 0,50%; 

— стапката на придонесот од личен доход на 
вработените во организациите на здружен труд од 
нестопанството се утврдува и изнесува: 

— придонес од личен доход, по стапка од 
0,50%, освен за организациите на здружен труд од 
основното и средното насочено образование ,за кои 
стапката на придонесот ќе изнесува 0,25%, 

— придонесот од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 0,28%, 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење ,на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 0,67%. 

Член 3 
Општи,нската СИЗ за физичка култура — 

Струмица, по основ на член 1 од оваа одлука, 
здружува средства со Републичката СИЗ за фи-
зичка ',култура од средствата што се обезбедуваат 
по стапките утврдени со член 2 од оваа одлука и 
изнесуваат: 

— од доход на стопанство — 0,04%, 
— од личен доход на ^стопанство — 0,05%, 

освен за организациите на здружен труд на основ-
ното. и средното насочено образование — 0,025%. 

Член 4 ' 
Пресметувањето и уплатата на средствата по 

оваа одлука ќе го врши Слзгжбата на општествено-
то КНИГОВОДСТВО — Струмица. 

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

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

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да в а ж и Одлуката за утврдување 
на стапките за финансирање на физичката кул-
тура на општина Струмица, бр. 03-18/1 од 23 фев -
руари 1982 година. 

Бр. 03-154/1 
21 април 1983 година 

Струмица 
Претседател, 

Ацо Киров, 'с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СТРУМИЦА 
( 

248. 
Врз основа на член 7 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9/70), член 586 од Законот 
за здружен труд, член ,1 од Самоуправната спогод-
ба за здружување во Републичката заедница на 
културата и чле,н 37 точка 9 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на културата на 
општината Струмица, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 20 април 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД 
ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ОПШТИНСКАТА И. РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИ-

ЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИ,НА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат ста,пките на при-

донесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од 
работен однос во нестопанската и стопанската де ј -
ност, како и личниот доход од вршење на земјодел-
ска, стопанска и нестопанска дејност, од кои се 
обезбедуваат средства за финансирање на Општин-
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скапа и Републичката СИЗ за култура во 1983 го-
дина. 

Член 2 
Бо 1983 година се утврдува збирна стапка на 

придонеси и тоа: 
1. Од доходот на 03Т, по стапка од 0,67% во 

која се содржани: 
а) придонес од Општинската СИЗ на култу-

рата - 0,ЗГ0/о; 
б) придонес од Републичката СИЗ на култура-

та - 0,3.8%; 
2. Од личниот доход од работен однос во не-

стопанска дејност, по стапка ед 0,68% во која се 
содржани: 

а) придонес за Општинската СИЗ на културата 
- 0,48%, 

б.) придонес за Републичката СИЗ на културата 
- 0,20%. 

Распоредувањето на средствата по однапред 
означените стапки ќе се врши според ,процен-
туалното учество на утврдените и пропишаните 
стапки; 

3. ,Придонес од личен доход од работен однос 
од стопанството (само за Општинската СИЗ на 
култур,ата), по стапка од 0,10%; 

4. Придонес од вршење земјоделска дејност 
(само за Општинската СИЗ на културата), по ста,п-
ка од 2,00%; 

5. Придонес од самостојно вршење на стопан-
ска и нестопанска дејност (само за Општинската 
СИЗ), по стапка од 1,33%. 

Член 3 
Обврзници на придонесот за култура се орга-

низациите на здружен труд, а основица за пресме-
тување и плаќање на придонесот ' е доходот на 
ОЗТ. 

Член 4 
Обврзници на придонесот за култура се ра-

ботниците што остваруваат личен доход од сто-
панството и нестопанството, а основица за пресме-
тување и плаќање на придонесот претставуваат 
сите примања на работниците. 

Член 5 
Обврзници на п,ридонесот за култура се и ра-

ботните луѓе што самостојно вршат земјоделска, 
стопанска и нестопанска дејност, а основица за 
пресметување и плаќање на придонесите е осно-
вицата на која се плаќа данок според Законот за 
даноците на граѓаните. 

Член 6 
Даночните ослободувања и олеснувања кои ги 

пропишува Општината за придонесот од земјодел-
ска дејност ќе се однесув,аат и за придонесот на 
СИЗ за култура —Струмица. 

Член 7 
Утврдувањето и наплатата на придонесот за 

култура од личен доход и доходот по член 2 од 
оваа одлука го врши органот на управата на оп-
штината Струмица и Службата на општественото 
книговодство во роковите и на начин пропишан со 
Законот за даноците на граѓаните. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
Член 9 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката бр. 03-24/1 од 9 март 
1982 година. 

Бр. 03-54/1 
20 април 1983 година 

Струмица 
Претседател, 

Кирил Здравевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВ,СТВОТО' И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕНОВО' 

249. 
Врз основа на член 23 став 1 точка 3 и 7 од 

Законот за здравствена заштита („Службен вес-
ник на СРМ" број 10/83), член 14 став 1 точка 2 
алинеја б и е н член 205 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на CIPlM" број 
12/77), Собра,нието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Те-
тово, на седницата на Соборот на делегати — ко-
рисници на услуги — работници и Соборот на ра-
ботници од здравството — даватели ,на услугите, 
одржана на 28 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДР-
ЖАВЈАНИ ,КОИ СЕ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ 
ЗЕМЈИ СО КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕ,НИ СПОГО-ДБИ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

N I . 
Југо,словенските државјани — обврзници ,кои 

се вработени во странски земји со кои Југославија 
нема склучено спогодба за здравствено осигурува-
ње, а се осигурени ка ј странскиот носител на оси-
гурувањето, плаќаат придонес за здравствено оси-
гурување за членовите на потесното семејство кои 
живеат во Југославија со постојано место на ж и -
веење или пребивалиште на територијата на оваа 
заедница. 

Придонесот од претходниот став обврзниците го 
плаќаат во постојан месечен износ од 400,00 дин. 
по еден член на семејството. 

П 
Пр,идонесот од претходната точка се плаќа од-

на,пред во полза на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, за работничкото осигурување. 

III 
Заверка на здравствените легитимации се вр-

ши веднаш по смирувањето на обврската за ид-
ниот месец, 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

V 
Со влегување во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката број 0805-112/10 од 26. I. 
.1979 година. 

Б,р. 0805-530 
20 април 1983 година 

Тетово 

Претседател, 
Крсто Мисоски, с. р. 
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О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води спор за утврдување сопственост на недвижен 
имот, заведен под П. бр. 1076/81, по тужбата на 
тужителот Миливојевиќ Ра јко од Скопје против 
тужената Миловановиќ Сана, сега со непозната 
адреса. 

Со оглед на тоа дека живеалиштето односно 
престојувалиштето на тужената е непознато на 
истата и се назначува за застапник' Стојановски 
Михајло, адвокат од Скопје, кој ќ е ја застапува 
тужената во постапката се додека не се појави 
пред судот односно додека органот за старател-
ство не го извести судот дека назначил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
1076/81. ' (71) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Општинскиот суд во Кочани се води по-

стапка за физичка делба помеѓу предлагачите 
Виктор Ангелов, Васка Ангелова, Олга Манева и 
Соња Ангелова, сите од с. Зрновци, против про-
тивниците Милан Андонов од с. Зрновци и Стан-
ка Омиланиќ од Нови Сад; а двајцата со непоз-
ната адреса. 

Се повикува противникот Милан Андонов да 
се јави во Општинскиот суд во Кочани во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот или во истиот 
рок да одреди свој полномошник кој ќе го зас-
тапува до окончувањето на постапката. До колку 
не се јави во судот ниту одреди полномошник ќе 
му се постави привремен старател кој ќе . се гри-
ж и за неговите права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Кочани, ВИС. бр. 
67/76. (69) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли-

цето Незири Шериф од село Врајновце, гостивар-
ско во рок од еден месец од деног на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на СРМ" да 
се јави на ОВОЈ суд. Истовремено судот ги пови-
кува сите лица кои знаат за неговиот живот тоа 
да го соопштат на овој суд. 

По истекот на рокот од еден месец доколку 
лицето Незири Шериф не се јави на огласот, су-
дот ,ќе утврди дека ова лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р, бр. 373/83. 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли-
цето Ајредини Кадри од село Градец, гостиварско 
во рок од еден месец од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ" да се јави 
на ОВОЈ суд. Истовремено судот ги повикува сите 
лица кои з,наат за неговиот живот тоа да го сооп-
штат на овој суд. 

По истекот на рокот од еден месец, доколку 
лицето Ајредини Кадри не се јави на огласот, су-
дот ќе утврди дека ова лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр, 366/83. 

Пред Општинскиот 'суд во Тетово се води спор 
за утврдување на д,оговор за^ купопродажба по 
тужбата на тужителот Азири Ружди Муарем од с. 
Теново, против тужениот Азири Мирта Ќ у ф л и од 
с. Теново, а сега со непозната адреса во Чехоело-
^ачка. Вредност на спорот 200.000 динари. 

Се поканува тужениот Азири Мирта ,Ќуфли од 
с. Теново, а сега со непозната адреса во Чехосло-
вачка, во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот да се јави на овој суд, ја соопшти својата ад-
реса или пак постави старател кој ќ е се грижи за 
неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 718/83. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

О-кружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 148 од 13. VIII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-453-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластените л,ица за 
застапување на ООИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Берово со следните податоци: 
Му престанува правото на застапување на Готев -
ски Драги, досегашен секретар, на Општинската 
заедница на здравството и 'здравственото осигуру-
вање — Берово, а за секретар е именуван (Пачем-
ски Јован кој со неограничени овластувања ќе ја 
застапува заедницата. , 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
148/82. (114) 

Окружниот стопански -суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 212 од 14. XII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-228-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластените лица за 
застапување на ОЗТ Комунална установа „Услуга" 
- Берово со следните податоци: Му престанува 
правото на застапување на Здравковски Васил, до-
сегашен директор на Комуналната установа „Ус-
луга" — Берово, а за индивидуален работоводен 
орган е именувана Терзиска Р у ж а која со неогра-
ничени овластувања ќе ја застапува организаци-
јата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Берово, 
бр.''02-2733/1 од 13. XII. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
212/82. (115) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи ,бр. 142 од 29. VII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-446-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на културата —Берово со следни-
те податоци: Му престанува правото на застапува-
ње на Стојан Бубевски, досегашен секретар на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Берово, а за секретар е именуван 
Бранко Ролевски кој ќе ја застапува заедницата 
со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на заедницата, бр. 02-36/1 од 16. VII. 1982 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
142/82. (116) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
,нието Фи. бр. il'8il од 27. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-195-0Ј0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластените лица за заста-
пување на Центар за предучилишно и основно об-
разование и воспитание „Гоце Делчев", Н. (Сол. О. 
- Делчево, ООЗТ' „Вера Јоциќ" Ц. О. - Саса I 
со следните податоци: Му престанува правото на 
застапување на Стефан Спасовски, досегашен в. д. 
директор на ООЗТ „Вера Јоциќ", Ц. О. — Саса I 
во состав на Центарот за предучилишно и основ-
но образование и воспитание „Гоце Делчев", Н. 
Сол. О. — Делчево, а за в. д. директор е имену-
ван Симов Круже кој со неограничени овластува-
ња ќе ја застапува основната организација. 

Уписот се изврши во регистарот в,рз основа на 
одлуката на Работната заедница ,на ООЗТ „Вера 
Јоциќ", Ц. О. - Саса (I, бр. 1048 од 8. X. 198)2 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
181/82. (117) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 101 од 6. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр, 1-195-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластените лица за заста-
пување на Центар за предучилишна и основно об-
разование и воспитание „Гоце Делчев", Н. Сол. О. 
- Делчево, ООЗТ „Ванчо Прке", Ц. О. - Делчево 
со следните податоци: Му престанува правото за 
застапување на Стоичевски Љубомир, досегашен 
директор на ООЗТ, а за в. д. директор е именува-
на Душка Мавродиева која со неограничени ов-
ластувања ќе ја застапува ООЗТ ,,,Ванчо Прќе", Ц. 
О. — Делчево во состав на Центарот за предучи-
лишно образование и воспитание „Гоце Делчев", 
Н. Сол. О. — Делчево. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ООЗТ ^,Ванчо Прке", Ц. О. 
- Делчево, бр. 02-99 од 4. V. 1982 годи,на. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр... 
lOil/82. '(Ив) 

Окружниот1 стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 119 од 22. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-498-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластените лица за заста-
пување на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување, Ц. О. — Делчево со 
следните податоци: Му престанува правото за за-
стапување на Аврамовски Славе досегашен се-
кретар на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување, Ц. О. — Делчево, а 
за се-кретар е именуван Такев Новица КОЈ СО неог-
раничени овластувања ќе ја застапува заедницата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на Заедницата, бр. 0204-195 
од 4. VI. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
119/82. (119) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 165 од 21. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-63-0-0 ја ^ запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на ВО Медицински центар со Ц. О. — Ко-
чани со следните податоци: Му престанува пр)а-
вото за застапување на Данев д-р Душан, досега-
шен в. д. директор на Центарот, а за директор е 
именуван Анакиевски д-р Мирко кој со неограни-
чени овластувања ќе ја застапува, претставува и 
потпишува работната организација. 

Лицето Лазаров Стојан, секретар, со неогра-
ничени овластувања ќе ја застапува, претставува , 
и потпишува работната организација во отсуство 
на директорот. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Центарот, бр. 
2086 од 16. IX. 1982 година. 

Од О,кружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
165/82. (120) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 214 од 15. XII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр 1-621-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Само-
управната интересна заедница за водостопанство за 
водостопанското подрачје „Брегалница" Ц. О. — 
Кочани. 

Основни дејности: 
— 04000 -г- водостопанство; 040001 — искорис-

тување и употреба на вода: 040002 — заштита од 
штетното дејство на водата; 0300-03000 — шу-
марство; 030001 — одгледување на шуми; 030002 —' 
заштита на шуми; 030003 — искористување на шу-
ми: 0502-05020 — нискоградба и хидроградба; 
050202 — изградба на хидроградежни објекти; 
1104-11040 — проектирање и сродни технички ус-
луги. 

Во правниот промет со трети лица С'амоуправ-
' ната интересна заедница за водостопанство за во-

достопанското подрачје „Брегалница" — Кочани 
одговара со сите свои средства (целосна одговор-
ност). 

Основачите не одговараат за обврските на Са-
моуправната интересна заедница за водостопанство 
за водостопанското подрачје „Брегалница" — Ко-
ша,ни. 

(Симеон Јовановски, претседател на Собранието 
на СИЗ за водостопанство за водостопанското под-
рачје „Брегалница" — Кочани, и Михајло Јова-
новски, инокосен работоводен орган на ООЗТ — 
Изградба, одржување и експлоатација на основни 
објекти и мрежа при Водостопанската работна ор-
ганизација „Брегалница" — Коч,ани, ќе ја заста-^ 
пуваат и потпишуваат СИЗ за водостопанство за 
водостопанското подрачје „Брегалница" — Кочани 
поединечно и со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на СИЗ „Брегалница" 
— Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
214/82. . 4121) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 192 од' 18. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-80-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Ученичкиот дом „Доне Божинов", Ц. О. 
— Пробиштип со следните податоци: Му преста-
нува правото за застапување на Миланов Драган, 
досегашен директор на Ученичкиот дом „Доне Бо-
жинов", Ц. О. — Пробиштип, а за в. д. директор е 
именувана Печевска Пенка која со неограничени 
овла,стувања ќе ја застапува bpramreai^ijaTa. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката ,на Собирот на работните луѓе на Ученич-
киот дом „Доне Божиновски", Ц. ,О. — Пробиштип, 
бр. 0203-175 од 26. X. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
192/82. (122) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 184 од 12. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-507-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на ОСИЗ за социјална заштита, Ц. О. — 
Свети Николе со следните податоци: Му престану-
ва правото за застапување на Костадин Димовски, 
досегашен статутарен застапник на ОСИЗ за со-
цијална заштита со Ц. О. — Свети Николе, а за 
статутарен застапник е овластен Веселин Додевски 
кој со неограничени овластувања ќе ја застапува 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Свети Николе. 

Уписот се изврши во регистарот врз основ,а на 
одлуката на Собранието на ОСИЗ за социјална 
заштита со Ц. О. — Свети Николе, бр. 0803-219 од 
20. II. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
184/82. 023) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 221 од 25. XII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-622-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за па-
тишта — Свети Николе. 

Основни дејности: 140225 — одржување,, по-
правка и изградба на локалните патишта' во оп-
штината Свети Николе. 

Самоуправната интересна заедница ќе ја заста-
пува в. д. секретарот Тихомир Митрушев, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
бр. 221/8)1. . (1124) 
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(Окружниот стопа,нски суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 5 од 17. I. 1983 годи,на, на регистар-
ска влошка бр. 1-540-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на ОЗТ Дом на 
културата — Штип со следните податоци: Домот 
на културата, Ц. О. — Штип за понатака ќе го 
носи следниот назив: Дом на културата „Ацо Шо-
пов", Ц. О. — Штип. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на општината Штип, бр. 
02-3856 од 28. XII. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
5/83. (125) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
ниетб Фи. бр. 113 од 11. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр, 1-392-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Училишниот центар за основно образо-
вание „Јосип Броз Тито" — Штип, кеј „Маршал 
Тито" бр. 42 со следните податоци: И престанува 
правото за 'застапување на Воислава К а д и ф к о в , 
досегашен директор на Училишниот центар за ос-
новно образование „Јосип Броз Тито" — Штип, а 
за в. д. директор е именуван Протогеров Михаил 
кој со неограничени овластувања ќе ја застапува 
организациј ата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Центарот, бр. 0206-83 од 
3. VI. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
113/82. (Д 28) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје со реше-
нието Фи. бр. 347 од 18. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-558-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за кому-
налии „Водовод", Ц. О. — Богданци со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Да-

чев Ѓорѓи, в. д. директор, а се запишува новиот 
застапник Паунков Владо, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 347/63. (12'9) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 183 од 4. XI. 11982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-268-0-0 за запиша во судскиот 
регистар промената на овластените лица за заста-
пување на РО Медицински центар — Штип со 
Н. Сол. о. на ООЗТ со следните податоци: Му пре-
станува правото за застапување на д-р Тодор Гај-
дарџиски, досегашен генерален директор на Меди-
цинскиот центар — Штип, а за генерален директор 
е именуван д-р Томо Миташев КОЈ ќе за застапува 
работната организација со потполни и неограни-
чени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката ,на Работничкиот совет на Медицинскиот 
центар - Штип, бр. 0202-04/3 од 2. VII. 1982 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
183/82. (126) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 337 од 21. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-736-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на ли,цето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Тоде Хаџи Тофев" — Кавадарци со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Ристов-
ски Стојан, директор, а се запишува новиот зас-
тапник Бакева Лилјана, директор, со неограничено 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 337/83. - (130) 

О,кружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 53 од 16. III. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-590-0-0 ја запи,ша во судскиот 
регистар ,промената на дејноста на Домот на мла-
ди — Штип со следните податоци: Досегашната 
дејност на Домот на млади — Штип be дополнува 
со обавување на сервисни услуги, како споредна 
дејност, и со вршење на студентски улуги за пот-
ребите на работните организации од повремен ка -
рактер. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Заклучокот на Извршниот одбор на Собранието на 
општината Штип, бр. 08-361/16 од 26. II. 1982 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
53/82. (127) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр л 83 од 3. II. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1792-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар. основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
водостопанство, Ц. О. — Кичево, ул. „Индустрис-
ка" бб. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба од 21. IV. 
1982 година од 148 основачи. 

Основни дејности: 140212 — дејност во областа 
на водостопанството. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во границите 
на овластувањата утврдени со самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. 

За обврските' сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за -застапување е Канзоски 
Абдулселам, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 83/83. (131) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 47 од 10. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. l-il672-0-0-'0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширувањето на деј-
носта на Домот на културата „25 Мај", Р. О. во 
основање, Македонски Брод со следните податоци: 
Дејноста на работната организација се проширува 
со следната основна дејност: 120350 — радио ста-
ница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 47/83. (132) 

Окружниот стопански суд во (Скопје со реше-
нието Фи. бр. 238 од 5. III. 11983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-537-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената,— проширувањето на деј -
поста на Ученичкиот дом „Раде Симуноски", Ц / О. 
Манастирец, Македонски Брод со следните пода-
тоци: Досегашната дејност на Домот се п,роширува 
со следните споредни дејности: 090123 — изработка 
на разновидни метални производи; 0901124 — врше-
ње услуги од метало-преработувачкото занаетчи-
ство на домаќинствата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 238/83. (133) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 348 од 21. iitf. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-336-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Специ-
јалното училиште за основно образование на де-
цата попречени во психичкиот развиток „Д-р З л а -
тан Сремец" — Скопје, ул. „Емил Зола" бр. 5 со 
следните податоци: Досегашната фирма на Спе-
цијалното училиште за основно образование на де-

' цата попречени во психичкиот развиток ,,,,Д-р Зла-
тан Сремец" — Скопје се менува, така што во 
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иднина ќе гласи: Специјално училиште за основно 
образование на децата попречени во психичкиот 
развиток „Д-р Златан Сремец", Ц. О1. — Скопје, ул. 
„Емил Зола" бр. 5, -општина Кисела Вода. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 348/83. (134) 

Окружниот стопански суд во (Скопје со реше-
нието Фи. бр. 351 од 21. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-722-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Македонската филхармонија — 
СкопЈе, ул. „Бранислав Нушиќ" бб со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Иван 
Кочаров, в. д. директор, а се запишува новиот за-
стапник Александар Лековски, директор, со овлас-
тување како наредбодавец до 5.000,00 динари, на 
паричните документи на сите долгувани и поба-
рувања на Македонската филхармонија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,' Фи. 
бр. 351/83. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 353 од 21. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1230-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Сложената организација на здру-
жен труд Универзитетски центар' на уметности со 
О. О. — Скопје, Карпош И бб со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник во,н. проф. 
Тома Прошев, а се запишува новиот застапник вон. 
проф. BvKaH Динески, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 353/83. (136) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 12)51 од 30. XII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1229-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар привремената управа и промената 
на лицето овластено за застапување на Факулте-
тот за физичка култура, Ц. О. — Скопје, ул. „Же-
лезничка" бб со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Симовски Андин, в. д. декан, 
без ограничување, а се запишува како нов застап-
ник Заре Лазаревски, привремен управ-ник, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1251/82. .(1137) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје со реше-
нието Фи. бр. 971 од 3. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-267-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената ,на седиштето — поблис-
ката адреса на РО Републички завод за унапреду-
вање на социјалните дејности, Ц. О. — 'Скопје, ул. 
„Водњанока" бр. 117 со следните податоци: Досе-
гашното седиште — поблиската адреса на РО Ре-
публички завод за унапредување на социјалните 
дејности, Ц. О. — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17 
се мен,ува, така што во иднина ќе гласи: РО Ре-
публички завод за унапредување на социјалните 
дејности, Ц. О. — Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 

42а. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 971/82. (138) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2139 од 15. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-624-0-0-0 -ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Текстилниот училишен центар „Го-
це Стојчески", Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Мила-
динови" бр. 169 со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Ќирко Трпковски, дирек-
тор, а се запишува новиот застапник Мирко Сим-
јановски, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 239/83. (139) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ: 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Друш-
тво на ликовни уметници — Штип", се огласува 
за неважен^. (3406) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Зем-
јоделска задруга ,.Дубљанка", с. Бистренци — Не-
готино, со ЦО и огр. емство", се огласува за не-
в а ж е н (3660) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка бр. 8979, издадена од ОО' — 
Ресен -на име Еко Ариф Лаоски, ул. „Н. Божи-
новски" бр. 8, Ресен. (3317) 

Воена книшка, издадена од OHO — Берово на 
име Борис Самарџиски, Беро,во. (3324) 

Воена книшка на име Алексо Мирчески, ул. 
„В- Влаховиќ" бр. 86, Прилеп. (3331) 

Возачка дозвола на име Зулфи Арифоски, с. 
Канатларци, Прилеп. (3347) 

,Пасош на име Тони Герасимов, ул. „14 брига-
да" бр. 69, Кочани. (3399) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јана 
Марко,ва, ул. ,Демир Трајко" бр. 64, Скопје. (3647) 

Чек бр. А-4468755 и А-4467082 издаден од 
,.Трансбалкан" на име Апостол Ѓорѓиев, „Жас" 
Трансбалкан — Гевгелија. (3648) 

Свидетелство за I година, издадено од УЦС?О 
,.М. М. Брицо" на име Драган Николовски, ул. 
„Орце Николов" бб, Делчево. (3761) 

Свидетелство издадено од ОУ „Кочо Рацин", 
Н. Дојран на име Танка Стојанова, Н. Дојран. 

Свидетелство од IV одделение, издадено од 
гиева, Нов Дојран, Гевгелија. (3943) 
-clioej вСисЈе^ зтлги вн нвсЈСоб1 'Н '„нЈЉад oho^i" д о 

Пасош на име Воислав Ковчегарски, ул. 
,,Илинденска" бр. 23, Берово. (3770) 

\Свидетелство за завршен IV-ти клас и сви-
детелство за положен завршен испит, издадени од 
Гимназијата „Стив Наумов", Ресен на име Таше 
Славе Шалевски, ул. „Ј. Јосифовски" бр. 16, Р е -
сен. (4000) 

Воена книшка на име Костадин Јованов, Ви-
ница. (4127) 

Воена книшка на име Александар Трајков-
ски, ул. „Треска" бр. 10, Куманово. (41911) 

Воена книшка на име Ба јрам Демири, ул. „Ј. 
Сандански" бр. 65, Тетово. (4209) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на име Суат Јусуфи, с. Калишта — Струга. (4241) 

Пропусница бр. 201042, издадена од ОВР — 
Берово на име Добрина Демковска, ул. „Ј. Сан-' 
дански" бр. 11, Пехчево. (4284) 

Свидетелство за VIII одделение на име Иселам 
Бухија , с. Оризаре, Куманово. (4300) 

Работна книшка на име Ислам Нухија, с. Ори-
заре, Куманово. , (4300а) 

Воена-книшка на име Ислам Нухија, с. Ори-
заре, Куманово. (43006) 

Воена книшка на име Фатос Далип Белчишта, 
ул. „Лиман Каба" бр. 13, Дебар. (4306) 

Воена книшка на име Зулфиќар Амети, с. 
Бродец, Тетово. (4412) 

Свидетелство за завршено III година, издаде-
но од Средното медицинско училиште, Штип на 
име Весна Митревска, ул. „Ударничка" бр. 24, 
Кошани. (4420) 

Воена книшка на име Шадан Мустафа, ул. 
,.В. Кочоски" бр. 56, Тетово. (4443) 

Цертификат бр. 0203141-2, издаден од Основ-
ната банка на автомобилската индустрија — Кра-
гујевац, на износ 154.000,00 динари на име Раде 
Стојковски, с. Трубарево, Скопје. (4542) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

Решение за распишување на дополни-
телни избори за избор на еден делегат 
во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на СРМ од Собранието на оп-
штината Неготино — — — — — — 42'5 
Одлука за користење на Јсредстјвата Ј Ц Ј Т О 

се издвојуваат на посебната сметка на 
име надоместок за развој на рудниците 
за јаглен — — — — — — — — 425 
Одлука за висина на придонесот за 
,,Детска недела'5 во времето од 3 до 9. 
X. 1983 година - - - - - - - 426 
Одлука за одобрување на санационен 
кредит ,на х Рудници и железарница^ 
„Скопје" — Скопје по кредитите од с р е д ^ 
сивата на Републиката за инвестирање 
во стопанството — — — — — — 4(26 
Одлука за начинот и поблиските усло-
ви за давање согласност за замена на 
котли на масло за горење — мазут — 427 
Одлука за компензација на разликата 
во цената на дневните информативно-

в о литички зесници за - 1983 година — 427 
,Одлука за дополнување на Одлуката за 
компензација на вештачки ѓубрива во 
1983 година — — — — — — 427 
Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени" со 
Републичкиот буџет за 1983 година — 428 
Решение за разрешување потсекретар 
во Републичкиот секретаријат за народ-
на одбрана — — — — — — — — 428 
Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и градеж-
ништво — — — — — — — — — 428 
Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за култура — — — — — - — — 428 
'Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 428 
Правилник за престанување на важе-
њето на Правилникот за начинот на во-
дење евиденци.ја и роковите за доста-
вување податоци и извештаи од облас-
та на научната, културно-просветната и 
техничката соработка со странство — 429 
Решение за одобрување на учебникот 
Мојата татковина СФРЈ III, за деца чии 
родители се на привремена работа во 
странство — — — — — — — — 429 
Решение за одобрување на учебникот 
Дилимиз (Нашиот јазик) за децата од 
турската народност од СФРЈ, чии роди-
тели се на привремена работа во стран-
ство - — — - — — — - —" 429 
Решение за одобрување на учебникот 
Нашиот јазик, за децата чии родители 
се на привремена работа во странство — 429 

Решение за одобрување употреба на 
учебникот Историја за V одделение — 430 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, у : бр. 115/82 од 18 маЈ 1983 година - 430 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 172/82 од 3 март 1983 година - 430 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 229/82 од 19 мај 1983 година - 431 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за висината, начинот и ,условите 
на учеството на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за социјална 
заштита — Скопје во финансирањето на 
социјално-хуманитарните дејности на со-
ЦИЈ а лно-хуманитарните организации во 
1983 година - - — - - - --- - 432 
Одлука за утврдување на критериуми и 
приоритетна листа за обезбедување со 
електрична енергија и мерки за ограни-
чување на потрошувачката со електрич-
на енергија во услови на недостиг — — 434 
Одлука за утврдување на критериуми и 
приоритетни листи за обезбедување на 
потрошувачите со мазут, во услови на 
недостиг ,— — — — — — — — 436 
КИЧЕВО 

! Одлука за утврдување основици за пре-
сметување и плаќање придонеси за 
здравственото осигурување на лицата 
вработени ка ј приватни работодавци — 440 
Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во ,постоја-
ни месеч,ни износи за одделни категории 
осигуреници — — — — — — — 440 
СТРУМИЦА 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на граѓа-
ните за финансирање на СИЗ за обра-

зование и наука — Струмица — — — 441 
'Одлука за утврдување стапката на при-
донес за вработување за 1983 ,година — 442 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ за фи-
зичка култура - Струмица и за здру-
жување средства во Републичката СИЗ 
за физичка култура во 1983 година — 442 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од доходот на ОЗТ и личниот 
доход од работен однос за финансирање 
на Општинската и Републичката заед-
ница на културата во 1983 година — 442 

,ТЕТОВО 
Одлука за висината на придонесот за 
здравственото осигурување на членовите 
на семејствата на југословенските др-
жавјани кои се вработени во странски 
земји со кои не се склучени спогодби за 
здравствено осигурување ' — — — — 443 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10-а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК - Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" - Скопје 


