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74. 
Врв основа на член 12, став 2 и член 24, 

став 2 од Законот за извршување на Републичкиот 
буџет за 19812 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА 
И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД 

ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1982 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата 

предвидени во Републичкиот буџет за 1982 година 

наменети за изградба и опремување на објекти што 
се од општ интерес за Републиката, во вкупен 
износ од 188.159.000 динари и тоа: 

— во раздел 10, позиција 1/16 
— Средства за изградба и 
опремување на објекти 
што се од општ интерес 
за Републиката 185.946.000 дин. и 
дел од средствата за 
амортизација на објекти-
тите на републичките ор-
гани на управата 2.213.000 дин. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се рас-

поредуваат по одделни корисници и намени и тоа: 

Пренесени обврски 
од периодот 

1976 — 1980 год. 
Нови обврски ВКУПНО 

1. Републичка заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување 

- за изградба и опремување на простор за 
здравствена заштита на населението 40.000.000 60.000.000 100.000.000 

2. Републичка заедница на насоченото образова-
ние 

- за изградба и опремување на училишен 
простор во насоченото образование — 30.000.000 30.000.000 

3. Републички секретаријат за култура 
- за изградба на спомен-домови на културата 4.000.000 — 4.000.000 
- за адаптација и опремување на простор за 
културни активности во определени населени 
мерта — 5.000.000 5.000.000 

- за изградба и адаптација на библиотеки и 
музеи во стопански недоволно развиените 
краишта и во подрачјата на пограничниот 

800.000 појас — 800.000 800.000 
4. Републичка заедница на културата 

- за изградба и опремување на објекти во 
областа на културата 8.359.000 — 8.359.000 

5. Републички комитет за физичка култура 
- за изградба на објекти во областа на физич-

ката култура 12.000.000 — 12.000.000 
8. Републичка конференција на народна тех-

ника на ОР Македонија 
- за изградба на објекти во областа на тех-

ничката култура — 3.000.000 З.ООО.ООО 
7. Републичка заедница на научните дејности 

- за изградба и опремување на простор за 
12.000.000 научна дејност — 12.000.000 12.000.000 

8. Републичка самоуправна интересна заедни-
ца за заштита од градобијност 

- за реализација на Програмата за докомпле-
тирање на мрежата за заштита од градобиј-
ност — 5.000.000 5.000.000 

9. Републички хидрометеоролошки завод 
- за реализација на развојната програма од 

областа на хидрометеоролошките работи — 5.000.000 5. ООО. ООО 
10. Републички секретаријат за урбанизам 

- за реализација на Програмата за заштита 
на Охридското, Преспанското и Дојранското 
Езеро — 3.000.000 з.ооо.ооо 
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Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука ќе се 

користат како учество на Републиката во финан-
сирањето на развојните програми. 

Член 4 
Распоредот на средствата на крајните корис-

ници од член 2 на оваа одлука ќе го извршат но-
сителите на средствата. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја 

извршува оваа одлука според динамиката на при-
ливот на средствата на Републичкиот буџет, како 
и во сообразност со обезбеденото учество од дру-
гите учесници во финансирањето на програмите. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 2)3-380/1 
25 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

75. 
Брз основа на член 9, став ,2 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанството 
врз организациите на здружениот труд '(„Службен 
весник на ОРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 
17/78, 41/78, 13/80, 6/81, 20/81 и 38/81)), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРАН-
СФОРМИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ ОБВРСКИ 
НА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ" — 
СКОПЈЕ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-

СТВОТО ВО САНАЦИОНЕН КРЕДИТ 

1. Во Одлуката за трансформирање на достаса-
ните обврски на Рудници и железарница „Скопје" 
— Скопје по кредитите од средствата на Републи-
ката за инвестиции во стопанството во санационен 
кредит („Службен весник на СРМ", бр. 22/80), во 
точка 2, на крајот, по бројката „1980" се додава 
„и 1981". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-3815/1 
25 февруари 11982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

76. 
Брз основа на член 5 став 3 од Законот за 

основање на Заводот за геодетски и фотограмет-
риски работи („Службен весник на СРМ", бр. 9/77), 
Извршниот совет на Собранието на ОР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕО-

ДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ — 
СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Работничкиот совет на За-

водот за геодетски и фотограметриски работи, по-
ради истек на времето за кое беа именувани: 

1. Роза Русо 
2. инж. арх. Љубе Пота 
II. За претставници на општествената заедни-

ца во Работничкиот совет на Заводот за геодетски 
и фотограметриски работи се именуваат: 

(1. Стојанка Најденовска, советник на репуб-
личкиот секретар за финансии и 

!2. инж. арх. Антун Мославац, советник на ре-
публичкиот секретар' за урбанизам. 

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

Бр. 17-298/1 
5 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

77. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15 
алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 24 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека членот 3 од Правилни-
кот за измени и дополнување на Правилникот за 
основите и мерилата за утврдување и распореду-
вање на доходот, чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка, донесен од работниците во Основната орга-
низација на здружениот труд трговија на мало 
„Тигар" во Крива Паланка, во состав на Работната 
организација за земјоделско производство, коопе-
рација, трговија и угостителство „8 Октомври" во 
Крива Паланка, со референдум одржан на 25 ап-
рил 1980 година, во време на неговото важење, не 
бил во согласност со Уставот и законот. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на членот 6 од правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на С!РМ" и во Основната организација на 
здружениот труд трговија на мало „Тигар" во Кри-
ва Паланка на начинот предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

4. Општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето во Крива Паланка му поднесе 
на Уставниот суд на Македонија предлог за оце-
нување уставноста и законитоста на членовите 3 
и 6 од правилникот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот, овие одредби 
биле противуставни и незаконити и тоа: членот 3 
од оспорениот правилник затоа што со него било 
предвидено зголемување за 10% на основицата за 
пресметување и исплатување на личните доходи, 
што значи на аконтацијата на личните доходи за 
оние работници кои се најмалку 3 години пред 
остварување право на пензија, а пак членот 6 за-
тоа што со него било предвидено ретроактивна 
примена на оспорениот правилник. 

[5. На седницата Судот утврди дека на 28 ап-
рил 1981 година работниците на ООЗТ „Тигар" во 
Крива Паланка донеле Правилник за измени и 
дополнувања на Правилникот за основите и мери-
лата за утврдување и распоредување на доходот, 
чистиот доход и распределба на средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка, со чиј Член 
1 е укинат членот 3 од оспорениот правилник. 

Со ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Ма-
кедонија е предвидена можност Уставниот суд на 
Македонија да ја оценува уставноста и законито^ 
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та на самоуправните општи акти што престанале 
да важат, ако од престанокот на важењето до по-
ведувањето на постапката не поминало повеќе од 
една година. Со оглед на тоа што од престанокот 
на важноста на членот 3 од оспорениот правилник 
(126 април 1980 година) до поведувањето на постап-
ката (16 февруари'19Ш година) не поминало по-
веќе од една година т. е. членот 3 престанал да ва-
жи по поднесување на предлогот, Судот смета де-
ка има правна можност за оценување на неговата 
уставност и законитост, 

Со членот 3 од оспорениот правилник беше 
предвидено на работниците кои се најмалку 3 го-
дини пред остварување правото на пензија, осно-
вицата за пресметување и исплата на личните до-
ходи да им се зголеми за 10%. 

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија и 
со членот 126 од Законот за здружениот труд е 
предвидено дека на секој работник, во согласност 
со начелото на распределба според трудот и со 
порастот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидар-
ност на работниците во здружениот труд, му при-
паѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Од означениве уставни и законски одредби про-
излегува дека работникот учествува во распре-
делба на средствата за лични доходи зависно од 
својот работен придонес и резултатите кои ги пос-
тигнал во работата. 

Со оглед на тоа што зголемувањето за 10% на 
основицата за пресметување на личниот доход на 
работниците кои се најмалку 3 години пред оства-
рување правото на пензија, предвиден во членот 3 
од оспорениот правилник, не е извршено во за-
висност од работниот придонес и постигнатите ре-
зултати на работникот т. е. извршено е вон систе-
мот на распределба според трудот, Судот оцени де-
ка оваа одредба од правилникот, во време на неј-
зиното важење, не беше во согласност со начелото 
на распределба според трудот и постигнатите ре-
зултати во работата, утврдено во членот 22 од 
Уставот на ОР Македонија и во членот 1<26 од За-
конот за здружениот труд. 

Со членот 6 од оспорениот правилник е пред-
видено правилникот да се применува од 1 април 
1980 година. 

Според ставот 3 на член 577 од Законот за 
здружениот труд, во самоуправниот општ акт мо-
же да се предвиди, во согласност со законот, де-
ка тој акт или одделни негови одредби можат да 
имаат повратно дејство ако тоа го дозволува при-
родата на односите што се уредуваат со тој само-
управен општ акт. (Со ставот 1 на член 134 од 
овој закон е предвидено работниците во текот на 
годината привремено да го утврдуваат и исплату-
ваат личниот доход како аконтација за периодите 
утврдени со самоуправниот општ акт кои периоди 
не можат да бидат подолги од еден месец. Најпос-
ле, со ставот 1 на член 135 од истиот закон е пред-
видено конечната пресметка на личниот доход за 
секој работник во основната организација да се 
утврдува при утврдувањето на завршната сметка 
на основната организација. 

Од означените законски одредби произлегува 
дека и во самоуправниот општ акт за распредел-
ба на средствата за лични доходи може да се ут-
врди одделни негови одредби да имаат повратно 
дејство, доколку природата на односите уредени 
со тие одредби тоа го допушта. Во конкретниот 
случај Судот утврди дека одредбата од членот 6 
од оспорениот правилник со која е предвидено зго-
лемување на личните доходи на работниците за 
определен процент, е од таква природа што до-
пушта нејзина ретроактивна примена. Ова дотол-

ку повеќе што исплатата и на ова зголемување 
влегува во аконтацијата на личниот доход за те-
ковната година и примената на таа одредба не се 
однесува на периодот пред завршната сметка за 
претходната година. 

Со оглед на изнесеното Судот смета дека не 
може основано да се постави прашањето за соглас-
носта на член 6 од правилникот со начелото на 
забрана на повратното дејство на општите акти 
утврдено во членот 262 од Уставот на СЈР Маке-
донија. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точките II и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 37/81 
24 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

78. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 14, 
став ,1, алинеја 4, членот 115, алинеја 2 и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата од 30 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 

,1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 7 и 8 на ста-
вот 2 на член 58 од Правилникот за основите, ме-
рилата и критериумите за финансирање на дејнос-
та на основните организации на здружениот труд 
од областа на предучилишното и основното обра-
зование и воспитание во општината Битола, до-
несен од Собранието на (Самоуправната интересна 
заедница за образование и н^ука во Битола на сед-
ницата од 6 јули 1976 година. 

2. СЕ УТВРДУВА дека членот 22 од Одлуката 
за утврдување на цената на воспитно-образовните 
услуги на задолжителното основно образование во 
Општината Битола за 1980 година, донесена од 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
за образование и наука во Битола на седницата од 
21 април 11980 година, во времето на нејзиното ва-
жење не била во согласност со Уставот и законот. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Самоуправната интересна заед-
ница за образование и наука во Битола на начи-
нот предвиден за објавување на самоуправни оп-
шти акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, со решенија-
та У. бр. 98/80 од 11 јуни 1981 година и од 3 де-
кември 1981 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбите од актите 
означени во точките 1 и 2 на оваа одлука. Пос-
тапката беше поведена затоа што пред Судов осно-
вано се постави прашањето за согласноста на ос-
порените одредби со начелото на распределба спо-
ред трудот, со ставовите 1 и 2 на член 79 од За-
конот за основното воспитание и образование и со 
членот 4 од Законот за самоуправните интересни 
заедници за воспитание и образование. 

5. (Во одговорот на наводите содржани во ре-
шението за поведување постапка во однос на пра-
вилникот означен во точката 1 на одлуката, сек-
ретарот на самоуправната интересна заедница за 
образование и наука во Битола, изнесе дека тој 

^се применувал во текот на 1981 година, а оспоре-
н и о т акт, означен во точката 2 на одлуката, се 
применувал но не целосно, и се однесувал само за 
1980 година. 

6. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во 
текот на постапката и на седницата, Судов утврди 
дека според неговиот став 2 на член 53, работното 
место односно работите и работните задачи на 
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просветен работник, кој реализира образовно-вос-
питна програма,, се вреднуваат и финансираат со 
1100 бода. Според алинејата 7 на став 2 од оспо-
рениот член 58, за зголемување на стартната осно-
ва од ставот 1 на член 53 за признатите работни 
места просветни работници, воспитувачи, корепе-
титори, негувателки и административни работници, 
што имаат оформено више образование, на органи-
зациите на здружениот труд и работните заедници 
им се одобруваат уште по 15 бода. Со алинејата 8 
на ставот 2 на истиот член од правилникот, за 
зголемување на стартната основа од ставот 1 на 
член 53 за .признатите работни места просветни ра-
ботници, воспитувачи, корепетитори, негувателки и 
административни работници што имаат оформено 
високо образование на организациите на здруже-
ниот труд и работните заедници им се одобруваат 
уште по 30 бода. 

Разгледувајќи го оспорениот член 22 од актот 
означен во точката 2 на оваа одлука, Судов утвр-
ди дека вкупно остварените средства од основните 
организации на здружениот труд — даватели на 
услуги, по основ на предложена програма, а во 
зависност од нивото на знаењата и умеењата стек-
нати преку стручно оспособување на извршите-
лите на работите и работните задачи на програма-
та, се определува индекс 100 за основен степен на 
стручна оспособеност, индекс 115 за повисок сте-
пен, а индекс 130 за висок степен на стручна под-
готовка. Вкупните средства утврдени на овој на-
чин, остварени по сите основи предложени со про-
грамата, вклучувајќи ги и средствата за минат 
труд, се земаат како основ при пресметувањето на 
аконтационата вредност на програмата. 

7. Согласно начелото на распределба според 
трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и според ставот 1 на член 126 од За-
конот за здружениот труд, на секој работник му 
припаѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд личен доход според резултатите 
на неговиот труд' и неговиот личен придонес што 
со својот тековен и минат труд го дал во зголе-
мувањето на доходот на основната организација. 
Од друга страна, според ставот ,1 на член 79 од 
Законот за основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 111/76, 4/77, 9/77 и 
46/78), наставници во одделенска настава во основ-
но училиште можат да бидат лица . што завршиле 
филозофски факултет — педагошка група и пе-
дагошка академија — отсек за одделенска настава 
и лица што завршиле учителска школа. Настав-
ници по предметна настава во основно училиште, 
според ставот 2 од истиот член од означениот за-
кон, можат да бидат лица што завршиле еднопред-
метна или двопредметна соодветна група за обра-
зование на наставници на факултет, висока школа, 
ликовна академија, музичка академија, педагошка 
академија или виша школа. 

Понатаму, според членот 4 од Законот за са-
моуправните интересни заедници' за воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), 
во заедниците за образование се обезбедува право 
на работните луѓе кои здружуваат средства да од-
лучуваат за нив, а на работниците кои вршат деј-
ност во воспитанието и образованието право со 
слободна размена на трудот да остваруваат еднак-
ва општествено-економска положба како и работ-
ниците во другите организации на здружениот труд 
врз основа на програма за работа и цена на обра-
зовните услуги. 

8. Судов имаше предвид дека со оспорениот 
правилник се утврдуваат мерила и критериуми за 
финансирање дејноста на воспитно-образовните ор-
ганизации, меѓу кои е предвиден и бројот на прос-
ветните работници во училиштето, земајќи го пред-
вид и степенот на нивното образование, а. со оспо-
рената одредба од актот, означена во точката 2 на 
оваа одлука, се утврдува и висината на средствата 
што се обезбедуваат по степенот на образованието 
на работниците. Според тоа, со оспорените акти, е 

уредено прашањето за начинот на стекнување сред-
ства за личен доход во училиштата за основно об-
разование, а не и непосредната распределба на 
средствата за лични доходи. 

Иако во случајов станува збор за акти со кои 
се утврдуваат мерила и критериуми за финанси-
рање на дејноста на организациите во областа на 
образованието, а не за акти со кои се утврдуваат 
основи и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи Судов оцени дека постои непосред-
на поврзаност меѓу системот на стекнувањето до-
ход со слободна размена на трудот и системот на 
распределба на средствата за лични доходи и дека 
основ за изградба на системот на стекнување до-
ход со слободна размена на трудот е постоењето на 
определен систем на распределба според трудот. 
Со оглед на тоа што стручната подготовка, според 
ставот на овој Суд, не е и не може да биде осно-
вен и самостоен елемент во системот на распредел-
бата на средствата за лични доходи, таа не треба 
да биде ни еден од основите за финансирање деј-
носта на организациите во областа на образование-
то. При тоа, Судов смета дека' и во самоуправните 
акти на самоуправните интересни заедници, во кои 
се регулира начинот на стекнувањето на доходот 
со слободна размена на трудот, треба да се утвр-
дуваат такви основи и мерила кои ќе бидат во ду-
хот на начелото на распределба според трудот. 

Со оглед на тоа што во оспорените алинеи 
7 и 8 на ставот 2 на член <58 од правилникот струч-
ната подготовка е предвидена како основ за стек-
нување доход во училиштето за основно воспи-
тание и образование, кој начин на распределба го 
нарушува начелото на распределба според трудот, 
Судов оцени дека оспорените одредби од правил-
никот не се во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот и означените законски од-
редби, па одлучи како во точката 1 на оваа од-
лука. 

Судов утврди дека одредбата од актот, означен 
во точката 2 на одлуката, во времето на нејзиното 
важење, не била во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот од истите причини изнесе-
ни во однос на оспорениот правилник, поради што 
одлучи како во точката 2 на оваа одлука. 

Со оглед на изнесеното Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на одлуката. 

У. бр. 98/80 
30 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

79. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 15, став 1, алинеја 2 и членот 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 14 јануари 1982. 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка, донесена од Собирот на 
работниците на Основната организација на здру-
жениот труд „Гоце Делчев" од е. Возарци во сос-
тав на Агрокомбинатот „Тиквеш" од Кавадарци на 
31 март 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Гоце Делчев" во е. Возарци на на-
чинот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 
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3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 124/81 од 3 декември 1981 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на самоуправната 
спогодба означена во точката 1 на ов^а одлука, 
затоа што основано се постави прашањето дали 
оспорената самоуправна спогодба е донесена во сог-
ласност со членот 463 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка, со увид во оспоре-
ната самоуправна спогодба и записникот од сос-
танокот на собирот на' работните луѓе на Основна-
та организација на здружениот труд „Гоце Делчев" 
од е. Возарци од 31 март 1977 година, Судот утвр-
ди дека оспорената самоуправна спогодба е усвое-
на на собир на работниците на основната органи-
зација. 

б. Според членот 463 од Законот за здруже-
ниот труд, за основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи и за заедничка пот-
рошувачка одлучуваат работниците со референ-
дум. Согласно на оваа одредба од Законот за здру-
жениот труд, самоуправниот општ акт со кој се 
уредува распределбата на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка на основната 
организација, мора да биде донесен со референдум. 

Со оглед на тоа што оспорената самоуправна 
спогодба е донесена на собир на работниците, а не 
со референдум, Судот оцени дека таа е во спро-
тивност со членот 463 од Законот за здружениот 
труд. 

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

. У. бр. 124/81 
24 јануари 1982 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

Боро Доганџићи, е. р. 

80. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата одржана на 24 декем-
ври 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

(1. СЕ УКИНУВААТ Правилникот за основите 
и мерилата за распределба на средствата за лич-
ни доходи, донесен од Извршниот одбор на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за ста-
новање во Штип на седницата одржана на 24 ап-
рил 1979 година и Одлуката за зголемување на 
личните доходи бр. 02Ш-766/Н донесена од Изврш-
ниот одбор на истата заедница на седницата одр-
жана на 14 јули 1980 година. 

12. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на становањето во Штип на на-
чинот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на самоуправните 
општи акти означени во точката 1 на оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната уставност и законитост. 

4. На седницата Судов утврди дека оспорените 
акти се донесени од Извршниот одбор на Самоуп-
равната интересна заедница на становањето во 
Штип. 

Со ставот 2 на член 408 од Законот за здру-
жениот труд е предвидено одредбите на овој за-
кон за работни ге заедници на организациите на 
здружениот труд да се однесуваат и на работните 

заедници во самоуправните интересни заедници, 
додека според членот 6 работниците во здруже-
ниот труд во смислата на овој закон се и лицата 
што работат со општествени средства во работна-
та заедница. Според членот 16 од Уставот на СР 
Македонија и членот 13 од Законот за здружениот 
труд, секој работник кој работи во здружениот 
труд со средства во општествена сопственост го 
стекнува правото на работа со општествени сред-
ства како свое неотуѓиво право да работи со тие 
средства заради задоволување на своите лични и 
општествени потреби, и како слободен и рамнопра-
вен со другите' работници во здружениот труд, да 
управува со својот труд и со условите и резул-
татите од својот труд. Во основната организација 
на здружениот труд работниците непосредно ги 
остваруваат своите општествено-економски и дру-
ги самоуправни права и одлучуваат, меѓу другото, 
за распределбата на средствата за лични доходи. 
Со членот 463 од овој закон е предвидено работ-
ниците во основната организација со референдум 
да одлучуваат за основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка на работниците. 

Од означениве уставни и законски одредби не-
сомнено произлегува дека распределбата на сред-
ствата за лични доходи на работниците е нивно 
неотуѓиво право и дека за оваа распределба тие 
одлучуваат со референдум. 

Со оглед на тоа што осцорените самоуправни 
општи акти се донесени од Извршниот одбор на 
Суштинската самоуправна интересна заедница за 
становање во Штип, а не од работниците со рефе-
рендум, Судот оцени дека овие акти не се во сог-
ласност со членот 16 од Уставот на СР Македо-
нија, односно дека се вр спротивност со членовите 
13 и 463 од Законот за здружениот труд. 

Судов исто така утврди дека правилникот со-
држи основи за распределба на средствата за лич-
ни доходи на работниците. Така, со членот 10 од 
правилникот се предвидени основите: сложеност на 
работата, одговорност на работата, квалитет во из-
вршувањето на задачите од работата, обем на ра-
ботите и работните задачи, иницијативност и са-
мостојност во работата, успешност во користењето 
на средствата за работа и користење на работ-
ното време, како и услови под кои работникот ра-
боти. Меѓутоа, во правилникот не се определени 
мерила по кои би можело да се врши конкретна 
распределба на средствата за лични доходи на ра-
ботниците. 

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основната орга-
низација на здружениот труд ги утврдуваат осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
своите лични доходи. Согласно ставот 1 на член 
138 од овој закон, одредбите за распределба на 
средствата за лични доходи на работниците во ос-
новните организации на здружениот труд сообраз-
но се применуваат и врз распределбата на сред-
ствата за лични доходи на работниците во работ-
ните заедници. 

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник 
не се определени мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи на работниците во заед-
ницата, Судот оцени дека оспорениот правилник 
не е во согласност ни со ставот 1 на член 23 од 
Уставот на ОР Македонија и дека е во спротив-
ност со ставот 1 на член 127 од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 156/80 • 
24 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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81. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на ОР Македонија, членот 15 
алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за 

распоредување на чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка, усвоена од работниците на Работната ор-
ганизација „Снитекс" во Свети Николе, со рефе-
рендум одржан на 28 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Ски-
тске" во Свети Николе на начинот 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 самоуправната спогод-
ба означена во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за нејзината ус-
тавност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорена-
та самоуправна спогодба содржи основи за рас-
пределба на средствата за лични доходи на работ-
ниците. Така, со членот 11 од спогодбата се пред-
видени следниве основи: стартен основ на оддел-
ни работи и работни задачи; ефективен час на 
проведено време на работа ((редовно, прекувреме-
но, ноќе и на државни празници); остварени ефек-
ти во работата и работни задачи (во количество, 
квалитет и заштеди); минат труд; редовност на 

работа; и дисциплина во работата. Стартниот ос-
нов, пак, според членот 12 од спогодбата се утвр-
дува според стручната подготовка потребна за вр-
шење на работите и работните задачи, работното 
искуство потребно за вршење на тие работи и ра-
ботни задачи; сложеноста и обемот на работите и 
работните задачи; одговорноста и степенот на ин-
тензитетот на координаторските раководни функ-
ции на работите и работните задачи.Меѓутоа, со 
самоуправната спогодба не се предвидени мерила 
по утврдените основи, така што не е можно кон-
кретно утврдување на учеството на работниците 
во распределбата на средствата за лични доходи. 

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот, труд, работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд се должни да ги 
утврдат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што со оспорената самоуп-
равна спогодба се определени основи, но не се 
определени мерила за распределба на средствата 
за лични доходи, Судот оцени дека таа не е во 
согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на 
ОР 'Македонија односно дека е во спротивност со 
ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 162/80 
24 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

172. 
<• Врз основа на член 13 став 1 алинеја 2 од 

Самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување во Републичка заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Собра-
нието на Републичката СИЗ на здравството и 
здравственото осигурување — Скопје, на заеднич-
ка седница на сите собори на делегатите, одржана 
на 24 февруари 1982 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКА-
ТА ЗА УПАТУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕ-

НИ ЛИЦА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
Член 1 

Членот 13 од Правилникот за условите, начи-
нот и постапката. за упатување здравствено осигу-
рени лица на лекување во странство („Службен 
весник на СРМ", бр. 23/81) се менува и гласи: 

„На осигуреното лице упатено на лекување од-
носно на контролен преглед и на неговиот прид-
ружник им се исплаќа надоместок на трошоци за 
превоз и дневници на име трошоци за исхрана и ч 
сместување во висина на дневните трошоци утвр-
дени со посебна одлука од Собранието на Репуб-
личката СИЗ на здравството и здравственото оси-
гурување. 

Кога осигуреното лице од став 1 на овој член 
ќе го придружува стручен придружник, надомес-
токот на дневните трошоци ќе се исплатува во ви-
сина на дневниците определени за службени па-
тувања во странство на републичките органи на 
управата". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

донесувањето, ќе се применува од 1 март 1982 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0606-304/1 
24 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

173. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 2 од 

Самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување во Републичка заедница на 
здравството и здравственото осигурување, во врска 
со член, 1 став 2 од Правилникот за измени и до-
полнување на Правилникот за условите, начинот и 
постапката за упатување здравствено осигурени 
лица на лекување во странство („Службен весник 
на ОРМ", бр. 10/82), Собранието на Републичката 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Скопје, на седницата од 24 февруари 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ЛИЦА УПАТЕНИ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАН-

СТВО И НИВНИТЕ ПРИДРУЖНИЦИ 

Член 1 
На лицата упатени на лекување во странство 

и нивните придружници се утврдува фиксен из-
нос на дневните трошоци. 
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Член 2 
Дневните трошоци по одделни земји изнесу-

ваат: 

ДРЖАВА ВАЛУТА ИЗНОС НА 
ДНЕВНИЦАТА 

АВСТРИЈА австриски 
шилинзи 530 

ВЕЛИКА 
БРИТАНИЈА 

англиски 
фунти 17 

СР ГЕРМАНИЈА германски 
марки 85 

ИТАЛИЈА италијански 
лири 20.000 

РОМАНИЈА САД долари 35 
САД САД. долари 35 
ОССР пресметковни 

долари 33 
ФРАНЦИЈА француски 

франци 170 
ХОЛАНДИЈА холандски 

флорини 90 
ЧЕХО СЛОВАЧКА пресметковни 

долари 30 
ШВАЈЦАРИЈА швајцарски 

франци 80 
ШВЕДСКА шведски 

круни 140 

Член 3 
Исплатата на девизните средства ќе се врши 

по курсот на денот на одењето на лекување во 
странство. 

Доколку девизните средства не се исплатат 
пред тргнувањето#на лекување во странство, ќе се 
применува курсот на денот на одењето. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 март 1982 го-
дина, со тоа да се објави во „Службен весник на 
ОРМ". 

Бр. 0606-304/1 
24 февруари 198)2 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
Ј74. 

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за 
избор на членови на делегациите и на делегатите 
во собранијата на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СВМ" бр. 41/81) и член 13 и 
15 од Самоуправната спогодба за здружување во 
Републичката заедница на културата, Собранието 
на Републичката заедница на културата, на седни-
цата одржана на 25 февруари- 108>2 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ШТО СЕ ДЕЛЕГИРААТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИ 
ЕДИНИЦИ 

Член 1 
(Со оваа одлука се определува бројот на де-

легатите што во Собранието на Републичката за-

едница на културата ги делегираат собранијата на 
општинските заедници на културата од редот на 
членовите на делегациите на основните самоуправ-
ни организации и заедници што ги основале оп-
штинските заедници, сразмерно со бројот на работ-
ните луѓе во тие организации и заедници, водејќи 
сметка за обезбедување на соодветна застапеност 
на одделни области на општествениот труд односно 
на територијалните подрачја и застапеноста на си-
те општински заедници на културата и на опште-
ствените организации и здруженијата на граѓа-
ните што вршат културни дејности од општ инте-
рес за Републиката, што ја основале Републичката 
заедница на културата. 
I 

Член 2 
Во Собранието на Републичката заедница на 

културата се делегираат 79 делегати и тоа: од ко-
рисниците — 41 делегат и од давателите на услу-
гите — 38 делегати. 

Член 3 
Со оваа одлука се определуваат следните деле-

гатски единици: 

1. Делегатска единица Берово делегира еден де-
легат од редот на корисниците на услугите; 

2. Делегатска единица Битола делегира 4 деле-
гати и тоа: 2 делегата од корисниците на услу-
гите и 2 делегата од давателите на услугите; 

3. Делегатска единица Валандово делегира еден 
делегат од редот на корисниците на услугите; 

4. Делегатска единица Виница делегира е^ен де-
легат од редот на корисниците на услугите; 

6. Делегатска единица Гевгелија делегира 2 де-
легата, еден од корисниците на услугите и 
еден од давателите на услугите; 

6. Делегатска единица Гостивар делегира 3 деле-
гата, два од корисниците на услугите и еден 
од давателите на услугите; 

7. Делегатска единица Дебар делегира еден деле-
гат од редот на давателите на услугите; 

8. Делегатска единица Делчево делегира еден де-
легат од редот на корисниците на услугите; 

9. Делегатска единица Демир Хисар избира еден 
делегат од редот на корисниците на услугите; 

10. Делегатска единица Кавадарци делегира 3 де-
легати, два од корисниците на услугите и еден 
од давателите на услугите; 

11. Делегатска единица Кичево делегира два де-
легата, еден од корисниците на услугите и 
еден од давателите на услугите; 

12. Делегатска единица Кочани делегира два де-
легата, еден од корисниците на услугите и 
еден од давателите на услугите; 

13. Делегатска единица Кратово делегира еден де-
легат од редот на корисниците на услугите; 

14. Делегатска единица Крива Паланка делегира 
еден делегат од редот на корисниците на услу-
гите; 

15. Делегатска единица Крушево делегира еден де-
легат од редот на давателите на услугите; 

16. Делегатска единица Куманово делегира 4 де-
легата, два од редот на корисниците на услу-
гите и два од редот на давателите на услу-
гите; 

^ 17. Делегатска единица Македонски Брод делегира 
еден делегат од редот на корисниците на услу-
гите ; 

18. Делегатска единица Неготино делегира еден 
делегат од редот на корисниците на услугите; 

19. Делегатска единица Охрид делегира три деле-
гата, еден од корисниците на услугите и два 
од давателите на услугите; 

20. Делегатска единица Прилеп делегира 3 деле-
гата, еден од корисниците на услугите и два од 
давателите на услугите; 

21. Делегатска единица Пробиштип делегира еден 
делегат од редот на корисниците на услугите; 
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22. Делегатска единица Радовиш делегира еден де-
легат од редот на корисниците на услугите; 

23. Делегатска единица Ресен делегира еден де-
легат од редот на давателите на услугите; 

24. Делегатска (единица Свети Николе делегира 
еден делегат од редот на корисниците на услу-
гите; 

25. Делегатска единица Струга делегира два де-
легата, еден од корисниците на услугите и еден 
од давателите на услугите; 

26. Делегатска единица Струмица делегира 3 де-
легата, еден од корисниците на услугите и два 
од давателите на услугите; 

27. Делегатска единица Тетово делегира 4 деле-
гата, два од корисниците на услугите и два од 
давателите на услугите; 

28. Делегатска единица Титов Велес делегира 3 
делегата, два од корисниците на услугите и 
еден од давателите на услугите; 

29. Делегатска единица Штип делегира 3 деле-
гата, еден од корисниците на услугите и два од 
давателите на услугите; 

30. Делегатска единица Центар — Скопје делегира 
3 делегата, еден од корисниците на услугите и 
два од давателите на услугите; 

31. Делегатска единица Карпош — Скопје делеги-
ра 3 делегата, два од редот на корисниците на 
услугите и еден од давателите на услугите; 

32. Делегатска единица Кисела Вода — Скопје де-
легира ,2 делегата, еден од редот на корисни-
ците на услугите и еден од редот на даватели-
те на услугите; 

33. Делегатска единица Чаир — Скопје делегира 
два делегата, од редот на корисниците на ус-
лугите; 

34. Делегатска единица Гази Баба — Скопје деле-
гира два делегата, од редот на корисниците на 
услугите; 

35. Делегатска единица Друштвото на писателите 
на Македонија и Друштвото на литературните 
преведувачи на Македонија делегира еден де-
легат од редот на давателите на услугите; 

36. Делегатска единица НУБ „Климент Охридски" 
делегира еден делегат од редот на давателите 
на услугите; 

37. Делегатска единица Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата и Ре-
публичкиот завод за конзервација и реставра-
ција делегираат еден делегат од редот на да-
вателите на услугите; 

38. Делегатска единица Републичкиот завод за 
заштита на природните реткости, Национален 
парк — Пелистер, Национален парк — Гали-
чица и Национален парк — Маврово делеги-
раат 1 делегат од давателите на услугите; 

39. Делегатска единица „Вардар-филм" и Кинете-
ката на СР Македонија делегираат еден деле-
гат од редот на давателите на услугите; 

40. Делегатска единица Деловното здружение на 
издавачките организации делегира еден деле-
гат од давателите на услугите; 

41. Делегатска единица Друштвото на филмските 
работници на 'Македонија и Здружението на 
драмските уметници на Македонија делегираат 
еден делегат од давателите на услугите; 

42. Делегатска единица Здружението на компози-
торите на Македонија, Здружението на музич-
ките уметници на Македонија, Здружението на 
оперско-симфониските уметници, Сојузот на 
музичката младина на Македонија, Друштвото 
на хорските уметници, Здружението на балет-
ските уметници, Здружението на музичарите од 
забавна и народна музика и Здружението на 
естрадните уметници на Македонија делеги-
раат еден делегат од давателите на услугите; 

43. Делегатска единица Друштвото на ликовните 
уметници на Македонија, Друштвото на ликов-
ните уметници за применета уметност Ма-
кедонија, Сојузот на архитектите на Македо-

нија и Хортикултурно^ друштво од Македо-
нија делегираат еден делегат од давателите на 
услугите; 

44. Делегатска единица Културно-просветната за-
едница на Македонија делегира еден делегат 

. од давателите на услугите; 
45. Делегатска единица Здружението на музејски-

те работници на Македонија, Друштвото на 
конзерваторите на Македонија, Друштвото на 
археолозите на Македонија, Здружението ца 
архивските работници, Друштвото на истори-
чарите на уметноста, Здружението на фолкло-
ристите и Здружението на археолозите на Ма-
кедонија делегираат еден делегат од редот на 
давателите на услугите. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 0804-469 
25 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Јордан Леов, е. р. 

175. 
Врз основа на член 557 од Законот за здру-

жениот труд и член 36 од Самоуправната спо-
годба за здружување во Републичката заедница на 
културата, Собранието на Републичката заедница 
на културата, на седницата одржана на 25 фев- . 
руари 19812 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА СА-
МОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕ-

ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

Член 1 # 
Со оваа одлука се определува бројот на чле-

новите на Одборот за самоуправна работничка кон-
трола што во Собранието на Републичката заедни-
ца на културата ги делегираат собранијата на оп-
штинските заедници на културата од редот на чле-
новите на делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници што ги основале општин-
ските заедници и општествените организации и 
здруженијата на граѓаните што вршат културни 
дејности од општ интерес, за Републиката, што ја 
основале Републичката заедница на културата. 

Член 2 
Во Одборот за самоуправна работничка контро-

ла се делегираат 7 делегати. 

Член 3 
Со оваа одлука се определуваат следните деле-

гатски единици: 
1. Делегатската единица бр. 1 ја сочинуваат 

собранијата на општинските заедници на култура-
та: „Центар", „Карпош", „Гази Баба", „Чаир" и 
„Кисела Вода". Во оваа делегатска единица се из-
бира 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите; 

2. Делегатската единица бр. 2 ја сочинуваат 
собранијата на општинските заедници на култу-
рата: Куманово, Крива (Паланка и Кратово. Во 
оваа делегатска единица се избира 1 делегат од 
редот на корисниците на услугите од општина 
Кратово; 

3. Делегатската единица бр. 3 ја сочинуваат 
собранијата на општинските заедници на култу-
рата: Охрид, Кичево, Струга и Македонски Брод. 
Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат 
од редот на корисниците на услугите од општина 
Струга; 
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4. Делегатската единица бр. 4 ја сочинуваат 
собранијата на општинските заедници на култу-
рата: Битола, Прилеп, Демир Хрсар, Крушево и 
Ресен. Во оваа делегатска единица се избира 1 
делегат од редот на давателите на услугите од 
општина Ресен; 

5. Делегатската единица бр. 5 ја сочинуваат 
собранијата на општинските заедници на култу-
рата: Тетово, Гостивар и Дебар. Во оваа делегат-
ска единица се избира 1 делегат рд редот на да-
вателите на услугите од општина Дебар; 

6. Делегатската единица бр. 6 ја сочинуваат 
собранијата на општинските заедници на култу-
рата: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевге-
лија и Валандово. Во оваа делегатска единица 
се избира 1 делегат од редот на корисниците на 
услугите од општина Валандово; 

7. Делегатската единица бр. 7 ја сочинуваат 
собранијата на општинските заедници на култу-
рата: Штип, Кочани, Виница, Делчево, Свети Ни-
коле, Берово, Пробиштип, Радовиш и Струмица. 
Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат 
од редот на давателите на услугите од општина 
Штип. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 0804-470 
25 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Јордан Леов, е. р. 

176. 
Врз основа на член 44 од Законот за избор 

на делегациите и на делегатите во собранијата 
на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен; вес-
ник на С1РМ", бр. 41/81) и член 19 од Статутот 
на Републичката заедница на културата, Собра-
нието на Републичката заедница на културата, 
на седницата одржана на 25 февруари 1982 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИ-

ЦА НА КУЛТУРАТА И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 

Член 1 
Во Изборната комисија за спроведување на из-

борите за делегати во Собранието на Републичката 
заедница на културата .се именуваат: 

1. Претседател: Новак Марковски, дипл. прав-
ник, потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за законодавство и организација; 

2. Заменик: Александар Здравковски, делегат 
во Собранието на Републичката заедница за фи-
зичка култура; 

3. Секретар: Илија Милошевски, дипл. прав-
ник, самостоен стручен соработник во Републичка-
та заедница за физичка култура; 

4. Заменик секретар: Добрила Арсовска, прав-
ник, стручен работник во Републичката заедница 
на културата; 

5. Членови: 1. Нико Този, заменик секретар во 
Републичката заедница на културата, 

2. Соња Наумовска, дипл. економист, стручен 
работник во Републичката заедница на културата, 

3. Велко Андреев, пом. секретар во Републич-
ката заедница за физичка култура; 

6. Заменици: 1. Драган Паневски, дипл. еконо-
мист, стручен соработник во Републичката заед-
ница на културата, 

2. Љубен Богоевски, стручен работник во Ре-
публичката заедница за физичка култура, 

3. Лилјана Манева, стручен работник во Ре-
публичката заедница за физичка култура. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на ова ре-

шение престанува да важи Решението на Собра-
нието на Републичката заедница на културата за 
именување претседател, секретар и член и нивни 
заменици на Изборната комисија за спроведување 
на изборите за делегати во Собранието на Репуб-
личката заедница на културата за територијата 
на Републиката, бр. 08-308 од 28 февруари 1978 
година. 

Член 3 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 08-471 
25 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Јордан Леов, е. р. . 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

177. 
Врз основа на член 20 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и об-
разование („Службен весник на ОРМ", бр. 9/78), 
член 1*5 од Самоуправната спогодба за основите на 
Планот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно образование за развој на ос-
новното образование во СР Македонија во пери-
одот од 1981 до 1985 година и член 41 од Статутот 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за основно образование, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за основно 
образование, на седницата од 26 февруари 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОС-

НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 < 
За обезбедување финансиски средства за из-

вршување на задачите утврдени со Законот за 
самоуправните интересни заедници за воспитание 
и образование се утврдува придонес на личниот 
доход од работен однос за Републичката самоуп-
равна интересна заедница за основно образование 
за 1982 година. 

Член 2 
Придонесот од личниот доход од работен од-

нос од претходниот член за 198(2 година се утвр-
дува со општа стапка од 0,90%, освен придонесот 
од личниот доход од работен однос во организации-
те на здружен труд од производството на: текстил-
ни предива и ткаенини (0125); готови текстилни 
производи (0126); кожа и крзно 1(0127) и кожни 
обувки и галантерија (0128); преработка и конзер-
вирање на овошје и зеленчук (01303); производство 
на кондиторски производи (01307) и личните услу-
ги и услугите во домаќинствата (0902), за кои се 
утврдува стапка на придонесот од 0,50%. 

Член 3 
Оваа одлука се донесува во согласност со Со-

бранието на Социјалистичка Република Македо-
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нија, влегува во сила осмиот ден по објавувањето 
во „Службен весник на СР Македонија" и ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 18-508/3 
26 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Закоска, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ: 
178. 

Врз основа на член 28 од Законот за избор на 
членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81), претседателот на Собра-
нието на Републичката СИЗ за вработување до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Соб-
ранието на Републичката СИЗ за вработување, 
кои ќе се одржат на 14. IV. 1982 година. 

2. Роковите за изборните дејствија ќе течат од 
денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-154 
12 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Миливој Димитровски, е. р. 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 

СООБРАЌАЈ 
179. 

Врз основа на член 2, 11, 28 и 30 од Законот за 
избор на делегациите и на делегатите за собранија-
та на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81) и член 11, 12 и 13 од 
Привремената статутарна одлука за организација 
и работење на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за железнички сообраќај донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИ СООБРАЌАЈ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се распишуваат избори за делегати за Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за железнички сообраќај на ОР Македо-
нија. 

И 
Изборите за делегати за Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за же-
лезнички сообраќај да се извршат најкасно до 14. 
IV. 1982 година. 

III 
За Собранието на Републичката самоуправна 

интересна заедница за железнички сообраќај де-
легати избираат: 

1. Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за железнички со-
обраќај за подрачјето на општи-
ните: Центар, Карпош, Кисела 
Вода, Чаир и Гази Баба — Скопје 6 делегати 

2. Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за железнички 
сообраќај за подрачјето на оп-

8 делегати 

4 делегати 

7 делегати 

3 делегати 

9 делегати 

4 делегати 

штините: Тетово, Гостивар, Ки-
чево, Македонски Брод, Дебар, 
Струга и Охрид, со седиште во 
Гостивар 

3. Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за железнички 

сообраќај за подрачјето на оп-
штините: Битола, Демир Хисар и 
Ресен, со седиште во Битола 

4. Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за железнички 
сообраќај за подрачјето на оп-
штините: Титов Велес, Неготино, 
Кавадарци, Гевгелија, Струмица и 
Валандово, со седиште во Титов 
Велес 

5. Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за железнички 
сообраќај за подрачјето на оп-
штините: Прилеп и Крушево, со 
седиште во Прилеп 

6. бпштинската самоуправна инте-
ресна заедница за железнички 
сообраќај за подрачјето на оп-
штините: Штип, Кочани, Свети 
Николе, Виница, Берово, Делчево, 
Радовиш и Пробиштип, со. седиш-
те во Штип 

7. Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за железнички 
сообраќај за подрачјето на оп-
штините: Куманово, Крива Па-
ланка и Кратово, со седиште во 
Куманово 

IV 
Конституирањето на Собранието на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за желез-
нички сообраќај на СР Македонија да се изврши 
најкасно до 28. IV. 1982 година. 

V 
Решението да се објави во Службен весник на 

СРМ". 
Бр. 404 

12 февруари 1982 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Ристовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРИЛЕП 
180. 

Врз основа на член 2.0 од Законот за основање 
на самоуправните интересни заедници на култура-
та '(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 30 
од Статутот на СИЗ на културата — Прилеп, Соб-
ранието на СИЗ на културата на општината При-
леп, на седницата одржана на 16 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА 
— ПРИЛЕП И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУ-

РАТА — СКОПЈЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот и личните доходи на органи-
зациите на здружен труд и другите организации и 
заедници, по основ на кој се обезбедуваат средства 
на Општинската заедница на културата — Прилеп 
и за здружување средства во Републичката заед-
ница на културата — Скопје. 

Член 2 
Стапката на придонесот од доходот на органи-

зациите на здружен труд во стопанството се утвр-
дува на 1Д6°/о. 
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Стапките на придонесот од личните доходи на 
вработените во организациите од нестопанска де ј -
ност се утврдуваат и изнесуваат: 

— придонес од личен доход, по стапка од 0,48%, 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,26°/о, 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 2%, 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка. од 2 /̂о. 

Член 3 
Општинската СИЗ на културата — Прилеп, по 

основ на член 1 од оваа одлука, здружува сред-
ства во Републичката заедница на културата од 
средствата што се обезбедуваат по стапките утвр-
дени во членот 2 и изнесуваат: 

— од доходот од стопанството — 0,36°/о, 
— од личните доходи од нестопанството — 

0,20°/о. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство — филијала Прилеп на начин и спо-
ред обрасците утврдени во Упатството за начинот 
на пресметување и плаќање на данокот на доход 
на организациите на здружен труд („Службен вес-
ник на СРЖ", бр, 21/74, 27/74, 36/74, 6/76, ,13/76, 29/76, 
28/77, 35/78, 9/79 и 2/80). 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. И9в2 година. 

Член 6 
Со примената на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 08-232 од 14 мај И9®1 година, 
објавена во „Службен весник на СРЕМ", бр. 22/81. 

Бр. 03-5 
20 јануари 1982 година 

Прилеп 
Претседател, 

Благоја Стојаноски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КРУШЕВО 

181. 
Врз основа на член 55 од Законот за опште-

ствената заштита на децата („Службен весник на 
ОРМ", бр. 6/811) и член 123 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Крушево, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 29 де-
кември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТ-
КОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ 
И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО 
ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат пресметковните 

стапки од личен доход #а работниците и другите 
работни луѓе за здружување на средства за за-
доволување на личните и заедничките интереси 
во областа лга општествената заштита на децата 
во општината Крушево. 

Член 2 
'Пресметковните стапки по кои Заедницата ги 

обезбедува средствата во 1982 година изнесуваат: 
1. од личен доход од работен однос, по. прес-

метковна стапка од 1,85%, 
2. од личен доход од земјоделска дејност, по 

пресметковна стапка од 0,03%, 

3. од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност, по пресметковна стапка од 
0,10%, 

4. од личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност, по пресметковна стапка од 
0,10%. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1982 година. 

Член 4 
По еден примерок од оваа одлука се доставува 

до членовите на Заедницата, СОК и Општинската 
управа за приходи. 

Бр. 02-129/1 
29 декември 1981 година 

Крушево 
, Претседател, 

Милан Михајлов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

Д82. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 198 во врска со 
член 132 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Све-
ти Николе, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе, на заедничката седница на трите 
собора, одржана на 23 декември 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

ГУКАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 
ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Обврзниците на придонесот за здравствено 

осигурување определени со Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението ќе плаќаат 
придонес за здравствено осигурување во постојан 
месечен износ и тоа: 

(1. за лицата на доброволна практика (волон-
тери!) што не примаат личен доход ако работат со 
полно работно време (член 13 став 1 точка 6 од 
Законот) — 150,00 динари; 

2. за учениците' во стопанство односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работ-
ници, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или ка ј приватниот работодавец (член 13 
став ,1 точка 7 од Законот — 120,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, лицата кои учествуваат во организира-
ни работни акции ако на тие работи работат н а ј -
малку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на 
предвојничка обука — логорување и лицата при-
падници на територијалните единици, лицата при-
падници на цивилната заштита за време на из-
ведувањето на задачите на територијалната одбра-
на (член 17 став 1 точка 1 до 4 од Законот) — 
1Г5,00 динари; 

4. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите и 
уметничките академии, за времето на практичната 
работа во врска со наставата, за припадниците на 
доброволните организации на противпажарната 
заштита <член И<8 став I точка 1—5 и 8 од Законот) 
— 115,00 динари. 
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Член 2 
За лицата кои привремено ќе останат вон ра-

ботен однос и кои во одредениот рок утврден спо-
ред Законот за заедниците за вработување ќе се 
пријават во заедницата за вработување врз основа 
на што имаат право на материјално обезбедување и 
здравствена заштита, придонесот за здравствено 
осигурување ќе се плаќа 10,20% на нето износот 
што служи за материјално обезбедување. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот за здравствена заштита по престанокот на 
материјално обезбедување претставува износот ис-
платен на име паричен надоместок за привремена-
та невработеност, а за лицата со завршено средно, 
више или високо образование кои во рокот утврден 
според Законот за заедниците за вработување се 
пријават во заедницата за вработување претставу-
ва гарантираниот личен доход во Републиката кој 
би служел како основица за пресметување на ма-
теријалното обезбедување. 

Член 3 
Посебен придонес за здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословенски-
те државјани на работа во странство што живеат 
на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е 
обезбедена здравствена заштита кај странскиот но-
сител на здравственото осигурување, ќе плаќаат 
самите осигуреници . работници вработени ка ј 
странскиот работодавец во постојан месечен износ 
за секој осигурен член на семејството при заед-
ницата во месечен износ од 190,00 динари. 

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

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02/2 
16 јануари 1982 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, е. р. 

183. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74) и член 200 .точка 5 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — (Свети Николе, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Свети Николе, на заедничката 
седница на Соборот на корисниците на услуги зем-
јоделци и Соборот на давателите на услуги, одр-
жана на 23 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И ПА-
УШАЛНИОТ ИЗНОС НА ДОМАЌИНСТВАТА БЕЗ 

СОПСТВЕНА ЗЕМЈА ЗА 1982 ГОДИНА 
Член 1 ^ < 

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следни-
те придонеси за здравственото осигурување: 

1. Осигурениците земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски доход) ќе плаќаат: 

— по стапка од 6°/о ^на катастарскиот доход, во 
која се содржани: 3,6% за задолжителни видови на 
здравствена заштита и 2,5% за правата што са-
мостојно ги утврдува Заедницата; 

\2. Осигурениците земјоделци кои немаат соп-
ствена земја (катастарски доход), а таква обрабо-
туваат под закуп или наем и се занимаваат со 
земјоделска дејност ќе плаќаат по домаќинство 
1.100,00 динари годишно од кои 650,00 динари за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 
450,00 динари за правата што самостојно ги утвр-
дува Заедницата. , 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува важноста на Одлуката бр. 2/3, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 11/81. 

Бр. 0201-2/55 
23 декември 1981 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, е. р. 

Д84. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74) и член 199 точка 6 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Свети Николе, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, на седницата на Соборот на де-
легатите. корисници на услугите — работници и 
Соборот на делегатите даватели на услугите од 
здравствените работни организации, одржана на 23 
декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за прес-

метување и плаќање на придонесите Ѕа здравстве-
ното осигурување и за утврдување на правата од 
здравственото осигурување на лицата вработени 
ка ј приватни работодавци, за кои со закон не е 
утврдена основица. 

Член 2 
За вработените лица ка ј приватните работо-

давци основица претставува договорениот личен 
доход меѓу работодавецот и вработениот кој не 
може да биде помал од следните изности: 

1. за неквалификувани работници — 3.700 ди-
нари, 

2. за полуквалификувани работници — 4.100 
динари, 

3. за квалификувани работници — 4.500 ди-
нари, 

4. за висококвалификувани работници — 5.000 
динари, 

5. за домашни помошнички — 3.700 динари. 

Член 3 
Доколку утврдените основици од член 2 на 

оваа одлука се помали од гарантираниот личен до-
ход, истите ќе се утврдат во висина на гаранти-
раниот личен доход за тековната година. 

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

несувањето, а ќе се применува од јануари 1982 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0201-2/60 
23 декември 1981 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, а р. 



17 март 1982 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ Бр. 10 — уСтр. 181 

185. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74) и член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Свети Ни-
коле, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на Соборот на делегатите — корисници на 
услугите — работници и Соборот на делегатите — 
даватели на услугите од здравствените работни ор-
ганизации, одржана на 23 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 
Член 1 

Важноста на Одлуката за утврдување висина-
та на придонесите за здравствено осигурување на 
работниците, бр. 2/1 („Службен весник на СРМ", 
бр. 11/81) се продолжува и за 1982 година. 

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

сувањето и истата ќе се објави во „Службен Бес-
ири на СРМ". 

Бр. 02011-2/62 
23 декември 1981 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, е. р. 

,186. 
Врз основа на член 302 став 2 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Свети Николе („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/77), Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе, на заедничка-
та седница на трите собори, одржана на 23 декем-
ври 1981 година, донесе 

С Т А Т У Т А Р Н А О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

Член 1 
Во Статутот на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Свети 
Николе („Службен весник на СРМ", бр. 21/77), во 
членот 213 став 2 зборовите „четири години" се 
заменуваат со зборовите „една година". 

Член 2 
Во членот 2116 став 2 зборовите „четири годи-

ни" се заменуваат со зборовите „една година". 

Член 3 
По членот 218 се додава нов член 218-а кој 

гласи: 
„Претседателот на Собранието, претседателите 

на соборите и нивните заменици не можат повтор-
но да бидат избраии на истата функција во тој 
мандатен период". 

Член 4 
Во членот 222, став еден се менува и гласи: 
„членовите на извршниот одбор се избираат со 

мандатен период од четири години". 
Во истиот член по став 1 се додава нов став 2 

кој гласи: „Извршниот одбор има претседател и 
заменик претседател кои се избираат со мандатен 
период од една година". 

Ставот два станува став три. 

Член 5 
По член 226 се додава нов член 226-6 кој гласи: 
„Претседателот на Извршниот одбор и него-

виот заменик, во истиот мандатен период не можат 
да бидат бирани на истата функција". 

Член 6 
Поглавјето „Секретар на Заедницата" се за-

менува со зборовите „Секретар на Собранието на 
Заедницата", а членот 241 се менува и гласи: „Соб-
ранието на Општинската заедница има секретар. 
Секретарот на Собранието на Општинската заед-
ница е раководител на Заедничката стручна служ-
ба". 

Член 7 
Во членот 242 ставот еден се менува и гласи: 

„Секретарот на Собранието на Општинската заед-
ница го именува Собранието на Општинската за-
едница на предлог на Комисијата за избор и име-
нување на Собранието на Општинската заедница. 
За секретар на Собранието на Општинската заед-
ница може да биде именувано лице со висока или 
виша школска подготовка од правна или економ-
ска насока и три години работно искуство по дип-
ломирањето". 

Член 8 
Во постојните одредби на Статутот зборовите 

„Секретар на Заедницата" се заменуваат со збо-
ровите. „Секретар на Собранието на Заедницата". 

Член 9 
Оваа статутарна одлука влегува во сила со де-

нот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 0201-2/64 
23 декември 1981 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР 

187. 
Врз основа на член 14 и 20 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на ОРМ", бр. 5/74) и. член 32 
став 5 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница на културата — Дебар," Соб-
ранието н̂а Заедницата, на седницата одржана на 
8 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР И 

РСИЗ НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ ЗА 1982 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат ООЗТ од доходот, работ-
ните луѓе од нестопанските дејности од личен до-
ход, од земјоделска дејност, самостојно вршење на 
стопанска и нестопанска дејност, заради обезбеду-
вање средства на ОСИЗ на културата — Дебар и 
РСИЗ на културата — Скопје. 

Член 2 
Во 1982 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси: 
1. придонес од доходот на ООЗТ — по стапка 

од 0,86% (во која е содржана стапката на ОСИЗ 
на културата — Дебар од 0,50% и стапката на 
РСИЗ на културата — Скопје од 0,36%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопански дејности по стапка од 0,70%) (во 
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која е содржана стапката на ОСИЗ на културата 
— Дебар од 0,50% и стапката на РСИЗ на култура-
та — Скопје од 0,20%); 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,10%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 2,00%; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 2,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

данокот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатствата за начинот на пресметува-
њето и плаќањето на данокот на доход од орга-
низациите на здружен труд („Службен весник на 
СВМ", бр. 21, 27, 36/74, 5, 13, 29/76, 28/77, 35/78, 9, 
20/79 и 2/80). 

Член 4 
Распределбата ќе се врши според процентуал-

н о ^ учество на утврдените и пропишаните стапки, 
а ќе пресметува и издвојува СОК — Дебар. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 05-17/1 
15 февруари 1982 година 

Дебар 
Претседател, 

д-р Лулзим Мела, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ДЕБАР 

188. 
Врз основа на член 12 и 34 од Законот на са-

моуправните интересни заедници на физичката 
култура („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) член 
32 став 5 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на физичката култура — 
Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 9 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕ-

БАР И РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
СКОПЈЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат ООЗТ од доходот, ра-
ботните луѓе од нестопанските дејности од личен 
доход, од земјоделска дејност, од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност, заради 
обезбедување средства на ОСИЗ на физичката 
култура — Дебар и РСИЗ на физичката култура — 
Скопје. 

Член 2 
Во 1982 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси: 
(1. придонес од доходот на ООЗТ, по стапка од 

0,39% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на 
физичката култура — Дебар од 0,35% и стапката 
на РСИЗ на физичката култура — Скопје од 0,40%); 

2. придонес од личен, доход од работен однос 
од нестопанска дејност, по стапка од 0,40% (во 
која е содржана стапката на ОСИЗ на физичката 
култура — Дебар од 0,35% и стапката на РСИЗ на 
физичката култура — Скопје од 0,05%). 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,10%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 1,03%; 

15. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вањето и плаќање на данокот на доход на орга-
низациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 22/74, 36/74, 5, 13, 29/76, 28?77, 35/78, 
9, 20/79 и 2/80). 

Член 4 
Распределбата ќе се врши според процентуал-

ноло учество на утврдените и пропишаните стап-
ки, а ќе пресметува и издвојува СОК — Дебар. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 05-16/1 
15 февруари 19в2 година 

Дебар 
Претседател 

Сејфула Јани, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — СТРУМИЦА 

,189. 
Врз основа на член 14 став 1 алинеја 11 од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — 
Струмица, а по предлог на Извршниот одбор на 
Заедницата, Собранието на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата, на седницата одржана на 17 февруа-
ри 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА - ДЕЦАТА — 
СТРУМИЦА ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува пресметковна 

стапка на придонесите од личен доход од работен 
однос, од личен доход од земјоделска дејност, од 
личен доход од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност по кои ќе се обезбедуваат 
средства на Заедницата за општествена заштита 
на децата — Струмица за 1982 година. 

Член 2 
Стапката на придонесите што ќе се плаќаат 

на Заедницата за општествена заштита на децата 
— Струмица за 1982 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 2,00%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 1,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од ,1,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 1,00%. 

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

сувањето а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-22/1 
17 февруари 1982 година 

Струмица 

Претседател, 
дипл. прав. Нада Бајрактарова, е. р. 
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ЗАВДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР 

Д90. 
Врз основа на член 155 од Законот за општестве-

ната заштита на децата {„Службен весник на СРМ", 
бр. 6/81) и член 29 алинеја ,3 од Статутот на ОСИЗ 
за општествена заштита на децата — Демир Хисар, 
Собранието на Заедницата, на заедничка седница 
на Соборот на давателите на услуги и Соборот на 
корисниците на услуги, одржана на 25 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАП-
КА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување средства 

во ОСИЗ за општествена заштита на децата — Де-
мир Хисар за 198:2 година се утврдува од пропиша-
ната основица во член 55 од Законот за општествена 
заштита на децата и тоа: 

— 2,45% од бруто личните доходи од работен 
однос, 

— 0,05% од личните доходи од земјоделска деј-
ност, 

— 0,50% од личните доходи од самостојно вр-
шење на стопанска и друга професионална дејност. 

Член 2 
Граѓаните кои на своите површини одгледуваат 

'рж, пченица, мас л одај ни растенија и шеќерна реп-
ка се ослободуваат од плаќање придонес за оние 
површини кои се посеани, согласно Законот за 
изменување на Законот за даноците на граѓаните 
(„Службен весник на С1РМ", бр. 38/81). 

Ослободувањето од плаќање на придонесот со-
гласно законот ќе го врши Одделението за општес-
твени приходи на општината Демир Хисар врз ос-
нова на поднесена пријава. 
I 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува важноста на Одлуката бр. 08-265/1 од 25 
декември 1980 година. 

Одлуката ќе биде објавена во „Службен глас-
ник на општината Демир Хисар". 

Бр. 08-257/1 
25 декември 19811 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Василе Здравески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — КРАТОВО 
Д91. 

Врз основа на член ЦЗ став 2 од Законот за 
самоуправните интересни заедници за воспитание 
и образование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и ^лен 16 став 1 точка 3 од Статутот на Собра-
нието на ОСИЗ за образование — Кратово, Собра-
нието на ОСИЗ за образование — Кратово, на сед-
ницата одржана на 24 февруари 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ут-

врдување на висината на стапките на придонесите 

за Образование за 1979 година, бр. 35/2 од 13 фев-
руари 1979. година, објавена во „Службен весник 
на СВМ", бр. 13/79, и во 1982 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СВМ", „Службен гласник на општина Кратово", а 
ќе се применува при наплатата на придонесите за 
образование за 198(2 година. 

Бр. 23 
25 февруари 1982 година 

Кратово 
Претседател, 

Злате Стоилевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

192. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СВМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 206 став ,1 
точка 5 од (Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во („Службен весник на СВМ", бр. 12/77), Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, на седницата 
одржана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член ,1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот за здравственото осигурување на земјо-
делците за подрачјето на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Те-
тово за 1982 година. 

Член 2 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средства за работа над кои постои право на 
сопственост, а кои се здравствено осигурени, во 
1982 година ќе плаќаат придонес за здравствено 
осигурување по стапка од 9% од личниот доход 
од земјоделска дејност (катастарски приход). 

Член 3 
Домаќинствата кои се занимаваат со земјодел^ 

ска дејност, а немаат сопствено земјиште, ќе пла-
ќаат придонес за здравствено осигурување во пау-
шален годишен износ од 300,00 динари, за секој 
член на домаќинството од кои: 

— 160,00 дин. за задолжителни видови на 
здравствена заштита и 

— 140,00 дин. за правата од здравствената за-
штита што самостојно ги утврдува Општинската 
заедница. 

Член 4 
Средствата што ќе се остварат од придонесите 

за здравственото осигурување на земјоделците ќе 
се распоредат: 

60% за задолжителни видови на здравствена 
заштита и 

— 40% за правата што самостојно ги утврдува 
Заедницата и за другите права и обврски од здрав-
ственото осигурување. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 11982 година. Со влегува-
њето во сила на оваа одлука престанува да важи 
Одлуката за утврдување стапката на придонесот за 
здравствено осигурување на земјоделците за 1982 
година, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
42 од 29 декември 1981 година. 

Бр. 0806-1509/10 
25 декември 1981 година Претседател, 

Тетово Ристо Савески, е. р. 
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градба и опремување на објекти што се 
од општ интерес за Републиката за 1982 
година — — — — — — — — — 169 
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76. Решение за разрешување и именување 
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172. Правилник за измена и дополнување на 
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