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475. 
Врз основа на член 376, алинеја 8 од Уставот 

на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот 
за помилување, Претседателството на' СРМ, на сед'-
ницата одржана на 26. X. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се прости на: 

1. Бектеши Назми Фисник, од с. Велеште, 
2. Сабит Шефкет Емин, од Скопје, 
3. Исени Рамзи Зурап, од с. Кондово, 
4. Миланов Владимир Кирил, од с. Јурумлери, 
5. Орхан Кенан Хусеин, од Охрид, 
6. Димовски Борис Цане, од Битола, 
7. Синев Бранко Зоран, од Штип, 
8. Стојановски Ангеле Љупчо, од Скопје. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година но 
стори ново кривично дело на: . 

1. Паунов Трајан Киро, од Кочани. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

и 15 дена се замени ,со условна осуда, со тоа што 
таа нема да се (изврши ако осудената во рок у од 2 
години не стори ново кривично дело на: 

1. Цветаноска Лазар Трајанка, од Охрид. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ца се замени со условна осуда, со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Андреевски Гаврил Трпуш, од с. Д. Седларце, 
2. Бил јаноски Костадин Насте, од Крушево. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 2 ме-

сеца се замени со условна осуда, со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 2 
години не сторат ново кривично дело на: 

1. Јанев Тодор Борис, од Кочани, 
2. Арсов Јован Перо, од Кочани. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда, со тоа што таз 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 
година не стори ново кривично дело на: 

1. Куртај Ајриз Исмет, од Скопје. 

VII 

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 
се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 2 години 
не стори ново кривично дело на: 

1. Трпески Дончо Драган, од Дебар. 

VIII 

Изречената казна затвор во траење од 6 ме-
сеци и паричната казна во износ од 10.000,00 динари 
се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Зекиќ Лука Дака, од с. Винарци. 
/ 

IX 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 4 месеци на: 

1. Аначков Стефан Димитар, од Кочани, 
2. Чавлески Рампо Миле, од Прилеп. 

X 

Изречената казна затвор во траење од 8 ме-
сеци се намали за 4 месеци на: 

1. Зулумовски Стрјко Блаже, од с. Трпејца. 

XI 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 6 месеци на: 

1. Јаков Николија Трајан, од с. Ново Коњарево. 

XII 

Изречената казна затвор во траење од 8 ме-
сеци се намали за 3 месеци на: 

1. Стериовски Вељо Владо, од Скопје. 

XIII 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 9 месеци на: 

1. Милановски Боро Зоран, од Скопје. 

XIV , 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 08—800 
26 октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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476. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81) и член 2, 
став 2 од Завршната сметка на Републичкиот буџет 
за 1982 година („Службен весник на СРМ" бр. 24/81;, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИ-
ХОДИТЕ УТВРДЕНИ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1982 ГОДИНА 

1. Дел од вишокот на приходите утврдени со 
Завршната сметка на Републичкиот буџет за 1982 
година со износ од 55.156.470 динари, се распоре-
дуваат на Републичката заедница на здравството 
здравственото осигурување — за намирување на дел 
од обврската на Републиката за завршување на 
објектите на Универзитетскиот центар за медицин-
ски науки. 

2. Републичкиот секретаријат за финансии ќе 
ја спроведе оваа одлука 

3/ Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонка" 

Број 23-90/327 
20 октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с р. 

477. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот зц 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник ца СРМ" бр. 43/81) и член 3 
од Одлуката за образување на Меѓуресорска груп^ 
за следење, анализирање и унапредување на со-
работката со неврзаните земји и земјите во развој, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА МЕГУРЕСОРСКАТА ГРУПА ЗА СЛЕДЕЊЕ. 
АНАЛИЗИРАЊЕ И ПРЕДЛАГАЊЕ СООДВЕТНИ 
МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКА-
ТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И ЗЕМЈИТЕ ВО 

РАЗВОЈ 

1. За раководител и членови на Меѓуресорската 
група за унапредување на соработката со неврза-
ните земји и земјите во развој се именуваат: 

а) за раководител 

— Ристо Блажовски, помошник па претседа -
телот на Републичкиот комитет за меѓународни 
односи, 

б) за членови: 

— Борислав Батиќ, стручен соработник во Ре-
публичкиот комитет за труд, 

— Јулијана Едровска, стручен соработник зн 
меѓународни конвенции, меѓурепубличко догова-
рање, стручна соработка и стручна размена во 
Републичкиот комитет за здравство и социјална 
политика, 

— Ристо Желевиќ, советник во Одделението за 
меѓународни односи во Стопанската комора на Ма-
кедонија, 

— Бранко Живковиќ, советник во Републич-
киот секретаријат за финансии, 

— Евица Ивановска, стручен соработник за на-
\ чно-техничка соработка со земји во развој во 
Републичкиот завод за меѓународна научно-технич--
ка соработка, 

— Мира Јанковска, помошник на претседателот 
на Републичкиот, комитет за информации, 

— Никола Кичевски, советник на претседателот 
на Републичката комисија за културни врски со 
странство, 

— Живорад Масларевски, помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за сообраќај 
и врски, 

— Цане М и л к о в с к и , помошник на директоров 
на Републичкиот завод за општествено планирање, 

— Петар Пановски, самостоен советник во Од-
борот за унапредување на економските односи со 
странство во СИЗ на Македонија за економски 
односи со странство, 

— инж. Никола Петровски, заменик на прет-
седателот на Републичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, 

— Вера Сајкова, советник во Републичкиот ко-
митет за образование и наука, 

— Невена Џорлева, советник во Републичкиот 
комитет за економски односи со странство, 

— Ристо Шанев, помошник на претседателот на 
Републичкиот комитет за култура, 

— Владимир Шелев, помошник на претседате-
лот на Републичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија и градежништво. 

Број 17-1601/2 
С октомври 1983 година 

С к о п ј е 1 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Кочо Тулевски, с. р. 

478. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за 

филмот („Службен весник на СРМ" бр, 44/75), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 

„ Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО -ПРОСВЕТЕН И НАС-

ТАВЕН ФИЛМ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на опште-
ствената заедница во Заводот за културно просве-
тен и наставен филм во Скопје, поради истек н-л 
времето за кое се именувани: 

— Зафир Аговски, 
— Генади Велиновски, 
— Николина Џарлиева. 

2. За тројца претставници на општествената 
заедница во Советот на Заводот за културно-про-
светен и наставен филм во Скопје се именуваат: 

1. Милка Божикова, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието . на СРМ, 

2. Благоја Димовски, помошник на секретарот 
. на Републичката заедница за насочено образова-

ние, 
3. Таше Стојановски, педагошки советник во 

Републичкиот завод за унапредување на образова-
нието и воспитувањето — Скопје. 

Бр. 17-1602/1 
6 октомври 1983 година 

С к о п ј е 
Потпретседател, 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

2 ноември 1983 
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479. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за 

сценско-уметничката дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социј-алистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШ-

ТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КУЛТУР-
НИТЕ ВРЕДНОСТИ „МАКЕДОНИЈА-КОНЦЕРТ" -

СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница ве 
Работната организација за презентирање на кул-
турните вредности „Македонија-концерт" — Скопје 
се именуваат: 

— Ратка Димитрова, вонреден професор на Фа-
култетот за музичка уметност во Скопје, 

— Љупчо Петрушевски, в.д. директор на ООЗТ 
,Драма" при рО Македонски народен театар, 

— Александар Герасимовски, секретар на Мзг-
зичката младина на град Скопје. 

Број 17-1127/2 
6 октомври 1983 година 

С к о п ј е 
Потпретседател 

на Извршниот совет, " 
Кочо Тулевски, с. р 

481. 

Врз основа на член 195 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/89) 
14 член 14 од Законот за вршење на занаетчиска 
дејност со личен труд со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните и на занаетчиските за-
други („Службен весник на СРМ" бр. 24/83), прет-

1. Во град Скопје: 

- ЕМУЦ „Никола Тесла" 
— УЦ „Коце Металец" 

- - УЦЗ „Димитар Влахов" 

- ХУЦ „Марија Кири-Склодовска" 

- ГУЦ ,,Здравко Цветковски" 
- УЦ Ѓорги Димитров- Димитар Туцовиќ" 
- УЦ „Кочо Рацин" 
- УЦ „Лазар Танев" 

2. Општина Битола: 

- ЕМУЦ „Ѓуро Салај" 

— УЦ „Кочо Рацин" 

3. Општина Прилеп. 

— ЕМУЦ „Ристе Ристески-Ричко' 

480. 
Врз основа на член 12 од Законот за Новинско-

издавачката работна организација Служб-ен весник 
на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 43/80), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНАТА ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија дава согласност на 
Одлуката на Собирот на работниците на Новинско -
издавачката работна организација Службен весник 
на СРМ, со која за директор на организацијата е 
именуван Петар Јаневски, досегашен директор на 
НИРО Службен весник на СРМ 

Бр. 17-1281/1 
6 октомври 1983 година 

С к о п ј е 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

седателот на Републичкиот комитет за образование 
и наука донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА НАСОЧЕНО СРЕДНО ОБРА-
ЗОВАНИЕ КОИ НЕ ВРШАТ ПРОВЕРУВАЊЕ НА 
СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ 
1. За проверување на стручната оспособеност 

за вршење занаетчиски дејности се определуваат 
следните организации на здружен труд за насо-
чено средно образование' 

— металопреработувачка дејност; 
— производство и поправка на електрични апарати 

и прибор; 
— занаетчиски лични и други услуги, графичка 

дез ност, производство на прехранбени производи, 
преработка на кожа, производство на гумена 
производи, производство и поправка на разно-
видни производи, 

— производство на хемиски производи, изработка 
на неметали и преработувачка на хартија, 

— градежно занаетчиство; 
— изработка на дрво; 
— производство на текстилни производи, 
— производство на прехранбени производи, 

— металопреработувачка дејност, производство и 
поправка па електрични апарати и прибор; 

— преработка на неметали, производство на хемис-
ки производи, изработка на дрво, преработка на 
хартија, производство на текстилни производи, 
преработка на кожа, производство на гумени 
производи, производство на прехранбени произ-
води, графичка дејност, производство и поправ-
ка на разновидни производи, градежно занает-
чиство, занаетчиски лични и други услуги; 

— металопреработувачка дејност, прерабртка и по-
правка на електрични апарати и прибор; 
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ЗПТУЦ „Н. X. Орде Чопела" 

ЦПЗ „25 Мај" 

производство на прехранбени производи, про-
изводство на хемиски производи; 
преработка на неметали, изработка на дрво, пре-
работка на хартија, производство на текстилни 
производи, преработка на кожа, производство 
на гумени производи, графичка дејност, произ-
водство и поправка на разновидни производи, 
градежно занаетчиство, занаетчиски лични и 
други услуги; 

4. Општина Тетово: 

ТУЦ „Гоце Стојчевски" 

ЦСНО1 ,,Кирил Пејчиновиќ" 

УЦ „Моша Пијаде" 

производство на текстилни производи и произ-
водство на гумени производи; 
преработка на неметали, производство на хемис-
ки производи; 
металопреработувачка дејност, производство и 
поправка на електрични апарати и прибор, из-
работка на дрво, преработка на хартија, произ-
водство на прехранбени производи, графичка 
дејност, производство и поправка на разнов,ид-
ни производи, градежно занаетчиство, занает-
чиски лични и други услуги; 

5. Општина Титов Велес: 

УЦСО „Коле Неделковски" 

ХУЦ „Борис Кидрич" 

6. Општина ,Куманово: 

УЦСО1 „Наце Буѓони" 

УЦСО ,.Киро Бурназ" 

ЦСО „Перо Наков" 

7. Општина Кавадарци' 

УЦ за земјоделство и 
шумарство-Кавадарци 
ЦСНО „Киро' Спанџо-Брко" 

8. Општина Охрид: 

ЕМУЦ „Тито" 

УУ „Ванчо Питошевски" 

УСНО „Климент Охридски" 

металопреработувачка дејност, производство и 
поправка на електрични апарати и прибор, из-
работка на дрво, графичка дејност, производство 
и поправка на разновидни производи, градежно 
занаетчиство, занаетчиски лични и други услуги; 

преработка на неметали, производство на хе-
миски производи, преработка на хартија, произ-
водство на текстилни производи, преработка на 
кожа, производство на гумени производи, про-
изводство на прехранбени производи; 

металопреработувачка дејност и производство и 
поправка на електрични апарати и прибор; 
про,изводство на прехранбени производи; 

преработка на неметали, производство на хемис-
ки производи, изработка на дрво, преработка на 
хартија, производство на текстилни производи, 
преработка на кожа, производство на гумени 
производи, графичка дејност, производство и по-
правка на разновидни производи, градежно за^ 
наетчиство, занаетчиски лични и други услуги; 

изработка на дрво, производство на прехранбени 
производи; 
металопреработувачка дејност, преработка на не-
метали, производство и поправка на електрични 
апарати и прибор, производство на хемиски про-
изводи, преработка на хартија, производство на 
текстилни производи, преработка на кожа, про-
изводство на гумени производи, графичка деј-
ност, производство и поправка на разновидни 
производи, градежно занаетчиство, занаетчиски 
лични и други услуги; 

- металопреработувачка дејност, производство и 
поправка на електрични апарати и прибор, из-
работка на неметали, производство на хемиски 
производи; 

- производство на прехранбени производи; 

- изработка на дрво, преработка на хартија, про-
изводство на текстилни производи, преработка 
на кожа, производство на гумени производи, гра-
фичка дејност, производство и поправка на раз-

новидни производи, градежно занаетчиство, за-
наетчиски лични и други услуги; 
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9. Општина Штип: 

— УЦ „Видое Смилевски,-Бато" 

— УЦСНО „Славчо Стојменск.и" 

— ЕМУЦ „Коле Нехтенин" 

10. Општина Струмица: 

- ЗУ „Димитар Влахов" 

— УЦ „Никола Карев" 

И Општина Дебар: 

— Гимназија „Здраво Чочковски" 

12 Општина Македонски Брод: 
— ЦСНО „Вељко Влаховиќ" 

13. Општина Кичево: 
— ДСНО „Мирко Милевски" 

14. Општина Гостивар: 
— ЦСНО , Злате Малаковски" 

15. Општина Струга: 
— ц е н о ,,,Нико Нестор" 

16. Општина Ресен: 
— ц е н о „Јосќп Броз Тито" 

17. Општина Кочани: 
— ЕМУЦ „Гошо Викентиев" 

18. Општина Демир Хисар: 
— ЦСНО „Крсте Мисирков" 

19. Општина Крушево: 
— ЦСНО „Наум Наумовски-Борче" 

20. Општина Неготино. 
— ЦСНО „Јосип Броз Тито" 

21. Општина Гевгелија' 
— ЦСНО „Јосиф Јосифовски" 

22. Општина Радовиш: 
— ц е н о „Јосип Броз Тито" 

,23. Општина Свети Николе: 
— ЦСНО- „Јосип Броз Тито" 

24. Општина Пробиштип: 
— ЦСНО „Наум Наумовски-Борче" 

25. Општина Берово: 
— ц е н о „Ацо Русковски" 

26. Општина Крива Паланка: 
— ц е н о „Моша Пијаде" 

27. Општина Виница: 
— ЦСНО „Ванчо Прке" 

28. Општина Делчево' 
— ЦСНО „Методија Митевски-Брицо" 

— производство на текстилни производи, преработ-
ка на кожа и производство на гумени произ-
води, преработка на неметали, производство на 
хемиски производи, преработка па хартија; 

— градежно занаетчиство, производство на пре-
хранбени производи; 

— металопреработувачка дејност, производство л 
поправка на електрични апарати и прибор, из-
работка на дрво, графичка дејност, производ-
ство и поправка на разновидни производи, за-
наетчиски лични и! други услуги; 

— производство на прехранбени производи; 

— преработка на неметали, металопреработувачка 
дејност, производство и поправка на електрични 
апарати и прибор, производство на 'хемиски 
производи, изработка на дрво, преработка на 
хартија/ производство на текстилни производи, 
преработка на кожа, производство на гумени 
производи, графичка дејност, производство и по-
правка на разновидни производи, градежно за-
наетчиство, занаетчиски лични и други услуги; 

— за сите занаетчиски дејности определени со 
Наредбата за стопанските дејности што се опре-
делуваат како занаетчиски дејности („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/74, 36/74 и 39/79). 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка ' Република Македонија". 

Дел. бр. 3050 
17 октомври 1983 година 

С к о п ј е 

Претседател на Републичкиот 
комитет за образование и наукс. 

Анатоли Дамјановски, с. р. 
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482. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонка и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 13 октомври 1983 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 1, 2 и 3 од Пра-
вилникот за измена и дополнување на Правилни-
кот за стекнување, распределување и користење 
па доходот на работната заедница на Окружниот 
суд во Штип со утврдени основи и мерила за ра-
спределба на остварените средства за лични доходи 
и средствата за заедничка потрошувачка, донесен 
со референдум на 28 март 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Окружниот суд во Штип на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членовите означени 
во точката 1 на оваа одлука, затоа што основана 
се постави прашањето за нивната согласност с/ 
начелото на распределба според трудот предвидено 
во член 22 од Уставот на СР Македонија и за нив-
ната спротивност со член 126 став 1 од Законот за 
здружениот труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник. 
Судот утврди дека со неговиот член 1 е изменет 
член 16 од Правилникот од 22 февруари 1982 го-
дина во таа смисла, што посложените работи i: 
работни задачи се поделени во две групи. Во пр-
вата група, како посложени работи и работни за-
дачи се предвидени оние за чие успешно извр-
шување е предвидено работникот да има теоретско 
и друго познавање што одговара на средна 
стручна подготовка — дактилограф I-а класа 
со завршено средно образование и дактилограф 
со завршено средно дактилографско училиште 
Во втората група, пак, како посложени работи и 
работни задачи се предвидени оние за чие успешно 
извршување е предвидено работникот да има тео-
ретско и друго знаење со квалификација дактило-
граф I-а класа без средно образование, како г 
високо квалификуван работник. Понатаму, Судот 
утврди дека со член 2 од оспорениот правилник 
и табеларниот дел од Правилникот во колоната за 
теоретско^ познавање од втора група е изменет та-
ка, што таа колона се дели на две подгрупи „во 
смисла на изменетиот член 16 од Правилникот" и 
„точката 7 се менува така што има точка 7-а, 
дактилограф I-а класа без завршено средно обра-
зование и висококвалификуван работник". И на 
кракот, со член 3 од оспорениот правилник се 
предвидуваат 50 бода за дактилограф I-а класа о/ 
точка 7, а за дактилограф I-а класа и за високо-
квалификуван работник од точката 7-а се пред--
видз^ваат 30 бода. 

5. Со оглед на тоа што работите и работните 
задачи распоредени во групата на „посложени ра-
боти и работни задачи" по основот сложеност од-
носно теоретско знаење во оспорениот правилник 
различно се вреднувани и покрај тоа што по сво-
јата' сложеност се исти, Судот утврди дека оспо-
рените членови 1, 2, и 3 не се во согласност со 
начелото на распределба според трудот предвиде-
но во член 22, од Уставот на СР Македонија и, дека 
се во спротивност со член 126 став 1 од Законот 
за здружениот труд. Ова затоа што за исти работи 
и работни задачи на дактилографите од I-а класа 
се предвидени различни мерила во зависност од 
нивната стручна подготовка. Тоа исто така се од-
несува и на висококвалификуваните работници. 

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

У. бр. 62/83 
13 октомври: 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател-

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

483. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа h i 

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 13 октомври 1983 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Правилникот за 
измени и дополнувања на Правилникот за крите-
риумите и мерилата за решавање на станбените 
прашања на работниците во Основната организација 
на здружениот труд Енергетика во состав на Ра-
ботната организација Рудници и железарница „Ско-
пје" во Скопје, донесен од работниците во основ-
ната организација на 14 јануари 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд Енергетика во состав на Работ-
ната организација Рудници и железарница „Скоп-
је" во Скопје на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбата означена во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката беше пове-
дена затоа што основано се постави прашањето за 
согласноста на означената одредба со уставното 
начело на еднаквост. 

4. Во претходната постапка е утврдено дека со 
член 4 од Правилникот за измени и дополнувања 
на Правилникот е предвидено на работник — дете 
на паднат борец да му се определат 5 бода во 
постапка за утврдување редот на првенството за 
добивање стан на користење. 

5. Согласно член 463 од Законот за здружениот 
труд и член 42 став 1 од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/83 и 14/ 
75), работниците во основната организација на зд-
ружениот труд самостојно и непосредно ги утвр-
дуваат основите и мерилата за распределба нз 
становите и станбените кредити како средства за 
заедничка потрошувачка. Притоа, Судот смета дека 
утврдувајќи ги социјално-економските основи пре-
ку кои се изразува станбената состојба на работ-
никот, работниците во самоуправниот општ акт мо-
ра да поаѓаат од уставното начело на еднаквост 
содржано во дел II став 3 алинеја 9 од Основ-
ните начела на Уставот на СР Македонија. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека член 4 од 
Правилникот. ги доведува другите работници во 
нерамноправна положба поради што оцени дека 
тој не е во согласност со уставното начело на ед-
наквост. 

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

У. бр. 150/82 
13 октомври 1983 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 
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484. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 
алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 5 октомври 1983 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација 
и систематизација на работите и работните задачи, 
донесен од Работничкиот совет на Основната орга-
низација на здружениот труд Амбулантно-поликли-
нички служби со диспанзерска дејност, во состав 
на Работната организација Медицински центар, во 
Прилеп на седницата одржана на 22 јули 1982 
година. 

2.' Оваа одлука ќе се обј,ави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд Амбулантно-поликлинички служ-
би со диспанзерски дејности на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на Правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за неговата законитост. 

4. На седницата Судот утврди декча оспоре-
ниот правилник е денешен од работничкиот совет 
и дека со него се утврдени работите и работните 
задачи на работниците во основната организација 
и условите за нивното вршење. 

Согласно член 336 од Законот за здружениот 
труд, самоуправната спогодба за здружување на 
трудот на работниците во основната организација 
содржи и основи за уредување на општествено-еко-
номските односи на работниците во таа органи-
зација, меѓу кои и основи за уредување на работ-
ниот однос. Во член 495 став 1 од овој закон р 
определено дека работничкиот совет на основната 

организација донесува самоуправни општи акти со 
кои се уредуваат односите во организацијата. Во 
член 463 од истиот закон, во кој е определено в,о 
кои случаи работниците одлучуваат со референ-
дум, не е посебно предвидено самоуправниот општ 
акт со кој се уредуваат работите и работните за-
дачи да се донесува со референдум. Од друга стра-
на, членот 610 од овој закон предвидува со само-
управна спогодба и статутот на организацијата, 
меѓу другото, да се определува и да се утврдува 
кој ги донесува самоупра,вните општи акти, како и 
постапката за нивното донесување. 

Од означените законски одредби произлегува 
дека работничкиот совет на основната организација 
на здружениот труд може да го донесува само-
управниот општ акт со кој се уредуваат работите 
и работните задачи, само ако такво овластување 
работниците предвиделе во самоуправната спогод-
ба за здружување на трудот на работниците и во 
статутот ,и ако ги предвиделе основите за уреду-
вање на општествено-економските односи на работ-
ниците, меѓу кои и основите за уредување на ра-
ботниот однос. 

Со оглед на тоа што во самоуправната спогод-
ба за здружување на трудот на работниците во 
означената основна организација не е содржано 
овластување овој правилник Да го донесува ра-
ботничкиот совет на основната организација. Су-
дот утврди дека тој не бил овластен да го доне-
сува оспорениот правилник, поради што правил-
никот е во спротивност со означените одредби од 
Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 46/83 
5 октомври 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

282. 
Врз основа на член 208 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
извршните совети^ на собранијата на општините, 
Извршниот совет на Собранието на град Скопје, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и Претседателството на Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Македонија 
(учесници) склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОД НА РАБОТНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Со овој општествен договор се утврдуваат за-

едничките основи и мерила за стекнување на доход 
р а работните заедници на општинските органи на 
управата, органите на управата на град Скоп-
је, на републичките органи на управата и 
републичките организации, судовите, Јавните 
обвинителства, општествените правобранители на 
самоуправувањето, јавните правобранители, каз-
неео-попра,вните установи, органите за водење 
на постапката по прекршоците, службите за 
правна помош на општините, стручните и други 
служби на Собранието на општината, Собранието 
на град Скопје односно Републиката и -нивните 
извршни совети, како и на службите на Претсе-
дателството на Социјалистичка Република Маке-
донија и Уставниот суд на Македонија и други 
органи, организации и служби на кои средствата 

за работа им се утврдуваат во буџетот на општи-
ната, градот Скопје односно Републиката (органи на 
управата). 

Член 2 

Доходот на работните заедници на органите на 
управата го сочинуваат средствата од кои работ-
ниците стекнуваат средства за лични доходи и 
средства за заедничка потрошувачка. 

Член 3 

Учесниците на овој општествен договор се 
согласија дека висината на средствата од кои ра-
ботниците на органите на управата стекнуваат 
доход ќе се утврдуваат во согласност со обемот на 
средствата што во општината, градот Скопје од-
носно во Републиката се наменуваат за општи 
општествени потреби, а зависно од видот, обемот 
и квалитетот на- извршените работи и задачи ут-
врдени со програмата за работа на органот на 
управата, условите за нивното извршување и пла-
нот на потребните средства за работа на органот 
на управата. 

Ако во текот на годината, по утврдувањето 
висината на средствата од кои работниците на 
органот на управата стекнуваат доход, значително 
се зголеми обемот на работите односно задачите, 
средствата наменети за лични доходи се зголему-
ваат. 

Ако во текот на годината трајно се намали обе-
мот на работите и задачите на органот на управата, 
висината на средствата од кои работниците стекну-
ваат доход сразмерно ' се намалува. 

Ф" 
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Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се согла-

сија планот на потребните средства наменети за 
лични доходи и заедничка потрош,увачка да се 
засновува врз основите и мерилата со кои об-
јективно и документирано се утврдуваат работи-
те и задачите од програмата за работа на органите 
на управата и според ,вкупниот потребен број ра-
ботници и нивната стручна подготовка. 

Член 5 
Учесниците на ОВОЈ општествен договор се со-

гласија висината, на средствата од ,кои работни-
ците на органите на управата стекнуваат сред-
ства за лични доходи да се утврдуваат во поче-
токот на годината во вид на аконтација. 

Аконтацијата од став 1 на овој член ќе се 
утврдува во висина на просечниот личен доход 
остварен според стручната подготовка на врабо-
тените во стопанството на општината, градот Скоп-
је односно Републиката во претходната година од 
годината за која се утврдуваат средствата. 

Пресметувањето на висината на средствата од 
кои работниците стекнуваат средства за лични 
доходи во текот на годината за која се утврду-
ваат средствата, се усогласуваат шестмесечно со 
просечниот личен доход остварен според струч-
ната подготовка на вработените во стопанството 
на општината, градот Скопје односно Република-
та. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласија висината на средствата од кои работниците 
на органите на управата на општината односно гра-
дот Скопје ќе стекнуваат средства за лични доходи 
да не се утврдуваат во поголеми износи од просеч-
ните лични доходи остварени според стручната под-
готовка на вработените во стопанството на Републи-
ката.. 

Висината на просечниот личен поход остварен 
според стручната подготовка на вработените во сто-
панството на општината, градот Скопје односно Ре-
публиката ја утврдува Републичкиот завод за ста-
тистика. 

Член 6 

Учесниците на осој општествен договор се со-
гласија средствата наменети за лични доходи за од-
делни специфични работи и задачи што се вршат во 
органите на управата да се утврдуваат за оние ра-
ботници лис) ги вршат над просечниот личен доход 
утврден според стручната подготовка на вработе-
ните во стопанството на општината, градот Скоп-
је односно Републиката, но не повеќе од 200/о, ,до-
колку со закон не с поинаку определено. 

Член 7 

Учесниците на ОВОЈ општествен договор се со-
гласија на работниците во работните заедници да 
им се обезбедат и средства за заедничка потро-
шувачка и тоа: 1 

— за делумно покривање на трошоците за 
користење на годишен одмор — 60% од просеч-
ниот личен доход остварен во стопанството на оп-
штината, градот Скопје односно Републиката, но не 
повеќе од просечниот личен доход остварен во Ре -
публиката; v 

— за делумно покривање на трошоците за ис-
храна — до 10% од просечниот личен доход оства-
рен во стопанството на општината, градот Скопје 
односно Републиката. 

Член 8 
Учесниците на ОВОЈ општествен договор се со-

гласија висината на испратените на работниците 
на кои им престанува работниот однос поради 
заминување во пензија да изнесува во висина на 
нивниот тримесечен просечен личен доход оства-
рен во последното полугодие, доколку со закон 
не е поинаку определено. 

Член 9 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласија помошта на семејството на работникот, во 
случај на смрт на работн,икот, - да изнесува во ви-
сина на три просечни лични доходи, а во слу-
чај на смрт на член на потесното семејство на ра-
ботникот (родители, деца и сопруг), доколку жи-
веат во заедничко домаќинство, помошта да из-
несува еден просечен личен доход ' остварен во 
стопанството на општината, градот Скопје односно 
Републиката во претходната година 

Член 10 

На работните заедници на органите на упра-
вата на кои со денот на влегувањето во сила на 
овој општествен договор им се обезбедени сред-
ства за лични доходи во износ поголем од из,но-
сот што го стекнуваат според одредбите на ОВОЈ 
договор,' ќе им се обезбедуваат средства во износ 
на претходната година се додека се движат над 
износот на средствата утврдени според одредбите 
на овој општествен договор 

Член П 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласија усогласувањето на личните доходи според 
овој договор да се врши постепено, така да него-
вата целосна примена се обезбеди во буџетската 
1985 година. 

Член 12 

Овој општествен договор се смета за склучен 
кога во истоветен текст ќе го усвојат учесниците 
во неговото склучување. 

Член 13 

Иницијатива за изменување и дополнување на 
овој општествен договор може да даде секој учес-
ник. 

Изменувањето и дополнувањето на овој опш-
тествен договор се врши на начии и по постапка 
предвидени за неговото склучување. 

Член ,14 
О В О Ј општествен договор влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Учесници на Договорот: 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија, Извршниот совет на Собранието на град 
Скопје, Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Битола, Извршниот совет на Собранието 
на општината Берово, Извршниот совет на Собра-
нието на општината Валандово, Извршниот совет 
на Собранието на општината Виница, Извршниот 
совет на Собранието на општината Гевгелија, Из-
вршниот совет на Собранието на општината Гос-
тивар, Извршниот совет на Собранието на општи-
ната Дебар, Извршниот совет на Собранието на 
општината Делчево, Извршниот совет на Собра-
нието на општината Демир Хисар, Извршниот 
совет на Собранието на општината Кавадарци, Из-
вршниот совет на Собранието на" општината Ки-
чево, Извршн,иот совет на Собранието на општи-
ната Кратово, Извршниот со,вет на Собранието на 
општината Крива Паланка, Изврш,ниот совет на 
Собранието на општината Крушево, Извршниот 
совет на Собранието на општината Кочани, Из-
вршниот совет на Собранието на општината Ку-
маново, Извршниот совет на Собранието на опш-
тината Македонски Брод, Извршниот созе^ на Со-
бранието на општината Неготино, Извршниот со-
вет на Собранието на општината Охрид, Изврш-
ниот v совет на Собранието на општината Прилеп, 
Извршниот совет на Собранието на општината 
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Пробиштип, Извршниот совет на Собранието на 
општината Радовиш. Извршниот совет на Собра-
нието на општината Ресен, Извршниот совет па 
Собранието на општината Свети Николе, Изврш-
ниот совет на Собранието на општината Струга, 
Извршниот совет 'на Собранието на општината 
Струмица, Извршниот совет на Собра.нието на оп-
штината Тетово, Извршниот совет на Собра.нието 
на општината Титов Велес, Извршниот совет на 
Собранието на општината Штип. Извршниот совет 
на Собранието па општината Центар — Скопје, 
Извршниот совет на Собра,нието на општината 
Кисела Вода — Скопје, Извршниот совет на Со-
бранието на општината Карпош — Скопје, Извр-
шниот совет на Собранието на општината Чаир 

' — Скопје, Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Гази Баба — Скопје, Претседателството 
на Советот на С О Ј У З О Т на синдикатите на Маке-
донија. 

283. 
Врз основа на член 139 и 142 од Уставот на 

СРМ, ' член 579 од Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76 и 8/78) и член 
14 од Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 9/78 и 43/78), Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Скопје, општинските самоуправни ин-
тересни заедници за социјална заштита, собрани-
јата на општините и Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
учесници во договорот, склучија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР Ј 

ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ 1 НА 
ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1983 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 

За изедначување на неопходното ниво на обез-
бедување и задоволување на основните права од 
социјална заштита учесниците во договорот ггл 
усогласуваат изворите на средствата за тие по-
треби, висината на средствата што ќе се издвоју-
ваат за обезбедување и задоволување на осно-в-
ните права од социјална заштита и ги утврду-
ваат условите и начинот на обезбедување сред-
ства на општинските самоуправ,ни интересни за-
едници за социјална заштита кои не се во состој-
ба да го обезбедат остварувањето на утврдените 
стандарди па осн,овните чрава од социјална за-
штита во периодот од 1983 до 1985 година 

Член 2 

Учесниците во договорот се согласија за изед-
начување на неопходното ниво на обезбедување 
и задоволување на утврдените стандарди на ос-
н.овните права од социјалната заштита средства 
да се обезбедуваат од изворните приходи 'на оп-
штинските самоуправни интересни заедници за 
социјална заштита (општински заедници) — од 
придонесот од доходот на основните организации 
на здружениот труд. 

За намената од став 1 на овој член средства 
обезбедува и Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита — Скопје (Ре-
публичка заедница) под услови утврдени со овој 
општествен договор. 

Член 3 

Тргнувајќи од потребата за еднакво оптовару-
вање на доходот на основните организации на 
здружениот труд. учесниците во договорот се со-
гласија висината на средствата што се издвојуваат 
од доходот на основните организации на здруже-

ниот труд за обезбедување на основните права од 
социјална заштита на ниво на општина да се ут-
врдува со примена на калкулативна стапка од 
0,38%. 

Член 4 

Учесниците во договорот се согласија на оп-
штинските заедници, кои во согласност со член 3 
на овој општествен договор не ќе можат да ост-
варат доволно сред,ства за обезбедување оствару-
вање на утврдените стандарди на основните пра-
ва од социјалната заштита, Републичката заедница 
да им обезбедува допол.нителни средства за таа 
намена на начин утврден со ОВОЈ општествен до-
говор. 

Износите на дополнителните средства од став 
1 на ОВОЈ член се утврдуваат секоја година со 
одлука на Собранието на Републичката заедница, 
со која во согласност со одредбите на ОВОЈ општес-
твен договор поблиску се уредува начинот, крите-
риумите и услов,ите 'за пресметување и исплату-
вање на дополнителните средства по општински 
заедници. 

Член 5 

Учесниците во договорот се согласија општин-
ските заедници да и доставуваат на Републичката 
заедница податоци за планираниот опфат на ко-
рисници на основни пра,ва од социјална заштита' 
и за материјалните можности за 'нивно задоволу-
вање согласно член 3 од овој' општествен договор 
најд,оцна до 31 декември во тековната година за 
наредната година. 

Член 6 

Учесниците во договорот се согласија сред-
ствата обезбеден^ од Републичката заедница оп-
штинските заедници да ги користат исклучиво за 
намената утврдена во член 4 на ОВОЈ општествен 
договор и за тоа да доставуваат тримесечни из-
вештаи до Републичката заедница во рок од 15 
дена по истекот на тримесечје^ . 

Извештаите од став 1 на овој' член треба др 
содржат: 

— вкупен број на корисници на основните 
права од социјалната заштита и одделно за секое 
основ,но право; 

— вкупн,о средства за обезбедување на ос-
новните права од социјалната заштита и одделно 
за секое основно право; 

— вкупно средства што ги обезбедува Оп-
штинската заедница од придонеси од доходот на 
основните организации на здружениот чруд за обез-
бедување на остварувањето на основните права од 
социјална заштита. 

Член 7 
Учесниците во' договорот се согласија обезбе-

дувањето на средствата за изедначување на неоп-
ходното ниво на обезбедување и задоволување на 
основните права ед социјална заштита под услови 
и начин утврдени со ОВОЈ општествен договор да се 
применува од 1 јануари 1983 година 

Чле,н 8 
Правата, обврските и одговорностите ма учесни-

ците во договорот утврдени со овој општествен до-
говор настануваат со денот на неговото усвојување. 

Член 9 
Предлог за изменување и дополнување на овој 

општествен договор може да поднесе секој од учес-
ниците во договорот. 

Изменување и дополнување на овој општест-
вен договор се врши на начин и постапка како и 
за неговото склучување., 

Член 10 
Кон ОВОЈ општествен договор, во согласност со 

закон, може дополнително да пристапат и други 
заинтересирани субјекти кои ќе учествувале при 
неговото склучување, 
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Член 11 
Овој општестве,н договор се смета за склучен 

кога ќе го прифатат учесниците во договорот. 
По потпишувањето од страна на овластените 

претставници на учесниците во договорот, овој оп-
штествен договор ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија" и вле-
гува во сила наредниот ден од денот на објавува-
њето. 

Број 08 257/1 
31 мај 1983 година 

Скопје 

284. 
Врз основа на член 27 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 
и 43/78), Републичката ^ самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Скопје и опш-
тинските самоуправни интересни заедници за со-
цијална заштита, учесници во спогодувањето, на 
31 мај 1983 година, склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ ВО 
ДРУГО СЕМЕЈСТВО 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба учес.ниците во 

спогодувањето ја утврдуваат висината па најнис-
киот износ на надоместокот за сместено .тг-цегко-
рисник на социјална заштита во друго се.мејство. 

Член 2 
Учесниците во спогодувањето се согласија и р 

утврдија висината на најнискиот месечен иза: о с 
на надоместокот од член 1 на оваа самоуправна 
спогодба да изнесува: 

— 3.800 динари за деца од џредучилишна воз-
раст — корисници на социјална заштита; 

— 4.600 динари за лица со психофизички 'не-
достатоци; " -

— 4.400 динари за останатите лица — , корис-
ници на социјална заштита. 

Член 3 
Учесниците во спогодувањето се согласија оп-

штинските самоуправни интересни заедници за со-
цијална заштита, во зависност од условите за сме-
стување и во согласност со одредбите на оваа са-
моуправ,на спогодба, со посебна одлука да ја ут-
врдат висината на надоместокот за сместено лице 
во друго семејство, односно да ги усогласат своите 
општи и други акти со одредбите на оваа спо-
годба ,како и да донесат и други неопходни акти 
за нејзиното спроведување во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа самоуправ-
на спогодба. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа са-

моуправна спогодба преста,нува да важи Самоуп-
равната спогодба за висината на најнискиот износ 
на надоместокот за сместено лице во друго семеј-
ство („Службен весник на СРМ" бр. 41/82). 

Член 5 
/Оваа самоуправна спогодба влегува во сида 

осмиот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија", а ќе се применува од наредниот ден, ос-
вен одредбите на член 2 кои ќе се применуваат 
од -1 јануари 1983 година. 

Број 08-269/1 
31 мај 1983 годиш. 

Скопје 

285. / 
, Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната 

спогод,ба за висината на постојаната парична по-
мош на корисниците на социјална заштита („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82 и 
5/83) и член 19 ста,в 3 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и 
43/78), општинс,ките самоуправн,и интересни заед-
ници за социјална заштита и Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Скопје, учесници в,о спогодувањето, склу-
чуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПА-
РИЧНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 

спогодувањето ги вршат следните измени во Са-
моуправната спогодба за висината на постојаната 
парична помош на корисниците на социјална за-
штита („Службен вес,ник на СРМ" бр. 28/79, 20/80, 
19/81, 41/82 и 5/83): 

Членот 2 се менува и гласи: 

„Член 2! 
Висината на минималните износи на оддел-

ните видови на постојана,та парична помош се 
утврдува и тоа: 

Основната парична помош да изнесува на ј -
малку: 

— за носител — самец, 2.800 динари, 
— за носител со двајца и повеќе членови во 

семејството, 2.200 динари. 

Додатокот ,за секој натамошен соуживател на 
помошта да изнесува најмалку 1.100 динари. 

Посебниот додаток за помош и нега од друго 
лице да изнесува најмалку 1.100 динари. 

Збирот на основната парична помош и дода-
токот Л) соуживателст на помошта не може да 
биде поголем од 50% од просечниот личен доход 
остварен ш) тековната година во Републиката". 

Член 2 
Оваа самоил, аг,на спогодба е склучена на 31 

мај 1983 година, а илегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" и ќе се при-
менува од наредниот ден, освен одредбите на точ-
ка 1 од член 1 на оваа самоуправна спогодба кои 
ќе се претепуваат од 1 јануари 1983 година. 

Број (Г-25ГЛ 
31 мај 1983 i одана 

Окопј е 

286. 
Врз основа на член 586 од Законот за здружениот 

труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76), член 15 
став 2 од Законот за социјална заштита („Службен 
весник на СРМ"' бр. 9/78 и 43/78) и член 6 од Спо-
годбата за висината на цените на услугите на ор-
ганизациите на здружен труд од областа на со-
цијалната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
28/79, 20/80, 19/81, 41/82 и 5/83), организациите на 
здружен труд од областа на социјалната заштита 
и тоа: Заводот за згрижување, воспитување и обра-
зование на деца и младинци „Ранка Милановиќ'" 
— Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци со оштетен вид „Димитар Влахов" — 
Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со ош-
тетен слух „Кочо Рацин" — Битола, Специјалниот 
завод — Демир Капија, Заводот за заштита и ре-
хабилитација на деца и младинци Бања Банско — 
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Струмица. Центарот1 за заштита на деца и младинци 
„Младост" Скопје, Домот за доенчиња и мали деца , 
— Битола, Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци — Скопје, Центарот за професионална 
рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 
Мај" — Скопје, Центарот за згрижување на старт: 
is. изнемоштени лица „13 Ноември" —Скопје, Стар-
е ц о т дом ,,Суе Рајдер" — Битола, Домот за старт; 
лица „Киро Крстески-Платник" — Прилеп, Домот 
за стари „Зафир Сајто" — Куманово, Работната 
организација за згрижување и воспитување на де-
на и младинци „25 Мај" — Скопје и Центарот за 
работно оспособување на умерено и лесно ментално 
ретардирани младинци „Искра" — Штип, од една 
страна, и општинските самоуправни интересни заед-
ници за социјална заштита и Републичката самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита 
— Скопје, од друга страна, учесници во спогодува-
њето, склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПО-
ГОДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УС-
ЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа спогодба учесниците во спогодување-

то се согласија и ги вршат следните измени и до-
полнувања на Спогодбата за1 висината на цените 
на услугите на организациите на здружен труд од 
областа на социјалната заштита („Службен весник 
на СРМ" бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82 и 5/83): 

Членот 5 се менува и гласи: 

„Член 5 
Учесниците во спогодувањето, врз основа h-i 

член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, спогодбено ја ут-
врдуваат висината на цените на услугите на орга-
низациите на здружен труд за социјална заштита 
и тоа: 

1. Специјален завод — Демир 
Капија 

2. Центар за заштита на деца и 
младинци „Младост" — Скопје 
— ООЗТ за заштита на деца 

,,Мајчин дом" Скопје: 
а) дете 
б) мајка 

— ООЗТ за заштита на деца 
и младинци „11 Октомври" 
— Скопје 

3. Центар за згрижување на ста-
ри и изнемоштени лица. „13 Но-
ември" — Скопје 
— оддел Катланово 
— оддел Злокуќани 

4. Дом за стари „Зафир CajTo" — 
Куманово 
— еднокреветна соба 
— двокреветна соба 
— трикреветна соба 

5 Дом за стари лица „Киро Крс-
тески-Платник" — Прилеп 
— подвижни 
— неподвижни 

6. Старски дом „Суе Рајдер" — 
Битола 
— подвижни 
— неподвижни 

11.360,00 динарт; 

15.160,00 
2.000,00 

9.578,00 

6.935,00 динари 
6.935,00 

8.475,00 
7.745,00 
7.000,00 

7.880,00 
8.680,00 

7.580,00 
8.290,00 

7. Дом за доенчиња и мали деца 
- Битола 
- дете 15.100,00 
- мајка 2.000,00 

8. Работна организација за згри-
жување и воспитување на деца 
и младинци „25 Мај" - Скопје 10.780,00 

9. Завод за заштита и рехабили-
тација на деца и младинци 
„Бања Банско" — Струмица 15.050,00 

10. Завод за рехабилитација на 
деца и младинци со оштетен 
вид „Димитар Влахов" — 
Скопје 
— интерни 5 560,00 „ 
'— за рехабилитација 1.100,00 „ 

11. Завод за рехабилитација на 
деца со оштетен слух „Кочо 
Рацин" — 'Битола 
— интерни 5.515,00 „ 
— екстерни 2.000,00 

12. Центар за професионална реха-
билитација на младинци со ош-
тетен слух „25 Мај" — Скопје 
— интерни 5.217,00 
— екстерни 2.000,00 

13. Завод за рехабилитација на де-
ч ца и младинци — Скопје 
- — интерни 5.578,00 

— екстерни 1.585,00 „ 
— превоз (еден автобус) 505,00 
— превоз (два автобуси) 1.010,00 

14. Завод за згрижување, воспиту-
вање и образование на деца и 
младинци „Ранка Милановиќ" 
— Скопје , 7.525,00 

15. Центар за згрижување на лесно 
умерено ментално ретардира-

ни младинци „Искра" — Штип 
— интерни' 7.915,00 
— екстерни 2.000,00 

Висината на цените на услугите од став 1 на 
овој член е утврдена во месечен износ по корисник 
на услугите на одделна организација на здружен 
труд, а врз основа на елементите на цените на 
услугите утврдени во согласност со член 3 на оваа 
спогодба кои се искажани во посебен преглед кој 
^ составен дел на оваа спогодба 

Учесниците во спогодувањето се согласија ор-
ганизациите на здружениот труд од областа на со-

цијалната заштита средствата обезбедени преку цени-
те на услугите да ги користат исклучиво наменски 
според прегледот на елементите на цените на услу-
гите од став 2 на ОВОЈ член и за тоа на останатите 
учесници во спогодувањето да им доставуваат из-
вештаи по истек на шест месеци, девет месеци и 
тековната година во рок од 15 дена 

Учесниците во спогодувањето се согласија да 
извршат потребна корекција на цените на услу-
гите на организациите на здружениот труд од об-
ласта на социјалната заштита, по одделни елемен-
ти, доколку во текот на 1983 година животните 
трошоци значително ќе пораснат над планираното 
ниво и со тоа се доведе во прашање редовното 
работење на овие организации и зачувувањето на 
животниот стандард на корисниците на социјал-
ната заштита" — корисници на нивните услуги". 

Член 2 
Оваа спогодба е склучена на 31 маЈ 1983 годи-

на, а влегува во сила осмиот ден^од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од наредниот ден, освен одредбата на 
точка 1 од член 1 на оваа спогодба која ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Број 08—175/1 
31 мај 1983 година 

Скопје 
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ОЗТ за социјална заштита чие финансирање 
е преку социјална заштита 

Е л е м е н т и Специјален завод— Дом за доенчињ^—Битола 
Демир КапиЈа/550 л. (100 л.) 

I Материјални расходи 4 960 

— исхрана -2.042 

— материјали за хигиена 198 

— облека и обувки 317 

— енергија ЗО0
 0 1.329 

— амортизација 266 

— останати матер. расх. 808 

II. Законски in договорни 

обврски 313 

III. Лични доходи 6.130 

VI Средства на резерва 100 

V. Заедничка потрошувачка 462 

— вработени 185 
\ VI. Придонес за енергетика 6 

Вкупно се: 11.971 

6.373 

2.100 

292 

100 

2.491 

550 

840 

50 

285 

7.618 

143 

666 

15 

15.100 

Мајчин дом Скопје 
65 л. 

4.221 

2.100 

261 

100 

1.000 

110 

650 

35 

1.553 

8.493 

148 

734 

11 

15.160 22,1% 

здравство 271 т 
учество на економија 340 

Вкупно 11.360 24,0 

21,4% 
+ Мајка 2000 мајка 2000 

ДОМОВИ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО КОИ УЧЕСТВУВА ОБРАЗОВАНИЕ 

Е л е м е н т и „Ранка Милановиќ0 

Скопје пап. 75/80 

I. Материјални расходи 
— исхрана 
— матер. за хигиена 
— облека и обувки 
— енергија 
— амортизација 

5.346 
3.120 

84 
400 
902 
316 

— останати матер. расходи 373 
II. Законски и договорни 

обврски 

III. Лични доходи 
IV. Средства на резерва 
V. Заедничка потрошувачка 

— вработени 28 
VI. Прид. за енергетика 

227 
6.893 

110 
460 

бб 

РО „25 MajfC—Скопје 
80 + 10 = 90 

,ДЈ октомври" 
Скопје (157) 

4.859 
3.120 

84 
400 
624 
371 
260 

(30 + 1) = 31 

224 
6.284 

101 

463 
I 

75 

6.260 

3.120 
84 

670 
1.011 

325 
1.050 

(23+ 2 ) -30 

650 
3.435 

55 
' 255 

38 

Вкупно: се: 12.985 12.006 10.693 
Учество на образование 

Вкупно 

- 5.460 

7.525 

127Ди/о 

1.225 

10.780 

123% 

1.422 

9.270 

127,1% 

Бања Банско 
Струмица (65) 

5.690 
3.120 

101 
500 
690 
283 
996 

290 
9.900 

160 
830 

-38 + 3 = 41 враб 
125 

16.995 19,3% 

1.945 

Иј.050 

113,2% 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
287. 

Врз основа на член 188 точка 4' од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидско,то осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81) и член 
7 од Општествениот договор за усогласување на пен-
зиите во СР Македонија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен весник на СРМ" бр. 38/82), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13 октомври 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА 

ПЕНЗИИТЕ СПОРЕД ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛ-
НИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 

ПРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Заради усогласување со порастот на номи-

налните лични доходи во првите шест месеци од 
1983 година во однос на просечните лични доходи 
од 1982 година старосните, инвалидските и семеј-
ните пензии, материјалното обезбедување и при-
времениот надоместок дополнително се зголему-
ваат и тоа: 

- пенз-иите до 7000 
- од 7000 до 7500 
- од 7500 до 8000 
- од 8000 до 8500 
- од 6500 до 9000 
- о-д 9ООО до 9500 

од 9500 до 10000 
- над 10.000 динари, 

динари, за 
динари, за 
динари, за 
динари, за 
динари, за 
динари, за 
динари, за 
за 1,15 отсто. 

ОТСТО1, 
о сто, 
отсто, 
отсто, 
отсто, 
отсто, 
отсто, 

за пензиите до 7000 динари — 
- од 7000 
- о,д 7500 
- од 8000 
- од 8500 
- од 9000 " 

од 9500 
над 10.000 

до 7500 динари 
до 8000 динари 
до 3500 динари 
до 9000 динари 
до 9500 динари 
до 10000 динари -

динари 

15 отсто, 
14 отсто, 
13 'отсто, 
12 отсто, 
11 отсто, 
10 отсто, 
9 отсто и 

8,15 отсто. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето ЕО „Службен весник на 
СРМ". 

Број 0-2-2591/1 
13 октомври 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, с. р. 

Зголемувањето од став 1 на овој член ќе се 
изврши на пензиите, материјалното обезбедување 
и привремениот надоместок определени од пензиска, 
основа односно од основа во која 'не се засметани 
личните доходи остварени во 1983 година. 

Член 2 
Вкупното зголемување на пензиите, материјал-

ното обезбедување и привремениот надоместок спо-
ред оваа одлука, заедно со зголемувањето според 
Одлуката за усогласување на пензиите според по-
растот на номиналните лични доходи во првите 
шест месеци од 1983 година ^,,Службен весник на 
СРМ" бр. 21/83) од 1 јули 1983 година изнесува' 

Врз основа на член 28 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување ^,,Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 октомври 1983 година, до-
несе ' 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ПО 

1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на пензиите што ќе се ис-

платуваат по 1 јули 1983 година се утврдува на 
4122 динари. -

Член 2 
Најнискиот износ /на пензиите од член 1 на 

оваа одлука припаѓа на сите пензии пониски од 
тој износ остварени пред и по 1 јули 1983 година. 

Член 3 
Исплатата на најнискиот износ на пензиите од 

член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена 
должност, без донесување на писмени решенија, 
со пресметување на разликата за изминатите ме-
сеци по 1 јули 1983 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осм,иот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 02-2593/1 
13 октомври 1983 година 

С к о п ј е ' Претседател. 
д-р Тихомир Милев, с. р. 

Член 3 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето од член 1 на ова одлука служи из-
носот на пензијата, материјалното обезбедување и 
привремениот надоместок за месец Јуни 1983 го-
дина. 

Член, 4 
Новиот износ на пензиите, материјалното обез-

бедување и привремениот надоместок припаѓа од 
1 јули 1983 година со исплата на разликата за из-
минатите месеци. 

Член 5 
Зголемувањето според оваа одлука нема да се 

засмета во основата при зголемувањето на пен-
зиите од 1 јануари 1984 година според порастот 
на номиналните лични доходи во 1983 година. 

289. 
Врз основа на член 29 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување (,,Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на Самоуп-
равната интерес,на заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 октомври 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ПО 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Граничниот износ на најниското пензиско при-
мање, кој служи за определување висината на 
додатокот на пензијата, по 1 јули 1983 година со -
утврдува на 7492 динари. 

Член 2' 
На ,досегашните корисници на заштите,н до-

даток односно додаток на пензијата, по службена 
должност, без донесување писмено решение, ќе им , 
се пресмета разлика за изминатите месеци по 1 
јули 1983 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Броз 02-2592/1 

13 октомври 1983 година 
С к о п ј е 

Претседател, 
д-р Тихомир Милев, с. р, 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
290. 

Врз основа на чјген 57 став 4 од За.конот за 
вработување и осигурување во случај на невра-
ботеност („Службен весник па СРМ" бр. 13/78) и 
член 17 став 1 алинеја 14 од Статутот. Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за вработување, на седницата одржана на 14. 
X. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ПРИ-

ВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

I 
Точката II од Одлуката за утврдување на ос-

новицата за пресметување и плаќање придонес за 
гработување за работниците на привремена работа во 
странство („Сл. весник на СРМ" бр. 13/79 и 42/82), 
се менува PI гласи' 

„За пресметување и плаќање на придонесот 
за привремено вработените во странство се опре-
делуваат основ,ици во постојани месечни нето из-
носи и тоа: 

1. износ од 15.100 динари месечно, за лицата со 
завршена висока стручна подготовка; 

2 износ од 12.650 динари, за висококвалифи-
кувани работници и Лица со виша стручна подго-
товка ; 

3. износ од 11.800 динари месечно, за работ-
ниците со средна стручна подготовка и квалифи-
кувани работници: 

4. износ од Ш.850 динари месечно, за работни-
ци со непотполна стручна подготовка и полуквз-
лификувани (призучени) работници. 

5. износ од 10.500 динари, за неквалификува-
ни работници. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 02-891 Претседател. 
18 октомври 1983 година Илија Трпановски, с.р. 

С к о п ј е 

291. 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за 

вработување и осигурување во случај на невра-
ботеност („Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и 
член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за вра-
ботување, Собран,ието на Републичката СИЗ за 
вработување, на седницата Одржана на 14. X 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА 
РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО 
ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО, ОДНОСНО ДОМАЌИН-
СТВО, КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРО-

ДОЛЖЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот и видот 

на приходите на работникот и членовите на не-
говото потесно семејство, односно домаќинство, кои 
влијаат на правото на продолжен паричен надо-
месток. 

Член 2 
Право на продолжен паричен надоместок за 

време на привремена невработеност работникот 
може да оствари ако неговите вкупни приходи и 
приходите на членовите на неговото потесно се-
мејство, односно домаќинство, по основ на рабо-
тен однос, во претходната календарска година не 
го надминуваат ИЗРГОСОТ од 1.500 динари месечно 
по член од потесното семејство, односно домаќин-
ство, 

Во вкупни приходи, по основ на работен од -
нос, во смисла рѓа претходниот став, се сметаат и 

1. надо-местокот од личен доход исплатен спо -
ред прописите на здравственото осигурување: 

2. пензијата и други примања по основ на пен-
зиското и инвалидското осигурување; 

3. паричниот надоместок за време рѓа привре-
мерт невработершст; 

4. надоместокот pia личерг доход кога лицето се 
наоѓа на задолжрггелна работа или /^остручување, 

5. детскиот додаток; 
6. добивањето издршка по судски пресуди; 
7. ВИСТИНСКР10Т приход од земјоделска дејност: 
8. вистинскиот доход остварен од вршење на 

самостојна и дополрштелна стопа нека и пр офеси-
онална дејност; 

9. приходите од привремено вршење на други 
дејности и останати приходи (приходи од издава-
ње стан, деловни простории, приход од земјоде-
лие по осргов на користење на земја под закуп и 
други приходи подложни на данок и придонес); 

10. остварените приходи од привремена работа 
во странство. 

Член 3 
Како вистински приход од земјоделска деј-

ност, во смисла 'на член 2 став 2 точка 8 од оваа 
одлука, се зема катастарскиот приход помножен 
со факторот кој одговара на односот на катастар-
скиот приход според народниов доход на индиви-
дуалното земјоделство во СР Македонија. 

Како вкупен (приход од вршење на самостојна 
и дополнителна стопанска и професионална' деј-
ност, во смисла на член 2 став 2 точка 9 од оваа 
одлука, се зема основицата на данокот според ко-
ја се утврдува вистинскиот доход на даночниот 
обврзник во тековната година. 

Како приход од привремено вршење на други 
дејности и остаршти приходи, во смисла на член 
2 став 2 точка 10 од оваа одлука, се зема вкуп-
ниот остварен приход утврден со договор, решение 
или друг а,кт на надлежен орган. 

Кога потесното семејство, односно домаќинст-
во, остварува приходи по осн,ов на користење на 
земја под закуп, катастарскиот приход утврден за 
тоа земјиште претставува основ рѓа утзрдуварве на 
вистинскиот доход. 

Член 4 
При решавањето на правото на продолжен 

паричен надоместок остварениот вкупен приход ОД 
еден основ се дели на 12, а потоа на бројот pia 
членовите на семејството. 

Вкуш-шзт месечер1 приход остварен по осно.б 
v од работен однос во претходната година се утвр-

дува според износите остварени за времето поми-
нато на работа во претходната календарска го-
дина, а потоа се дели на бројот на членовите па 
семејството. 

Член 5 
Ако чле,нот на семејството, односно домаќин-

ството според посебни прописи биде ослободен од 
обврската за плаќање на придоР1ес од личен доход 
од земјоделска дејност, од,носно придонес од вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, свие 
приходи при утврдувањето"на правото на продол-
жен паричен надоместо,к се пресметуваат во вкз'п-
ните приход,и н,а семејството, со исклучок на ос-
лободувањата дадени поради елементарни ' pieno-
годи. 

Член 6 
При утврдувањето на вкупниот приход во се-

мејството, односно домаќинството, се зема (предвид 
и делот од ЛИЧРШОТ доход од земјоделска дејност 
што се остварува од сопственички дел рѓа земјо-
делскиот имот односно со наследнички дел на не-
расправена оставина КОЈ според наследното право 
му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа дали 
членовите pia семејството, односно домаќинството, 
живеат на ТОЈ имот. 

Сразмерниот дел на катастарскиот приход од 
сосопственичкиот д,ел на 'земјоделскиот имот се ут-
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врдува така што целокупниот приход се дели на 
онолку еднакви делови колку што има членови кои 
го користат тој имот 

Член 7 
Кога членовите на потесното семејство, однос-

но домаќинство, живеат на земјоделскиот имот на 
сродници (браќа, сестри, родители, посвоители, оч-
ув, маќеа, свекор и свекрва, тест и тешта, дедо, 
баба), за определување на вкупниот приход по 
член на семејството се зема сразмерниот дел нп 
катастарскиот приход од ТОЈ имот што отпаѓа на 
членовите во потесното семејство во кое ж и в е : 
корисникот на продолжен паричен надоместок. 

Срзамерниот дел од катастарскиот приход се 
утврдува така што цел-окуп-ниот приход се дели 
на онолку еднакви делови колку што има сродни-
ци кои живеат на имотот. 

Член 8 
Кога ќе настапат промени во имотната сос-

тојба на семејството, односно домаќинството што 
ќе ги изменат околностите што повлекуваат пре-
кинување или престанок на правото на продол-
жен паричен надоместок, исплатата на продолже-
ниот паричен надоместок престанува: 

1. во случај на отуѓување (продажба, замена, 
подарок) на недвижен имот или па дел од нед-
вижен' имот, според поднесената пријава до над-
лежнист орган (катастар), од првиот ден на на-
редниот месец; 

2. во случај на неприфаќање на наследство, 
од денот на смртта на оставителот; 

3. во случај на откажување на наследство од-
носно наследен дел од имот во корист на друг 
наследник, од денот на давањето на ,паследнич-
ката изјава; 

4. во случај на експропријација на имот илџ 
дел од имот, по преземањето на имотот ед страна 
па оној во чија корист е извршена експроприја-
ција; 

5. во случаЈ на престанок или почеток на вр-
шење на самостојна стопанска дејност или про-
фесионална дејност, од денот на бришењето ед 
регистарот; v 

6. во случај на изградба на земјиште кос е 
обложено со катастарски приход, од - денот на из-
давањето на градежната дозвола. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за износот и видот на 
приходите на работникот и членрвите на неговото 
потесно семејство односно домаќинство кои вли-
јаат на правото на продолжен паричен надомес-
ток, 6poj 02-21 од 27. II. 197,9 година. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредн,иот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весни,к па 
СРМ". 

Број 02-890 
17 октомври 1983 година 

С к о п ј е I 
Претседател 

Илија Трпановски, с р 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

292. 
Врз основа на член 218 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/83), со примена на 
став 2 од член 6 од Самоуправната спогодба за 
утврдување писината на средствата за финанси-
рање на заедничките потреби преку републичките 
самоуправни интересни заедници "од општествените 
дејности во 1983 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83), а во согласност со Собранието нв Соци-

јалистичка Република Македонија, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
основно образование — Скопје, на седницата од 
19. X. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОУПРАВНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА 
ПРИДОНЕС НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОД-
НОС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВА-

НИЕ - СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1983 
ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружен труд и другите са-

моуправни организации и заедници се Ослободуваат 
од плаќањето на придонес на личен доход од ра-
ботен однос на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образование за месец 
ноември 1983 година, кој е утврден со Одлуката за 
утврдување стапка на придонес р д личен доход оц 
работен однос за обезбедување средства за Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за основ-
но образование за 1983 година, број 18-623/1 од 28. 
XII. 1982 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ" бр. 4/83. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 до 31. XI 1983 година. 

' Број 18-614/2 
Ј9 октомври 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател. 

Диме Петрески, с. ,р 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 
293. 

Врз основа на член 4 од Општествениот дого-
вор за изедначување на неопходното ниво на обез-
бедување и задоволување на основните права од 
социјалната заштита во периодот од 1983 до 1985 го-
дина, Собранието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита, на седницата 
одржана на 31 маЈ 1983 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДС-
ТВА НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Со, оваа одлука поблиску се уредува начинот, 
критериумите и условите за пресметување и ис-
платување дополнителни средства на општинските 
самоуправни интересни заедници за социјална заш-
тита (општински заедници) за' остварување на ос-
новните права од социјална заштита во 1983 го-
дина. ' 

Член 2 
На општинските заедници кои не ќе можат да 

остварат доволно средства за обезбедување оства-
рувањето на утврдените стандарди на основните 
права од социјалната заштита со примена на кал-
кулативна стапка од 0,38 Vo од доходот на ООЗТ 
од стопанството, Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита (Републичка 
заедница) за таа намена им обезбедува дополни-
телни средства на начин и под услови утврдени со 
оваа одлука. ( 

Член 3 
Републичката заедница им обезбедува дополни-

телни средства на општинските заедници врз осно-
ва на ,нивни искажани потреби за планираниот оп-
фат на корисници на основни права од социјална 
заштита и за материјалните можности за ,нивно 
задоволување согласно член 2 на оваа одлука. 
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Член 4 
Во согласност со член 2 и 3 на оваа одлука 

Републичката заедница ќе им обезбедува дополни-
телни средства на општинските заедници по 1/12 во 
вид на аванс секоЈ месец од предвидените износи 
во Прегледот на планираниот број на корисници 
и средства за остварување на основните права од 
социјалната заштита по општини и планирано учес-
тво во обезбедување средства на Републичката за-
едница во 1983 година. 

Прегледот од став 1 е составен дел на оваа од-
лука. 

Член 5 
Општинските заедници се должни обезбедените 

дополнителни средства од член 4 на оваа одлука 
да ги користат исклучиво за остварување на ос-
новните права ед социјална заштита и за тоа да 
доставуваат периодични извештаи до Републичката 
заедница во рок од 15 дена по истекот на периодот 

Извештаите од став 1 на овој' член треба да 
содржат: 

— вкупен број на корисниците на основните 
права од социјалната заштита и одделно за секое 
основно право; 

— вкупно средства за обезбедување на основ-
ните права од социјалната заштита и одделно за 
секое основно право; 

— вкупно средства што ги обезбедува Општин-
ската заедница од придонеси од доходот на основ-
ните организации на здружениот труд за обезбе-
дување на остварувањето на основните права од 
социјална заштита. 

Член 6 
Републичката заедница ќе го следи наменското 

трошење на средствата "доделени на општинските 
заедници според одредбите на оваа одлука и врз 
основа на извештаите од член 5 на оваа одлука 
ќе ја определува висината на месечниот аванс на 
средствата за наредниот периода а на крајот од 
годината ќе изврши конечна пресметка и исплата. 

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

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

Број 03-168/1 
31 мај 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Благоја Габроски, с, р, 

П Р Е Г Л Е Д 

на планираните средства за основни права и планираното учество на РСИЗ за социјална заштита -
Скопје во 1983 година 

(во ООО динари) 

Вкупно планир. Додатни сред-
Ред. Општина Планиран Планирани сред средс. за основ. ства на РСИЗ 
бр. доход за од дох. на стол. права во 1983 " за соц. заштита 

1983 година со 0,38%! година за 1983 година 

1. Берово 1.042.404 3.961 9.508 5.647 
2. Битола 8.260.177- 31.389 20.045 — 

3. Брод Македон. 259.583 986 8.802 7.816 
4. Валандово 638.011 2.424 2.782 358 
5. Виница 562.274 2.137 6.758 4.979 
6. Гевгелија 2.682.295 10.193 4.527 — 

7. Гостивар 2.600.705 9.883 15.566 5.683 
8. Дебар 681.906 2.591 9.467 6.876 
9. Делчево 1.954.025 7^425 ' 9.991 2.566 

10. Демир Хисар 316.405 1.202 5.153 3.951 
11. Кавадарци 2.357.319 8.958 13.623 4.665 
12. Кичево 1.220.636 4.638 15.948 11.310 
13. Кочани 3.142.052 11.940 10.017 — 

14. Кратово 1.085.740 4.126 7.913 3.787 
15. Крива Паланка 975.512 3.707 13.647 9.940 
16. Крушево 470.813 1.789 4.968 3.179 
17. Куманово 6.403.841 24.335 23.501 — 

18. Неготино 1.428.237 5.427 7.641 2.214 
19. Охрид 4.302.920 . 16.351 10.765 — 

20. Прилеп 5.509.150 20.935 26.889 5.954 
21. Пробиштип 1.470.706 5.589 15.539 ' 9.950 
22. Радовиш 1.612.004 6.126 8.107 1.981 
23. Ресен 1.341.989 5,100 6.192 1.092 
24. Св. Николе 1.748.265 6.643' 11.457 4.814 
2,5. Скопје 48.080.607 182.706 130.690 -

26. Струга 1.834.940 6.973 11.097 4.124 
27. Струмица 3.892.899 N 14.793 15.673 880 
28. Тетово 5.757.419 ' 21.878 28.136 6.258 
29. Т. Велес 4.705.872 17.882 15.578 — 

30. Штип 5.430.403 20.636 10.829 — 

Вкупно: 121.766.632 480.815 107.924 

1 Планираниот доход за 1983 година е добиен 
' врз основа на остварениот доход од стопанството 
на општината за периодот од 1. I. — 30. IX. 1982 
година со предвидување до кра ј на 1982 година v 

планираниот пораст на доходот согласно Резолуци-
јата за политиката на остварувањето на општестве-
ниот план на Републиката за 1983 година во висина 
24%. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
. ДЕЦАТА - ТЕТОВО 

294. 
Врз основа на Законот за општествена зашти-

та Ега децата („Службен весник на СР,М/' бр. 6/81) 
и член 58 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за општествена заштита на 
децата — Тетово, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 7. X. 1983, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-
ЦАТА ЗА ПЕРИОДОТ 16. IX. ДО 31. XII. 1983 

ГОДИНА 

Ii 

Организациите на здружен труд за своите ра-
ботници и работни луѓе кои издвојуваат придонес 
од бруто лични доходи на име придонес за опш-
тествена заштита на децата се ослободуваат од пла-
ќање на овој придонес за периодот 16. IX до 31. XII 
1983 година. ^ 

II 

Ослободување на стапката од придонес сс вр-
ши врз основа на Законот за располагање на вишо-
ците на приходите на интересните заедници во 1933 
година. 

III , 

Одлуката влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 16. IX. 1983 година. 

IV 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ". 

Бр. 0801—2067 
7 октомври 1983 година 

Т е т о в о 
Претседател, 

Хамит Алиу, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ДЕЛЧЕВО 

295. 
Врз основа на член 31 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на СИЗ за општествена заштита на децата 
— Делчево, согласно член 1 од Законот за начинот 
на располагање на вишоците од приходи на бу-
џетот и со вишоците на приходи на Самоупрпз -
ната интересна заедница во 1983 година („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 76/82), Собранието на СИЗ за 
општествена заштита на децата — Делчево, на сед -
ницата одржана на 15. IX. 1983 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ (ПРЕСТАНОК) ОД ПЛАЌА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА ОСИЗ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ДЕЛ-
ЧЕВО ЗА МЕСЕЦИТЕ СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ, 

НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА 

Член 1 

Работните луѓе вработени во општествениот 
сектор, работните луѓе кои самостојно вршат зем-
јоделска, занаетчиска или стпанска дејност и од 
личниот доход на работниците од самостојно врше-
ње на иестопански дејности или услуги, се ослобо-
дуваат од плаќање од придонесите1 на Самоуправ-
ната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општина Делчево за месеците септем-
ври, октомври, ноември и декември 1983 година. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и „Службен гласник на општината Дел-
чево". 

Бр. 02—3/8 од 
15 септември 1983 година 

Делчево 
Претседател, 

М. Алексов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СТРУГА 
296. 

Врз основа на член 7, 14, 20 и 25 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), член 2 од За-
конот за измени на Законот за самозгправните ин-
тересни заедници на културата („Службен весник 
на СРМ" бр. 43/78), член 195 став 5 од Статутот на 
СИЗ на културата — Струга и член 6 од Самоуп-
равната спогодба за здружување на средства во 
Републичката заедница на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 27/80), а во врска со член 7 од 
Самоуправната спогодба за утврдување висината 
на средствата за финансирање на општите, оп-
штествени и заеднички потреби во општината Стру-
га за 1983 година, Собранието на СИЗ на кул-
турата — Струга, на седницата одржана на 6. X. 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ 
НА КУЛТУРАТА - СТРУГА И ЗА ЗДРУЖУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИНА, БР. 03—59/1 

ОД 12. IV. 1983 ГОДИНА 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување стапките на придо-
несите на ОСИЗ на културата - Струга и за здру-
жување средства во Републичката заедница на 
културата во 1983 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/83) се 'вршат следните измени: 

— во член 2 точка 1, бројката „0,66%" се за-
менува со бројката „0,63%". 

— Во член 3, ставот 1 се менува и гласи: 
„Од основот утврден во член 2 став 1 точка 1 

и 2 на оваа одлука ОСИЗ на културата — Струга 
здружува средства во Републичката заедница на 
културата". 

Точките 1 и 2 на истиот став се бришат. 
Ставот 2 на истиот член останува ист. ' 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1983 
година и ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03—128/1(1) 
6 октомври 1983 година ^ 

Струга 

Претседател, 
Ремзи Нуши, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
СТРУГА 

297. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74), член 23 став 1 точка 4 и 9 од Статутот нз 
ОСИЗ на физичката култура — Струга и член 6 
став 3 од Самоуправната спогодба за здружувања 
средства во Републичката СИЗ на физичката кул-
тура, а во врска со член 7 од Самоуправната спо-
годба за утврдување на висината на средствата за 
финансирање на општите општествени и заеднич-
ки потреби во општината Струга за 1983 година, 
Собранието на СИЗ на физичката култура — Стру-
ia, на седницата одржана на 6. X. 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ 
НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - СТРУГА И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1983 ГОДИ-

НА, БР. 03—76 ОД 21. IV. 1983 ГОДИНА 

Член I1 

Во Одлуката за утврдување стапките на придо-
несите на ОСИЗ на физичката култура — Струга и 
за здружување средства во Републичката заедни-
н,а на физичката култура во 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/83), се вршат следните 
измени: 

— Во член 2 точка 1) бројката „О,5010/о" се за-
менува со бројката „0,47%". 

— Во член 3 ставот 1 се менува и гласи: 
„Од основот утврден во член 2 став 1 точка 1 и 

2 на оваа одлука .ОСИЗ на физичката култура — 
Струга здружува средства во Републичката СИЗ нз 
физичката култура". 

Точките 1 и 2 на истиот'став се бришат. 
Ставот 2 на истиот член останува ист. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1983 
година и ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03—146/2(1) 
6 октомври 1983 година 

Струга 
Претседател, 

Александар Делески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

298. 
Врз основа на член 59 став 1 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ4' 
бр. 10/83), член 9 и 30 од Правилникот за условите 
и начинот на остварување правата од здравственото 
осигурување на работниците и земјоделците и член 
204 точка 19 од Статутот на Општинската СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Општинската заедница, на за-
едничка седница на трите собори, одржана на 6. X. 
1983 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА ПО ИЗБОР ОД ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредуваат условите и на-

чинот на користењето на здравствената заштита на 
осигурените лица по избор, како и висината на 
учеството во трошоците. 

Член 2 

Осигурените лица имаат право да користат 
здравствена заштита на товар на средствата на За-
едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање во најблиската здравствена работна органи-
зација од подрачјето на Заедницата, со која Заед-
ницата има склучено договор за начинот и редот 
на обезбедувањето здравствена заштита на оси-
гурените лица. 

Член 3 

Ако осигуреното лице не сака да се лекува во 
најблиската здравствена работна организација, ка-
ко што е регулирано во претходниот член, туку 
бара да биде упатено во некоја друга здравствена 
работна организација, во тој случај дава изјава 
пред Стручната служба на Заедницата со која из-
јавува каде да биде упатено на лекување. 

Член 4 
Со давањето на изјавата за избор на лекување, 

осигуреното лице се обврзува дека разликата во 
цената на лекувањето што ќе се појави меѓу нај -
блиската здравствена работна организација ка ј што 
осигуреното лице требало да се лекува и избрана-
та односно бараната здравствена работна организа-
ција, ќе ја надомести на фондот за здравственото 
осигурување. 

Истовремено, со давањето на изјавата, осигуре-
ното лице вложува средства во вид на аванс во 
износ од 5.000,00 динари, кои средства се депони-
раат и стојат се до крајната пресметка. 

Член 5 

Врз основа на дадената изјава од осигуреното 
лице, надлежниот лекар ќе издаде упат за леку-
вање на осигуреното лице до избраната односно ба-
раната здравствена работна организација. 

На издадениот упат за лекување, на задната 
страна на упатот на двата дела, лекарот ќе го ста-
ви текстот: „осигуреното лице се упатува по избор 
на дадената изјава пред Заедницата под број и 
датум". 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за учество на 
осигурените лица во трошоците при користењето 
на здравствената заштита по избор од осигурените 
лица надвор од подрачјето на Заедницата, бр. 
02—1315/1 од 25 декември 1981 година. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 октом-
ври 1983 година и истата ќе биде објавена во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 02—718/1 
6 октомври 1983 година 

Струмица 
Претседател, 

Горѓи Ѓидалов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО Л ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КАВАДАРЦИ 

299. 
Врз основа на член 116 од Законот за здравс-

твена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
единствените критериуми за учеството на корис-
ниците на здравствената заштита во цената на од-
делни зидови здравствени услуги, при набавката 
на ортопедски помагала, протетички средства и ле-
кови утврдени со Одлуката бр. 0606—1207/1 од 6. 
VII. 1983 година на РСИЗ — Скопје и член 39 од 
Статутот на Општинската заедница, Собранието на 
заедницата, на заедничката седница на двата собо-
ри, одржана на 30. IX. 1983 година донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
i 

Со оваа одлука се определуваат видовите нл 
здравствените услуги при чие користење осигуре-
ните лица на Општинската заедница задолжител-
но учествуваат во поднесувањето на трошоците, 
како и висината на тоа учество. 

Член 2 

Осигурените лица на Општинската заедница, 
врз основа на Законот за здравствена заштита, 
единствените критериуми за учество на корисни-
ците на здравствена заштита во цената на одделни, 
видови здравствени услуги, при набавка на ор-
топедски помагала, протетички средства и лекови 
v Статутот на Општинската заедница ќе учеству-
ваат во трошоците при користење на здравствена 
заштита во висина што се утврдува за следните 
Б И Д О В И на здравствени услуги: 

1. За издаден лек по еден рецепт, освен за 
оние лекови за чија примена е потребно непос-
редна интервенција на стручен медицински ра-
ботник, 20,00 динари;1 

2. здравствени услуги пружени со цел за ес-
тетска корекција на одделни органи и делови на 
телото, носот, ушните школки, лицето, дојките, 
операција на брадавица и слично, освен кога ко-
рекциите се потребни за премавнување на функцио-
нални пречки со 50% од цената на услугата; 

3. абортуси за кои не постои апсолутна меди-
цинска индикација, 50% од цената на услугата; 

4. чевли со протези, 40% од цената на чевлите; 
5. ортопедски чевли, 50% од цената на орто-

пед ските чевли; 
6. ракавици, 40% од цената па ракавиците; 
7. сите видови чорапи, освен на осигурените 

лица од женскиот пол кога носат протези на дол-
ните екстремитети, 50% од цената на гумениот чо-
рап;' 

8. затеги, суспензориуми и појаси, 50% од 
нивната цена; 

9. корсети и мидери, 50% од цената; 
10. ортопедски влошки, 50% од цената; 
11. кожни капи, 50% од цената; 
12. очила, 50% од цената; 
13.слушни помагала, 20% од цената; 
14.привремена и имедијална протеза, 50% од це-

ната; 
15. забнопротетички средства, 20% од цената на 

тие средства;, 
16. вештачка дојка без медицинска индикација, 

50% од цената; 
17. перика со одобрение на здравствена коми-

сија, 60% од цената; 
18. преглед без упат кај специјалисти кога по 

оценка на лекарот услугата не е неопходна, 100% 
од цената за прегледот. 

Член 3 
Од партиципацијата се ослободуваат задолжи-

телните видови на здравствена заштита и тоа: 
— целосна здравствена заштита на децата и 

младинците до 20 годишна возраст и на лицата над 
65 годишна возраст, освен за лековите. 

Децата до 6 годишна возраст се ослободуваат 
и за лековите; 

— целосна здравствена заштита на лицата над 
20 годишна возраст на кои според прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување ќе им се 
утврди загубување на работната способност, се до-
дека трае таквата неспособност, освен за лековите; 

— откривање, спречување и лекување на за-
разните заболувања што подлежат на задолжител-
но пријавување, освен за лековите; 

— здравствена заштита на жените во врска со 
бременоста, породувањето, мајчинството, ' кон-
трацепцијата и активностите и мерките за пла-
нирање на семејството, освен за лековите; 

1 — здравствена заштита на училишната млади-
на и студентите до 26 односно 27 годишна возраст 
и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, 
заштита .и лекување на забите и устата, протетич-
ки и рехабилитациони мерки ка ј оштетувањето и 
а,номалиите на видот и слухот и' ка ј ортопедските 
аномалии и деформациите, освен за лековите; 

— уживателите на пензија со заштитен дода-
ток и членовите на нивните потесни семејства кои 
тие ги издржуваат, освен за лековите; 

— инвалиди на трудот од П и Ш категорија 
кои чекаат на вработување, односно кои се нао-
ѓаат на професионална рехабилитација, доколку 
материјалното обезбедување, односно привремениот 
надоместок што го примаат не го надминува изно-
сот на загарантираниот личен доход, освен за ле-
ковите; 

— учесниците во НОВ и НОДЕМ, воените ин-
валиди и мирновременските воени инвалиди, освен 
за лековите, 

— лицата кои се заболени од заболувања со 
поголемо социјално — медицинско значење пора-
ди кои имаат потреба од почесто користење на зд-
равствена заштита — бубрежни заболувања што се 
третираат со хронична дијализа, лекување на ал-
кохоличари и наркомани, ревматска треска, малиг-
ни заболувања, шеќерна болест, прогресивна мус-
кулна дистрофија и хемофилија; 

— нега и лекување на душев,ни болни кои по-
ради природата и состојбата на болеста можат да, 
го загрозат својот живот и животот на другите 
лица или да ги оштетат материјалните добра; 

— кор,исниците на постојана социјална помош 
и членовите на нивните потесни семејства кои тие 
ги издржуваат; 

— користење на здравствена заштита како по-
следица на несреќа на работа и професионални 
заболувања; 

— невработените лица се ослободуваат и за ле-
ковите. ' 

Член 4 
Апсолутно одредениот износ на партиципаци-

јата за лековите се валоризира во почетокот на се-
која календарска година во согласност со просеч-
ното зголемување на цената на лекот^ 

, Член 5 

Корисниците партиципацијата ја плаќаат на 
здравствената организација која ја пружа здрав-
ствената услуга односно на аптеката која го издава 
лекот и тоа според самоуправниот акт на онаа оп-
штинска заедница за здравствена заштита на чие 
подрачје се наоѓа здравствената организација која 
пружа здравствена услуга, односно аптеката која 
го издава лекот. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 5. VIII. 1983 го-
дина за лековите, а задругите видови здравстве-
ни услуги од 1. X. 1983 година, и ќе ја објави 
во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-555/1 
30 септември 1983 година 

Кавадарци 
Претседател. 

Костадин Манчев, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - РАДОВИШ 
300. 

Врз основа на член 82 од Статутот на ОСИЗ на 
културата — Радовиш, Собранието на Заедницата, 
на редовната седница одржана на 28. IX. 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС 
НА СИЗ НА КУЛТУРАТА ОД СТОПАНСТВОТО И 
НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 1. X. ДО 

31. XII. 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Се донесува одлука за ослободување од пла-

ќање придонес од страна на стопанските pi несто-
панските организации кој доаѓа, како приход н i 
ОСИЗ на културата и Републичката заедница на 
културата — Скопје и тоа: 

— од доходот на стопанството — 0,50%; 
— од бруто личен доход на нестопански орга-

низации — 0,50%). 
Член 2 

. Организациите се ослободуваат од плаќање на 
придонес за периодот од 1. X. 1983 до 31. XII 1983 
година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1. X. 1983 година до 
31. ХИ. .1983 година. 

Бр. 02—91 
28 септември 1983 година 

Радовиш 
Претседател, 

Столе Трајанов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

301. 
Врз основа на точка 1 на член 73 и член 153 

до 157 од Статутот' на Македонската академија на 
науките и уметностите („Службен весник на СРМ" 
бр. 30/78), Собранието на Македонската академија 
на науките и уметностите, на седницата одржана 
на 31 октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА МАКЕДОНСКАТА 
АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

Член Ј 
Член 87 од Статутот на Македонската акаде-

мија на науките и уметностите се менува и ,гласи: 
„Претседателот, потпретседателот, односно пот-

претседателите и секретарот на Академијата, како 
и избраните членови на Претседателството на Ака-
демијата можат да бидат избирани во Претседател-
ството на Академијата најмногу двапати еднопо-
друго". 

Член 2 

Став 3 на член 96 од Статутот се менува и гласи: 
„Член на одделение не може да биде избран за 

секретар на одделението повеќе од двапати едно-
подруго". 

Член 3 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и влегува во сила осмиот ден од денот на 
нејзиното објавување. 

Бр. 01-59/17 
С к о п j с 

Претседател на Академијата, 
акад. Михаило Апостолски, с. р. 

О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред ОВОЈ суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Ибадет Шаќировска 
од Скопје, ул. „Виетнамска" бр. 8/1, против тужени-
от Ариф Шаќировски од Скопје, а сега со непоз-
ната адреса на живеење 

Се повикува тужениот Ариф Шаќировски да 
се јави во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот во „Службен весник на СРМ". Во спротивно 
судот по службена должност ќе му постави привре-
мен старател кој ќе ги штити неговите права и ќе 
го застапува пред судот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II — Скопје, XII 
П. бр. 2703/83. (114) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — СкопЈе за-
веден е спор по правната работа на тужителката 
Благојка Јовановска од с. Стајковци, скопско, про-
тив тужениот Стојан Милосковски од Скопје, ул. 
„Сречко Пужаљка" бр. 88-б, населба Маџари, а 
сега во Австралија со непозната адреса, за утврду-
вање. Вредност на спорот неопределена. 

Се поканува тужениот СтоЈан Милосовски во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот да се јави во судот или да ја соопшти сегаш-
ната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде 
одреден привремен старател, во смисла на член 84 
од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на туже-
ниот по предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X. П. 
бр. 2647/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-

тапка за штета по тужбата на тужителот ЗИК 
„Тетово", ООЗТ „Полог" — Тетово, против туже-
ниот Селими Селман од с. Требош, а сега на при-
времена работа во СР Германија, со непозната ад-
реса. Вредност на спорот 34.32i,00 динари. 

Се повикува тужениот Селими Селман од с. 
Требош, сега на привремена работа во СР Герма-
нија, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на ргласот да се јави во "бвој суд или да одреди 
свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој 
рок, преку Центарот за социјални работи — Тето -
во ќе му биде поставен привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1066/83. 

Пред овој суд се води граѓанска парница од 
тужителот Зендели Шабан од с. Челопек, против 
тужениот Османи Миџаит од с. Челопек, а сега на 
привремена работа во Германија, со непозната ад-
реса. 

Се поканува тужениот Османи Миџаит од с. 
Челопек да се јави во судот или кој ја знае негова-
та адреса да ја соопшти. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе се грижи за 
неговите права и (интереси, а согласно член 86 од 
ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 758/83. 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Воена книшка, издадена во Вировитица на име 
Никола Крстевски, с. Челопек, Тетово. (2913) 

Царински список по декларација увоз-извоз бр. 
897 од 26. IV. 1983 год., ,издаден во Царинарница — 
Скопје на име Добре ѓорѓиевски, Скопје. (7215) 

Список за царинска декларација на Ј^ме Љуп-
чо Ангеловски, ул. „Партизанска" бр 85/4. Битола. 



Стр. 624 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 2 ноември 1983 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

) Одлука за помилување на осудени лица 601 
Одлука за распоред на дел од вишокот 
на приходите утврдени со Завршната 
сметка на Републичкиот буџет за 1982 
година — — — — — — — — — 602 
Решение за именување раководител и 
членови на Меѓуресорската група за сле-
дење, анализирање и предлагање соод-
ветни мерки за унапредување па соработ-
ката со неврзаните земји и земјите во 
развој - — — — — — —' — — 602 
Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Заводот за културно-просветен м нас-
тавен филм во Скоп-је — — — — — 602 

(Решение за именување претставници на 
општествената заедница во Работната ор-
ганизација за презентирање на култур-
ните вредности „Македонија-концерт" — 
Скопје - - - - - - - - - 603 

(Решение за давање согласност за име-
нување работоводен орган на Работната 
организација „Службен весник на СРМ" 603 
Решение за определување на организа-
циите на здружен труд за насочено сред-
но образование ко.и ќе вршат проверува-
ње на стручната оспособеност за вршење 
на определени занаетчиски дејности — 6СЗ 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 62/83 од 13 октомври 1983 година 606 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

ЈУ. бр. 150/83 од 13 октомври 1983 година 606 
'Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 46/83 од 5 октомври 1983 година 607 

Општествени договори и 
самоуправни спогодби 

Општествен договор за заедничките ос-
нови и мерила за стекнување на доход на 
работните заедници на органите на упра-
вата —1 — — — — — — — — 60' 
Општествен договор за изедначување на 
неопходното ниво на обезбедување и з а -
доволување на основните права од со-
цијална заштита во периодот од 1988 до 
1985 година - - - - - 60' 
Самоуправна спогодба за висината на 
нај,нискиот из,нос на надоместокот за смес-
гено лице во друго семејство — — — 6К 
Самоуправна спогодба за изменување на 
Оа?лоуправната спогодба за висината на 
постојаната парична помош на̂  корисни-
ците на социјална заштита — — — — 61( 
Спогодба за изменување и дополнување 
ча Спогодбата за висината на цените на 
услугите на организациите на здружен 
груд од областа на социјалната заштита 611 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за дополнително усогласување на 
пензиите според порастот на номинални-
те лични доходи во Републиката во пр-
вите шест месеци од 1983 година — — 615 
Одлука за најнискиот износ на пензиите 
по 1 јули 1983 година — — — — — 615 
Одлука за граничниот износ на најнис-
кото пензиско примање по 1 јули 1983 
година — — — — — — — — — 615 

Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на основицата 
за пресметување и плаќање придонес за 
вработување за работниците на привре-
мена работа во странство — — — — 616 
О д л у к а в а износот и видот на приходите 
на работникот и членовите на неговото 
потесрш семејство, односно домаќинство, 
кои влијаат на правото на продолжен 
паричен надоместок — — — — . — — 616 
Одлука за ослободување на организации-
те на здружениот труд и самоуправните 
организации и заедници од плаќање на 
придонес на личен доход од работен од-
нос на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образование 

Скопје за месец ноември 1983 година 617 
/Одлука 'за начинот, критериумите и усло-
вите на -обезбедување дополнителни сред-
ства на^ ОСИЗ за социјална заштита за 
остварување на основните права од соци-
јална заштита во 1983 година — — — 617 

ТЕТОВО 
Одлука, за ослободување од плаќање на 
придонел за општествена заштита на де-
цата за^ периодот од 16. IX. до 31. XII. 
1983 година - - - - - - - - 620 

ДЕЛЧЕВО; 
Одлука I за ослободување (престанок) од 
плаќање! на придонес како приход на 
ОСИЗ з'а општествена заштита на деца-
та — Делчево за месеците септември, ок-
томври, ; ноември и декември 1983 година 620 

СТРУГА 
Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување стапките на придонесите на 
ОСИЗЗ н"а културата — Струга и за здру-
жување'. средства во Републичката заед-
ница на културата во 1983 година, бр. 
03-59/1 рд 12. IV. 1983 година - - - 620 
Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување стапките на придонеси на 
О СИЗ на физичката култура — Струга 
и за здружување средства во Републич-
ката СИЗ на физичката култура во 1983 
година, бр. 03-76 од 21. IV. 1983 година 621 

СТРУМИЦА 
Одлука -за учество на осигурените лица 
во трошоците при користењето на здрав-
ствена заштита по избор од осигуреници-
те на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица — — 621 

КАВАДАРЦИ 
Одлука,, за учество на осигурените лица 
во трошоците при користење на здравс-
твена заштита — — — — — — — 622 

РАДОВИШ 
Одлука :за ослободување од плаќање при-
донес на СИЗ на културата од стопан-
ството и нестопанските организации од 
1. X. до 31. XII. 1983 година - - - - 623 

Општи акти на самоуправните 
организации 

Одлука за измена /на статутот на Маке-
донската академија на науките и умет-
ностите — — — — - — — — — 623 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10а. 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 


