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сува 900 динари. Овој број чини 40 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

15. 
Врз основа на член 5 од Законот за премер 

и катастар на земјиштето ((„Службен весник на 
СРМ", бр. 34/72 и бр. 13/78), Извршниот совет на 
Собранието на СРЕМ ја донесе следнава 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ОД ПРЕМЕРОТ И КА-

ТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА ВО 1982 ГОДИНА 

Со оваа програма се предвидува извршување на 
геодетските работи на новиот премер, кој ќе започ-
не на делот од Долни Полог во општината Тетово; 
довршување на прекинатиот премер во подрачјето 
на Пелагонија, на делот во општина Битола и про-
должување на премерот кој е во тек, во подрачјето 
на земјоделско-стопанскиот активен дел на општи-
на Струмица (започнување нов премер: подготву-
вање на земјиштето за авионско снимање, дешиф-
рирање на детаљот на земјиштето и определување 
на врзни точки; реституција; картографска обра-
ботка; пресметување на површини; катастарско 
класирање на земјиштето; излагање на податоците 
од премерот и катастарското класирање на зем-
јиштето на јавен увид; изработка на катастарски 
операти и репродукција на планови). 

1. ЗАПОЧНУВАЊЕ НОВ ПРЕМЕР 

Ќе започне нов премер на општина Тетово на 
5 катастарски општини (во натамошниот текст: К. 
О.) на површина од 4000 хектари во размер 1:1000 
за населените места (села и град Тетово) и во раз-
мер 1:2500 надвор од населените места и ќе се 
извршат следниве видови на работи: подготвување 
на земјиштето за авионско снимање; дешифрира-
ње на детаљот на земјиштето од авионско снимање 
и определување на врзни точки на теренот. 

Премерот ќе се врши на 2905 хектари со 13796 
парцели во размер 1:2500 во К. О. — Тетово (над-
вор од градот), Мала Речица, Голема Речица, Порој 
и Џепчиште. 

Во К. О. од претходниот став ќе се изврши 
премер на 1035 хектари во размер 1:1000 за изгра-
дениот дел на селата и градот Тетово. 

2. РЕСТИТУЦИЈА 

Ќе се изврши реституција на снимениот дел 
во општина Струмица и тоа во размер 1:2500 во 29 
К. О. — Дрвош, Хамзали, Петралинци, Сарај, Ге-
черли, Чанакли, Нова Маала, Доброшинци, Василе-
во, Пиперово, Просениково, Дабиља, Сачево, Сви-
довица, Куклиш, Гр. Балдовци, Струмица — над-
вор од градот, Добрејци, Баница, Вељуса, Водача, 
Ангелци, Градошорци, Сушево, Седларци, Едрени-
ково, Владевци и Вадичево на вкупна површина 
од 15972 хектари со 63312 парцели. 

Во К. О. од претходниот став ќе се изврши 
реституција на рниманиот дел во размер 1:1000 на 
850 хектари со 3655 парцели. 

3. КАРТОГРАФСКА ОБРАБОТКА 
Ќе се изврши изработување на плановите во 

размер 1:2500 во 36 К. О. — Дрвош, Хамзали, Пет- ' 
ралинци, Сарај, Гечерли, Чанакли, Нова Маала, 
Доброшинци, Василево, Пиперово, Просениково, Да-
биља, Сачево, Свидовица, Куклиш, Гр. Балдовци, 
Струмица — вон град, Добрејци, Баница, Вељуса, 
Водача, Ангелци, Градошорци, Сушево, Седларци, 
Едрениково, Владевци, Робово, Босилово, Драгоми-
рово, Турново, Бориево, Еднокуќево, Муртино, Мо-
носпитово, Банско и Радичево, со вкупна површина 
од 20546 хектари и 87423 парцели. 

Во К. О. од претходниот став ќе се изврши 
картографска обработка на плановите во размер 
1:1000 на 1245 хектари. 

4. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ 

Ќе се изврши пресметување на површини на 
парцелите во размер 1:2500 во следниве општини: 

а) Општина Струмица на 16 К. О. — Борисово, 
Габрово, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Село, 
Секирник, Смолари, Бојково, Дражево, Зубово, Ко-
љарово, Сушица, Радово, Штука и Струмица — 
надвор од градот на вкупна површина од 19259 
хектари со 55414 парцели и во размер 1:1000 на 
вкупна површина од 425 хектари. 

б) К. О. Берово во размер 1:2500 на вкупна 
површина од 1140в хектари со 15863 парцели и во 
размер 1:1000 на вкупна површина од 270 хектари 
со 3300 парцели. 

в) Општина Битола во размер 1:2500 на 14 К. 
О. — Црноец, Лопатица, Лисолај, Галобовци, Бе-
ранци, Црнобуки, Секирник, Драгажани, Могила, 
Раштани, Крклино, Драгарино, Долно Српци и Ста-
ро Змирново на површина од 19216 хектари со 39700. 

5. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО 

Ќе се изврши катастарско класирање на зем-
јиштето во општините: 

а) Општина Струмица во 18 К. О. — Бојново, 
Банско, Борисово, Бориево, Габрово, Дражево, Зу-
бово, Еднокуќево, Колешино, Коњарево, Муртино, 
Ново Село, Свидовица, Секирник, Смолари, Суши-
ца, Турново и Штука на вкупна површина од 10873 
хектари со 60002 парцели. 

б) Општина Битола во 6 К. О. — Црновец, Крк-
лино, Раштани, Могила, Долно Српци и Беранци, 
на вкупна површина од 8586 хектари со 22572 пар-
цели. 

6. ИЗЛАГАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 
И КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ НА 

ЗЕМЈИШТЕТО НА ЈАВЕН УВИД 

Ќе се изврши излагање на податоците од пре-
мерот и катастарското класирање на земјиштето на 
јавен увид во општините: 

а) Општина Берово во размер 1:2500 на К. О. 
Берово на површина од 11408 хектари со 15863 пар-
цели и во размер 1:1000 на 220 хектари со 3300 
парцели. 
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б) Општина Битола на следниве 14 К. О. — 
Црноец, Лопатица, Л исо лај, Галабовци, Берани, 
Црнобуки, Секирник, Драгожани, Могила, Рашта-
ни, Крклино, Драгарино, Долно Српци и Старо 
Змирново, на вкупна површина од 19218 хектари 
со 39700 парцели. 

в) К. О. Струмица — надвор од градот на 450 
хектари со 1387 парцели. 

7. ИЗРАБОТКА НА КАТАСТАРСКИ ОПЕРАТИ 

Ќе се изработат катастарски операти по меха-
нографски пат во: 

а) Општина Берово — на К. О. Берово во 
размер 1:2500 на површина од 11408 хектари со 
15863 парцели и во размер 1:1000 на 220 хектари 
со 3300 парцели. 

б) Општина Битола на (14 К. О. — Црноец, Ло-
патица, Лисолај, Галабовци, Беранци, Црнобуки, 
Секирани, Драгожани, Могила, Раштани, Крклино, 
Драгарино, Долно Српци и Старо Змирново на вку-
пна површина од 19216 хектари со 39700 парцели. 

8. РЕПРОДУКЦИЈА НА ПЛАНОВИ 

Се се изврши репродукција на изработените 
планови за К. О. на кои е завршен премерот на 
156 листа и тоа: 

— во општина Берово за К. О. Берово и 
— во општина Битола за К. О. Црноец, Лопа-

тица, Лисолај, Галабовци, Секирник, Драгожани* 
Могила, Раштани, Крклино, Драгарино, Долно Срп-
ци и Старо Змирново. 

9. Бо овој период ќе се .извршат и основни 
геодетски работи на територијата на Републиката. 
Овие работи главно, се однесуваат на студии, ана-
лизи, проектирање и дел од теренските работи на: 
треангул аци јата од I—IV ред; Нивелманот од ви-
сока точност; Лапласови точки и Доплерски мере-
ња. 

10. Оваа програма ќе се објави во „Службен 
весник на ОР1М". 

Бр. 23-69/1 
15 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

16. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ", бр. 45/60), Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКА 

1. За помошник на директорот на Републичкиот 
завод за статистика повторно се назначува Атанас 
Николовски. 

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

Бр. 17-102/1 
7 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

17. 
Брз основа на член 173, став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА УРБАНИЗАМ 

1.3а помошник на републичкиот секретар за 
урбанизам се назначува инж. Петар Серафимов-
ски, советник во Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

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

Бр. 17-101/1 
7 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

18. 
Брз основа на член 33 од Законот за изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието * на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1.Се разрешува од функцијата советник во 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија инж. Петар Серафимов, 
поради назначување на друга должност. 

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

Бр. 17-100/1 
7 јануари 1 дШ година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

19. 
Врз основа на член 173 став ,3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР БО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за правосудство се назначува д-р Ванчо Проевски, 
советник на републичкиот секретар за правосуд-
ство. ч 

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

Бр. 17-99/1 
7 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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20. 
Врз основа на член 46-а, став 4 од Законот 

за даноците на граѓаните {„Службен весник на 
СВМ", број 45/77, 9/78, 43/78 и 38/81), републичкиот 
секретар за финансии го донесува следново 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
ДАНОКОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ ЗА НИВСКИТЕ ПОВРШИНИ ПОСЕАНИ 

СО ПЧЕНИЦА, РЖ, ЈАЧМЕН, МАСЛОДАЈНИ 
РАСТЕНИЈА И ШЕЌЕРНА РЕПКА 

1. Со ова упатство поблиску се уредува начи-
нот на давањето ослободување од плаќањето на 
данокот од личен доход од земјоделска дејност на 
даночните обврзници за пивските површини што 
се посеани со: пченица, 'рж, јачмен, маслодајни 
растенија и шеќерна репка, предвидено со член 
46-а од Законот за даноците на граѓаните („Служ-
бен весник на СВМ", број 45/77, 9/78, 43/78 и 38/81). 

, 2. Ослободување од плаќање на данокот од зе-
мјоделска дејност се дава врз основа на писмено-
барање од даночниот обврзник, кое се поднесува 
до органот на општествени приходи на општината, 
што го врши редовното задолжение со данокот од 
личен доход од земјоделска дејност на пропишан 
образец. 

Образецот од став 1 на оваа точка е составен 
дел на ова упатство. 

Кон барањето за Даночното ослободување да-
ночните обврзници поднесуваат и писмена изјава 
за површините што се посеани со односните кул-
тури (пченица, 'рж, јачмен, мас ло дај ни растенија 
и шеќерна репка). 

Како маслодајни растенија за кои се дава да-
ночно олеснување се подразбираат: сончогледот, 
маслодајната репка, сој ата и сусамот. 

3. Органот надлежен за општествени приходи 
по приемот на барањата, истите ги доставува до 
органот надлежен за геодетски работи за потвр-
дување на идентичноста за поседовната состојба со 
катастарската евиденција. 

Потврдувањето на податоците во барањето од 
став 1 на оваа точка се смета за уверение во смис-
ла на член 171 од ЗОУП. 

За примените барања општинскиот орган за 
општествени приходи води уписник — евиденција 
одделно по катастарски општини на даночни об-
врзници. 

4. Заради организиран прием на барањата на 
даночните обврзници од точката 3, како и за нав-
ремено обезбедување на остварувањето на правата 
на даночните обврзници, органот надлежен за 
геодетски работи соработува и дава помош при 
приемот и оформувањето на барањата со општин-
скиот орган надлежен за општествени приходи. 

5. Утврдувањето на податоците од барањето за 
даночното ослободување органите од точката 3 и 
4 на ова упатство, по правило, го вршат преку месните 
заедници, месните канцеларии, службата за уна-
предување на индивидуалното земјоделство или на 
самото место. 

6. Барањето за даночни олеснувања по однос 
на земјоделските култури: пченица, 'рж и јачмен 
од есенската сеидба даночните обврзници ги- под-
несуваат најдоцна до 15 февруари наредната го-
дина по извршената сеидба, а олеснувањата се да-
ваат во тековната година. 

Барањата за даночните олеснувања по однос 
на земјоделските култури: маслодајни растенија, 
шеќерна репка и јачмен од пролетната сеидба се 
поднесуваат најдоцна два месеца по извршената 
сеидба, а даночното олеснување се дава во на-
редната година. 

7. Даночните олеснувања по основ на членот 
46-а од Законот за даноците на граѓаните се даваат 
во вид на намалување на катастарскиот приход — 
даночната основица. 

Даночното ослободување од данокот од личен 
доход од земјоделска дејност се однесува и на 
придонесите на самоуправните интересни заедни-
ци, доколку со посебен закон се ослободени од 
плаќање на придонесите. 1 

8. Барањето, другите прилози, списите и деј-
ствијата за даночните олеснувања се ослободени 
од административни такси согласно со член 22, 
став 1, точка 10 од Законот за административни 
такси („Службен весник на СРМ", број 45/72 и 
30/77.). 

9. Ова упатство влегува Во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на /Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 08-5911 
19 јануари 1982 година 

Скопје 
(Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

ДО СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
— Орган за општествени приходи — 
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21. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15 
алине]а 2 и членот 20 од Законот за основите на 

. постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дедово на неговите одлуки, на седница-
та одржана на 10 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 42 и 43 од Пра-

вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи и надоместоците на личниот доход, донесен 
од работниците во Основната организација на здру-
жениот труд Индустрија за градежни материјали 
„Вардар" од Гостивар, со референдум на б март 
1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд Индустрија за градежни матери-
јали „Вардар" од Гостивар, -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 членовите 42 и 43 од 
правилникот .означен во точката 1 на оваа одлука, 
затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната согласност со уставното начело на распредел-
ба според трудот. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека согласно членот 42 од оспоре-
ниот правилник, распределбата на средствата за 
лични доходи по основот минат труд се врши во 
зависност од должината на работниот стаж, така 
што за секоја година работен стаж процентот по 
овој основ се зголемува за 1%, а за 15 години дос-
тигнува 1510/«). Според членот 43 од овој правилник, 
работниците кои поминале на работа повеќе од 15 
години, по основот минат труд не можат да добијат 
повеќе од 15%. 

5. Според членот 22 од Уставот на ОР Маке-
донија и според алинејата в ла став 3 од член 
13 и ставот 1 на член 126 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците во основната организација 
на здружениот труд, остварувајќи го правото на 
работа со општествени средства, заедно и рамно-
правно стекнуваат личен доход. Распределбата на 
средствата за лични доходи, пак, се врши според 
резултатите од трудот на секој работник и според 
неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Според мислењето на Судов, распределбата на 
средствата за лични доходи по основот минат труд 
предвиден во оспорените членови од наведениот 
правилник, не е одраз на придонесот што работни-
кот треба да го дава во текот на целокупниот ра-
ботен стаж. Ова затоа што таквата распределба не 
овозможува работникот да добива личен доход по 
овој основ во текот на целокупниот работен стаж. 
Оспорените одредби, меѓутоа, предвидуваат таква 
распределба по овој основ, според која за 15 годи-
ни работен стаж работникот стекнува право на 
личен доход по овој основ што треба да го оствари 
во текот на целокупниот работен стаж. При тоа 
Судов смета дека максималниот износ што се пред-
видува за минатиот труд треба рамномерно да се 
распоредува во текот на целокупниот работен стаж 
на работникот според вложениот труд и резулта-
тите од трудот. 

Со оглед на изнесеново Судов оцени дека чле-
новите 42 и 43 од оспорениот правилник не се во 
согласност со уставното начело на распределба спо-
ред трудот. 

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

У. бр. 131/81 
10 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

22. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за о с н о в н а н а постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 
11 ноември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд 
на здружениот труд во Скопје за оценување ус-
тавноста и законитоста на алинејата 2 ставот 1 на 
член 22 од Правилникот за критериуми и мерила 
за решавање на станбените прашања, донесен од 
работниците на Основната организација на здру-
жениот труд „Челичарница" во состав на Рудници 
и железарница „Скопје", со референдум одржан 
на 19 јуни 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРЈМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Челичарница" во Скопје, на начинот 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
на Уставниот суд на Македонија му поднесе пред-
лог со барање да ја оцени уставноста и законитос-
та на алинејата 2 на став 1 на член 22 од правил-
никот означен во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот оспорената одредба од пра-
вилникот била противуставна и незаконита затоа 
што предвидувала при утврдувањето редот на пр-
венството за добивање стан, работникот да добива 
одреден износ бодови доколку спрема него за три 
години наназад не е изречена дисциплинска мерка. 

Во одговорот на наводите во предлогот доно-
сителот на актот појасни дека оваа алинеја во 
оспорениот правилник е внесена за да се наградат 
оние работници што навреме и успешно ги извр-
шуваат работите и работните задачи и се однесу-
ваат како добри стопанственици, а оние работници 
што се дисциплински казнувани по овој основ не 
добиваат бодови ниту пак им се одземаат. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права 'Судов утврди дека во членот 20 од оспоре-
ниот правилник се утврдени основите за решавање 
на станбените прашања на работниците во основ-
ната организација. Тие основи се: просечниот ме-
сечен приход поч член на семејството во изминатата 
година, бројот на членовите на семејството, прав-
ниот основ за користење на стан, станбената пре-
населеност, хронична оболеност на работниците и 
инвалидите, работниот стаж, возраста, учеството 
во НОБ, стручната спрема, сложеноста на работни-
те задачи, одговорноста и значењето на организа-
цијата и технологијата, иновации, рационализации 
и технички унапредувања. Понатаму, во членот 21 
од оспорениот правилник се разработени критери-
умите во подоснови и се определени мерилата. Во 
оспорената алинеја 2 на ставот 1 на член 22 е 
определено доколку против работникот не е изре-
чена дисциплинска IV; ерка од соодветен орган во 
Основната ррганизација на здружениот труд „Че-
личарница" уназад 3 години, работникот добива 4 
бода. 

6. Согласно членот 214 од Уставот на СР Ма-
кедонија, загарантирано му е на граѓанинот да 
стекнува станарско право на стан во општествена 
сопственост со кое му се обезбедува, под услови оп-
ределени со закон, трајно да користи стан во оп-
штествена сопственост заради задоволување на лич-
ните и семејните станбени потреби, а според чле-
нот 42 од Законот за станбените односи („Службен 
весник на СРМ" бр. 36/73), работниците во основ-
ните организации се должни со општ акт однапред 
да ги утврдат основите и мерилата според кои ќе 
се определува редот на првенството за добивање на 
стан. 
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Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека е самоуправно право на работниците, 
во согласност со Уставот и законот да ги утврдат 
основите и мерилата за давање на користење ста-
нови во општествена сопственост. Во конкретниов 
случај, според мислењето на Судов со оспорената 
одредба од правилникот како еден од основите за 
утврдување редот на првенство за доделување ста-
нови е предвидено уредното и дисциплинирано из-
вршување на работите и работните задачи. Имајќи 
предвид дека се во прашање станови кои се до-
биваат по основот работен однос, според мислење-
то на Судов уредното и успешно извршување на 
работите и работните задачи може да има влија-
ние во распределбата на становите поради што 
предвидувањето на овој основ не му е спротивен 
на Уставот и законот. 

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

У. бр. 161/81 
11 ноември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

23. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 17 
декември 1981 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 2 и 3 на член 
95 од Правилникот за основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи и заеднич-
ка потрошувачка, донесен од работниците во Ос-
новната организација на здружениот труд АТШ — 
Берово, во состав на Работната организација „Ис-
ток-Транс" — Штип, со референдум одржан на 26 
декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд АТШ — Берово, во состав на Работ-
ната организација „Исток-Транс", Штип, на начи-
нот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. ! 

3. Општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето од Струмица поднесе предлог 
до Уставниот суд на Македонија за оценување ус-
тавноста и законитоста на одредбите од правилни-
кот означен во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот оспорените одредби од озна-
чениот правилник не биле во согласност со устав-
ното начело на економска и социјална сигурност 
на работникот во вршењето на работите и работни-
те задачи, како и со уставното начело на заемност 
и солидарност, затоа што предвидувале работникот 
да нема право на личен доход во случај на прекин 
на работата настанат поради дефект на врзилото 
по вина или без вина на работникот, поради од-
земање на возачка дозвола или патна исправа или 
пак поради немање на работа, сервисни поправки 
или генерален ремонт на возилото со кое работни-
кот работи. 

4. Во претходните испитувања Судов утврди 
дека во оспорениот член 95 од правилникот е пред-
видело дека во текот на работата можат да 
настанат прекини на работата поради дефект 
на возилото по вина на возачот, дефект на 
возилото кога возачот не е виновен, поради 
немање работа, одземање на возачка дозвола 
или патна исправа, сервисни поправки, гене-
рален ремонт на возилото, виша сила, односно 

временски непогоди и непроодност на патот. Ако 
дефектот е по вина на возачот, односно поради 
одземање на возачка дозвола или патна исправа, 
според ставот 2 на овој член, за првите пет дена 
не му се исплатува личен доход, а преку пет дена 
му се исплатува гарантиран личен доход, ако ос-
тварениот личен доход по другите основи во текот 
на месецот не е поголем од 80% од стартниот основ 
во месецот. Според ставот 3 на овој член, ако до 
дефект на возилото дошло без вина на возачот или 
до прекин на работата дошло поради немање на 
работа, сервисни поправки, генерален ремонт и ви-
ша сила, за првите пет дена не му се исплатува 
личен доход, а преку пет дена му се исплаќа 70°/о 
од стартниот основ во месецот, под услов по дру-
гите основи да остварил личен доход во висина на 
стартниот основ. 

5. Согласно алинеите 5 и 6 на став 3 на дел II 
од Основните начела на Уставот на СР Македонија, 
неприкосновената основа на положбата и улогата 
на човекот ја сочинуваат покрај другото, економ-
ската и социјалната сигурност на човекот како и со-
лидарноста и заемноста на секој спрема сите и на 
сите спрема секого, кои се засновани врз свеста 
на работните луѓе дека своите трајни интереси мо-
жат да ги остваруваат само врз тие начела. Со-
гласно членот 22 од Уставот на СР Македонија и 
став 2 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
покрај начелото на распределба според трудот, ра-
ботниците во основната организација го примену-
ваат и начелото на солидарност, првенствено со 
користење на средствата за заедничка потрошувач-
ка заради учествување во покривањето на опреде-
лени социјални и други потреби на работникот со 
понизок личен доход и на членовите на неговото 
семејство. 

Според мислењето на Судов, во случај на пре-
кин на работата поради дефект на возилото, до 
кој дошло по вина на возачот или поради одзема-
ње на возачка дозвола, (став 2 на член 95 од ос-
порениот правилник), вината на работникот треба 
да ја утврди дисциплинска комисија. При тоа, до-
колку се изрази сомневање за постоење на вина 
на работникот, основната организација може да му 
изрече една од дисциплинските мерки предвидени 
во членот 195 од Законот за здружениот труд или 
пак во смислата на ставот 1 на член 92 од Законот 
за работни односи, може привремено да го отстра-
ни од вршење на доверените работи и работни за-
дачи. Во таков случај може да му се намали лич-
ниот доход на работникот на начин определен во 
ставот а на член 97 од истиов закон! Со оглед на 
тоа 1Т-70 во конкретниов случај ускратување™ на 
личниот доход не е условено со водење на дисцип-
линска постапка и што се врши на целокупниот 
личен доход за првите пет дена, а потоа се исплаќа 
во смален износ во висина на гарантиран личен 
доход се повредува уставното начело на економска 
и социјална сигурност на работникот во вршењето 
на работите и работните задачи. 

Исто така Судов Смета дека ставот 3 на член 
95 од оспорениот правилник во кој е опре ле лено 
на возачите на МОТОРНИ возила да им се ускладеа 
правото на личен доход во случаите кога работ-
никот поради поправка на возилото, немање на ра-
бота или виша сила е спречен да рл боти. не е во 
согласност со Уставот и законот. Или датева по-
ложба, во смислата на членот 23 од Законот ча 
работни односи, работникот може да биле р а с п о р е -
ден да врши работи односно работни задачи кои 
одговараат на неговата стручна подготовка и ПРИ 
тоа треба да прима личен доход во согласност со 
основите и мерилата определени во правилникот 
г*а распределба на средствата за лични доходи. 
Ваквиот став произлегува од уставното начело на 
економска и социтална сигурност на работникот, 
односно од уставното начело на заемност и соли-
дарност. 
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Со оглед на изнесеново Судов оцени дека ста« 
вовите 2 и 3 на член 95 од оспорениот правилник 
не се во согласност со наведените уставни и закон-
ски одредби. 

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

У. бр. 217/81 
17 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

24. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 16 и членот 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, по одржа-
ната јавна расправа на 16 декември 1981 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 14 од Правилникот 
за доделување на општествени станови и станбени 
кредити за станбена изградба, донесен од работ-
ниците на Народната банка на Македонија со ре-
ферендум одржан на 17 септември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Работната заедница ца Народ-
ната банка на Македонија во Скопје, на начинот 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 0.(53/81 од 22 
октомври 1981 година, поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на Правилникот за 
доделување на општествени станови и кредити за 
станбена изградба, донесен од работниците на На-
родната банка на Македонија, со референдум одр-
жан на 17 септември 1979 година. Постапката беше 
поведена затоа што во оспорениот правилник не е 
предвиден критериумот „станбена состојба на ра-
ботниците" како еден од основните критериуми и 
дека со тоа може да биде доведено во прашање ус-
тавното и законско начело на заемност и солидар-
ност, кое работниците во основните организации 
на здружениот труд односно во работните заедни-
ци го применуваат првенствено во. користењето од-
носно распоредувањето на средствата за заедничка 
потрошувачка. 

4. Во одговорот на наводите од решението за 
поведување на постапка, доносителот на актот на-
веде дека во тек била постапката за усогласување 
на оспорениот правилник. Во оваа смисла од стра-
на на комисијата за станбени односи бил изготвен 
предлог за измени и дополнувања на дравилни-
кот, кој наскоро требало да биде ставен на раз-
гледување пред работничкиот совет и собирот на 
работните луѓе. Во одговорот исто така се истак-
нува дека оспорениот правилник не бил несогла-
сен со уставот и законот затоа што со него нешто 
не било регулирано. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспорениот правилник е 
донесен на 17 септември 1979 година. Во членот 14 
од правилникот се определени основите за утвр-
дување редот на првенство за решавање станбе-
ните прашања на работниците. Тие основи се: 
стручната спрема, придонесот во работењето, уче-
ството во НОБ, вкупниот работен стаж, инвалид-
носта, семејната положба, здравствената состојба, 
материјалната положба и заедничкото решавање 

на станбеното прашање. Во натамошните одредби 
од правилникот поединечно се разработени наве-
дените основи и се определени мерила по секој од 
нив. Исто така, Судов утврди дека во означениот 
правилник постојната станбена состојба на работ-
ниците не е предвидена како критериум за реша-
вање на станбеното прашање. 

6. Според членот 214 од Уставот на СР Маке-
донија на граѓанинот му е загарантирано да стек-
нува станарско право на. стан во општествена соп-
ственост со кое му се обезбедува, под услови опре-
делени со закон,* трај но да користи стан во опште-
ствена сопственост заради задоволување на лич-
ните и семејните станбени потреби. Според членот 
42 од Законот за станбените односи („Службен 
весник на СРМ" бр. 36/73), пак, работниците во ос-
новните организации се должни со општ акт одна-
пред да ги утврдат основите и мерилата, според 
кои ќе се определува редот на првенството за до-
бивање на стан. Врз основа на тоа овластување, 
работниците во основните организации на здру-
жениот труд односно во работните заедници, кои 
како инвеститори изградиле или по друг основ се 
здобиле со стан, самостојно ги утврдуваат усло-
вите и критериумите а тоа значи оснбвите и мери-
лата за утврдување на редот на првенството за до-
делување станови на користење. Но, тие основи и 
мерила мора да бидат во согласност со Уставот и 
законот. Согласно членот 16 од Уставот на СР Ма-
кедонија работниците во основните организации 
на здружениот труд непосредно и рамноправно ги 
остваруваат своите права од здружениот труд, ме-
ѓу кои и правото да одлучуваат за доходот и да го 
распоредуваат доходот за своја лична и заедничка 
потрошувачка. Според ставот 2 на член 126 од За -
конот за здружениот труд, покрај начелото на рас-
пределба според трудот, работниците во основната 
организација го применуваат и начелото на соли-
дарност, првенствено со користење на средствата 
за заедничка потрошувачка заради учествување 
во покривањето на определени социјални и други 
потреби на работникот со понизок личен доход на 
членовите на неговото семејство. Според оценката 
на Судов, од изнесениве уставни и законски од-
редби произлегува дека самоуправно право е на 
работниците во основните организации на здруже-
ниот труд и во работните заедници самостојно да 
ги утврдат основите и мерилата за распределба на 
општествени станови и кредити за станбена из-
градба. Но, при тоа, тие се должни во системот 
на основите и мерилата за распределба на општес-
твени станови и кредити за станбена изградба да ги 
предвидат оние основи и мерила кои најдиректно 
ја одразуваат станбената состојба на работникот. 

Со оглед на тоа што во оспорениот правилник 
не е предвиден критериумот „станбена состојба 
на работниците" како еден од основните критериу-
ми Судов оцени дека членот 14 од оспорениот пра-
вилник не е во согласност со уставното и закон-
ското начело на заемност и солидарност кое, ра-
ботниците во основната организација на здруже-
ниот труд односно во работната заедница го при-
менуваат првенствено во користењето односно рас-
поредувањето на средствата за заедничка потро-
шувачка. 

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

У. бр. 1153/81 
16 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

26. 
Врз основа на член 18 став 2, од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ", бр. 6/81), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 28 
декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ-
ТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се уредуваат усло-

вите под кои се обезбедува додаток на деца, на-
чинот на остварувањето на додатокот на деца, ка-
ко и висината на додатокот на деца. 

Член 12 
Додатокот на деца се остварува во зависност 

од: 
1. возраста на детето и 
2. материјалната состојба на семејството. 

/ 
Член 3 

Корисници на додатокот на деца во смисла на 
член 2 став 1 од оваа одлука се децата до наврше-
ни 15 години, како и децата над таа возраст, до-
колку се на редовно школување, а најдоцна до на-
вршени 2(6 години од животот. 

Член 4 
Во зависност од материјалната состојба во се-

мејството, додаток на деца се остварува ако вкуп-
ниот приход на член на семејството по основ од 
работен однос не го надминува износот од 2'130 ди-
нари месечно во претходната календарска година. 

Со вкупните приходи, по основ од работен од-
нос, во смисла на претходниот став, се изедначу-
ваат и приходите: 

1. надоместок од личен доход исплатен според 
прописите на здравственото осигурување; 

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

3. паричен надоместок за време на привремена 
невработеност; 

4. надоместок на личен доход кога лицето се 
наоѓа на задолжителна работа или доостручување; 

5. вистинскиот приход од земјоделска дејност; 
6. вистинскиот доход остварен од дополнител-

но вршење на самостојна стопанска и професио-
нална дејност; 

7. приходи од привремено вршење на други 
дејности и останати приходи (приход од издавање 
стан, деловни простории, приход од земјоделие по 
основ на користење на земја под закуп, работење 
на СИЦ и други приходи подложни на данок и 
придонес). 

Член 5 <* 

Под вистински приход од земјоделска дејност, 
во смисла на член 4 став 2 точка 5 од оваа одлу-
ка, се зема катастарскиот приход помножен со ф а к -
торот кој одговара на односот, на катастарскиот 
приход според народниот доход на индивидуал-
ното земјоделство во СР Македонија што го утвр-
дува републичкиот секретар за финансии, во сог-
ласност со републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство. 

Како вкупен годишен приход од дополнително 
вршење на самостојна стопанска и професионална 
дејност, во смисла на член 4 став 2 точка 6 од 
оваа одлука, се зема основицата на данокот спо-
ред која се утврдува вистинскиот доход на даноч-
ниот обврзник во тековната година. 

Како приход од привремено вршење на други 
дејности и останати приходи, во смисла на член 4 
став 2 точка 7 од оваа одлука, се зема вкупниот 
остварен приход утврден со договор, решение или 
друг акт на надлежен орган. 

4 Кога семејството остварува приходи по основ 
на користење на земја под закуп, катастарскиот 
приход, утврден за тоа земјиште, претставува ос-
нов за утврдување на вистинскиот доход. 

Член 6 
Во случаите кога придонесот се плаќа во го-

дишен паушален износ, вкупниот приход се утвр-
дува на тој начин што висината на паушалниот 
износ се множи со 100 и добиениот износ се дели 
со просечната стапка на данокот утврден со одлу-
ка на Собранието на општината за таа дејност. 

Ако на подрачјето на општината не се врши 
таква дејност, се користи стапка на придонес за 
слична дејност. 

Член 7 
При решавањето за остварувањето на додаток 

на деца остварениот вкупен приход од еден основ 
се дели на 12, а потоа 'на бројот на членовите на 
семејството. 

Кога се остваруваат приходи по повеќе основи, 
сите приходи се сведуваат на личен доход, се со-
бираат и делат на 12, а потоа на бројот на члено-
вите на семејството. 

По исклучок од став 1 на овој член, кога вкуп-
ниот приход се остварува по основ од работен од-
нос, на работно место на кое се извршуваат ра-
ботни задачи под посебни услови (член 39 од Зако-
нот за работните односи), во тој случај остварениот 
вкупен приход (личен доход) се дели на онолку 
месеци за колку што се признава стаж на осигу-
рување со зголемено траење на односното работно 
место. 

Член 8 
Семејството во кое на детето се обезбедува 

додаток на деца го сочинуваат: брачните друга-
ри, децата родени во брак или вон брак, посвоени-
те деца, посиноците, децата без родителска грижа 
(внучиња, браќа, сестри и други деца), кога некој 
од брачните другари ги зел на издржување, ако 
се без обата родители или ако имаат еден или 
двајца родители, а тие се наполно и трајно неспо-
собни за работа. 

Семејството во кое на детето се обезбедува 
додаток на деца, покрај членовите од претходниот 
став, го сочинуваат и родителите на брачните дру-
гари (татко и мајка, тест и тешта, очув и маќеа и 
посвоители), доколку овие фактички ги издржу-
ваат. 

Член 9 
Ако додатокот на деца се остварува во теков-

ната година, месечниот износ на вкупните прихо-
ди се утврдува според решението за висината на 
личниот доход, остварен во првиот полн месец по 
вработувањето. 

За пензиите, надоместоците и другите примања 
остварени според посебни законски прописи се зе-
ма месечниот износ на тие примања што припаѓа 
во месец декември на претходната година, а ако 
правото е остварено во тековната година се зема 
месечниот износ на примањата според решението 
по кое е признато правото. 

Член 10 
Ако член на неговото семејство, според посебни 

прописи биде ослободен од обврска за плаќање на 
придонес од личен доход од земјоделска дејност, 
односно придонес од дополнително вршење на сто-
панска и нестопанска дејност, во тој случај овие 
приходи при утврдувањето на додаток на деца се 
пресметуваат во вкупните приходи на семејството, 
со исклучок на ослободувањата дадени поради еле-
ментарни непогоди, . 
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Член 11 
При утврдувањето на вкупниот приход во се-

мејството, се зема предвид и делот од личниот 
доход од земјоделска дејност, што се остварува од 
сосопственички дел на земјоделскиот имот однос-
но сонаследнички дел на нерасправена оставина 
кој според наследното право му припаѓа на тоа 
лице, без оглед на тоа дали членовите на семеј-
ството живеат на тој имот. 

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

Член 12 
Кога членовите на потесното семејство живеат 

на земјоделскиот имот на сродници (браќа, сестри, 
родители, посвоители, очув, маќеа, свекор и све-
крва, тест и тешта, дедо и баба), за определување 
на вкупниот приход по член на семејството се 
зема сразмерниот дел на катастарскиот приход од 
тој имот што отпаѓа на членовите во потесното се-
мејство во кое живее детето. 

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се 
утврдува така што целокупниот катастарски при-
ход се дели на онолку еднакви делови колку што 
има сродници кои живеат на имотот. 

Член 13 
Во вкупниот приход на семејството не се зема: 
— паричен надоместок за телесно оштетување, 

додаток за помош и нега од друго лице што се 
остварува според прописите за инвалидско осигу-
рување; 

— додаток на деца што им припаѓа на некои 
од членовите на семејството; 

— кредити, стипендии и ученички награди што 
се исплатуваат за редовно школување на децата; 

— надоместок за користење годишен одмор и 
помош во исклучителни случаи, кога се исплату-
ваат од средствата за заедничка потрошувачка; 

— алиментација за дете како член во семеј-
ството ; 

— надомест на личен доход, остварен по основ 
на иновација^ рационализација или други вид на 
творештво во основната организација; 

— надомест на личен доход остварен за ра-
ботно време подолго од 42 часа во неделата (сог-
ласно член 31 и 32 од Законот за работните од-
носи) ; 

— средствата што се плаќаат за местен само-
придонес и членарини на општествено-политички-
те организации; 

— други примања или надоместоци за кои со 
посебни прописи е предвидено да не се земаат 
предвид при утврдувањето на имотната состојба 
на семејството. 

Член 14 
Кога ќе настапат промени во имотната сос-

тојба на семејството, што ќе ги изменат околнос-
тите што повлекуваат здобивање или губење на 
додаток на деца, додатокот на деца се зголемува 
или намалува од првиот ден на наредниот месец 
и тоа: 

1. во случај на отуѓување (продажба, замена, 
подарок) на недвижен имот или на дел од недви-
жен имот, според поднесената пријава до надлеж-
ниот орган (катастар); 

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 нас-
ледник, од денот на давањето на наследничката 
изјава; 

4. во случај на експропријација на имот или 
дел од имот, по преземањето на имотот од страна 
на оној во чија корист е извршена експроприја-
цијата; 

5. во случај на престанок или почеток на вр-
шење на самостојна стопанска дејност или профе-
сионална дејност — по бришењето или запишу-
вањето во регистарот; 

6. во случај на престанок на правото на личен 
доход односно друг надоместок по основ на вра-
ботеност, од престанокот на правото; 

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

Член 16 
Како дете без родителска грижа," во смисла на 

член 20, став 1, точка 7 од Законот за општествена 
заштита на децата, се смета дете без двајцата ро-
дители, дете на родители на кои им е одземено ро-
дителското право и дете на родители со непознато 
место на живеење. 

Како дете на самохран родител се смета дете 
на материјално необезбедено лице — неспособно за 
работа кое нема средства неопходни за издржу-
вање. 

Член 16 
Во зависност од остварените вкупни приходи 

во семејството корисниците на додаток на деца се 
распоредуваат во три цензусни групи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството не го надминува из-
носот од >1572,00 динари; 

II цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува 1572,01 до 
1834,00 динари; 

III цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството изнесува 1834,01 
до 2130,00 динари. 

Член 17 
Висината на додатокот на деца изнесува: 
1. За I цензусна група: 
— за дете од предучилишна возраст и дете во 

основно училиште — 545 динари месечно; 
— за дете во средно училиште — 736 динари 

месечно; 
— за дете во виша и висока школска уста-

нова — 865 динари месечно; 
2. За II цензусна група: 
— за дете од предучилишна возраст и дете 

во основно училиште — 410 динари месечно; 
— за дете во средно училиште — 545 динари 

месечно; 
— за дете во виша и висока школска установа 

— 635 динари месечно; 
3. За III цензусна група: 
— за дете од предучилишна возраст и дете во 

основно училиште — 26!5 динари месечно; 
— за дете во средно училиште — 435 динари; 
— за дете во виша и висока школска установа 

— 476 динари месечно. 

Член 18 
Додаток на деца, ако се исполнети сите усло-

ви, може да се оствари најмногу за 3 месеци на-
назад од поднесеното барање, не сметајќи го ме-
сецот во кој е поднесено барањето. 

Член 19 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за определувањето на 
условите под кои на работниците и со нив изедна-
чени лица им се обезбедува право на додаток на 
деца и висината на додатокот на деца, број 24/5 од 
29. I. 1981 година („Службен весник на СРМ", бр. 
8/81). 

Член 20 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 04-058/13 
28 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 
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27. 
Брз основа на член 18 став 2 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" бр. 6/811), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 28 
декември 1981 година, донесе 
1 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВО-
ТО СЕ СМЕТА ЗА ИЗДРЖУВАНО ЛИЦЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите под кои 

член на семејството се смета за издржувано лице, 
во постапката за остварување додаток на деца. 

Член 2 
Член на поширокото семејство се смета за из-

држувано лице ако живее во заедничко семејство 
со корисникот на додаток на деца и нема сопствени 
приходи доволни за издржување. 

Член 3 
Се смета дека издржувано лице нема сопстве-

ни приходи доволни за издржување ако неговиот 
катастарски приход од земјоделие не го надминува 
износот од 970 динари годишно или ако другите 
приходи не го надминуваат износот од 770 динари 
месечно или ако катастарскиот приход и другите 
приходи заедно не го надминуваат износот од 
10.210 динари годишно. 

Приходот од земјоделска дејност се сведува на 
месечен приход кога годишниот катастарски при-
ход се помножи со факторот кој одговара на од-
носот на катастарскиот приход според народниот 
доход на индивидуалното земјоделство во СР Ма-
кедонија што го утврдува републичкиот секретар 
за финансии, во согласност со републичкиот сек-
ретар за земјоделство и шумарство, и се подели 
со 12. 

Член на семејството се смета за издржувано 
лице ако ги исполнува условите утврдени со оваа 
одлука и ако навршил 65 години живот за маж 
и 55 години живот за жена. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со корисникот на додаток на 
деца ќе се смета за издржувано лице ако негови-
те сопствени приходи не ги надминуваат износите 
предвидени во членот 3 од оваа одлука и ако се-
мејството учествува во трошоците за неговата из-
дршка со најмалку 770 динари месечно. 

Член 5 
Како приходи во смисла на член 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите кои не влегуваат 
во вкупните приходи на семејството согласно Од-
луката за условите, начинот на остварувањето и 
висината на додатокот на деца што ја донесува 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за условите по кои се 
смета дека корисникот на правото на додаток на 
деца ги издржува членовите на семејството и дека 
членот на семејството нема сопствени приходи до-
волни за издржување, бр. 24/6 од 29. I. 1981 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/81). 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
ОРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 04-958/14 
28 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 

28. 
Врз основа на член 57 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 6/81), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 28 де-
кември 1931 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-

ЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
Пресметковната стапка за здружување сред-

ства во Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата за 19$2 
година се утврдува на 1,60°/о од пропишаната осно-
вица во член 57 од Законот за општествена зашти-
та на децата. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

Бр. 04-958/1 
28 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

29. 
Врз основа на член 111, а согласно член 55 од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за воспитание и образование на општина 
Гази Баба — Скопје, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за воспитание и 
образование на општината Гази Баба — Скопје, на 
ХХ-та седница, одржана на 29 декември 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕ-
ДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНАТА ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ ВО 
1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачјето на Оп-
штината Гази Баба — Скопје во 1982 година из-
несуваат: 

— од работен однос, 4,60, 
— од земјоделска дејност, 0,85. 
— од самостојно вршење на стопанска дејност, 

6,00, 
— од самостојно вршење на нестопанска деј-

ност, 6,00. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од И. I. 19(82 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и во „Днфор-
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мативниот билтен на СИЗ за воспитание и обра-
зование на град Скопје и на општинските само-
управни интересни заедници за воспитание и об-
разование на општините Гази Баба, Карпош, Ки-
села Вода, Центар и Чаир — Скопје". 

Бр. 08-40 
31 декември 1981 година Претседател, 

Скопје Танас Јолакоски, е. р. 

30. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за воспитание и образование на општина 
Карпош — Скопје, Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница за воспитание и об-
разование на општината Карпош — Скопје, на 
ХУП-та седница, одржана на 23 декември 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА 
ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА КАРПОШ — СКОПЈЕ ВО 
1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачјето на општи-
ната Карпош — Скопје во 1982 година изнесуваат: 

— од работен однос, 4,60, 
— од земјоделска дејност, 0,85, 
— од самостојно вршење на стопанска дејност, 

6,00, 
— од самостојно вршење на нестопанска деј-

ност, 6,00. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година 

, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје", и во „Инфор-
мативниот билтен на СИЗ за воспитание и образо-
вание на град Скопје и на општинските самоуп-
равни интересни заедници за воспитание и обра-
зование на општините Гази Баба, Карпош, Кисе-
ла Вода, Центар и Чаир — Скопје". 

Вр. 08-46 
31 декември 1981 година Претседател, 

Скопје Даница Крстевска, е. р. 

31. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за воспитание и образование на општина 
Кисела Вода — Скопје, Собранието на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за воспитание 
и образование на општината Кисела Вода — Скоп-
је, на ХУП-та седница, одржана на 24 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА 
ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА — СКОПЈЕ ВО 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и ин-
тересите во областа на предучилишното и основно-

то воспитание и образование на подрачјето на оп-
штината Кисела Вода — Скопје во 19&2 година из-
несуваат: 

— од работен однос, 4,60, 

— од земјоделска дејност, 0,85, 

— од самостојно вршење на стопанска дејност, 
6,00, 

— од самостојно вршење ца нестопанска деј-
ност, 6,00. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето/ а ќе се применува од 1. I. 1982 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и во „Информа-
тивниот билтен на СИЗ за воспитание и образова-
ние на град Скопје и на општинските самоуправ-
ни интересни заедници за воспитание и образова-
ние на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Во-
да, Центар и Чаир — Скопје", 

Бр. 08-71 
31 декември 198(1 година 

Скопје 
Претседател, 

Николина Поповска, е. р. 

32. 
Врз основа на член 11, а согласно член 54 од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за воспитание и образование на, општина 
Центар — Скопје, Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница за воспитание и об-
разование на општината Центар — Скопје, на 
ХУШ-та седница, одржана на 25 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕ-
ДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-
ШТИНАТА ЦЕНТАР — СКОПЈЕ ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 

Стапките на придонесите од личниот доход на 
работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачјето на општи-
ната Центар — Скопје во 1982 година изнесуваат: 

— од работен однос, 4,60, 
— од земјоделска дејност, 0,85, 
— од самостојно вршење на стопанска дејност, 

6,00, 
— од самостојно вршење на нестопанска деј-

ност, 6,00. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СР.М", 
„Службен гласник на град Скопје", и во „Инфор-
мативниот билтен на СИЗ за ВОСПИТРчие и обра-
зование на град Скопје и на општинските самоуп-
равни интересни заедници за воспитание и обра-
зование на општините Гази Баба, Карпош, Кисела 
Вода, Центар и Чаир — Скопје". 

Бр. 08-62 
31 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Радица Наумовска, е. р. 
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33. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за воспитание и образование на општина 
Чаир — Скопје, Собранието на Општинската само-
управна интересна заедница за воспитание и обра-
зование на општината Чаир — Скопје, на Х1Х-та 
седница, одржана на 24 декември 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕ-
ДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА "ОП-
ШТИНАТА ЧАИР — СКОПЈЕ ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачјето на општи-
ната Чаир — Скопје во 1982 година изнесуваат: 

т— од работен однос, 4,60, 
— од земјоделска дејност, 0,85, 
— од самостојно вршење на стопанска дејност, 

6,00, 
— од самостојно вршење на нестопанска деј-

ност, 6,00. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и во „Инфор-
мативног билтен на СИЗ за воспитание и образо-
вание на град Скопје и на општинските самоуп-
равни интересни заедници за воспитание и обра^ 
зование на општините Гази Баба, Карпош, Кисела 
Вода, Центар и Чаир — Скопје". 

Бр. 06-57 
31 декември 198)1 година 

Скопје 
Претседател, 

Домница Минчева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

34. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување ((„Службен весник на 
СТМ", бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Битола и основни заедници 
во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Битола, со рамноправно уче-
ство на Соборот на корисници на услуги — работ-
ници и Соборот на даватели на услуги од здрав-
ството, на седницата одржана на 26 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТО-
ЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕ-

ГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Одлуката за придонесите на здравственото оси-

гурување што се плаќаат во постојани месечни из-

носи за одделни категории осигуреници, бр. 02-1/63 
од 30. XII. 1980 година, која се применуваше во 
1981 година, продолжува да важи и во 1982 го-
дина. 

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

несувањето. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр. 02-100/58 
25 декември 1981 година 

Битола 
Собор на делегати корисници 

на услуги — работници 
Претседател, 

Анастас Арсевски, е. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар дангелов, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

35. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Битола и основни заедници во Битола, 
Демир Хисар и Ресен и член 184 став 1 точка 5 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Битола, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Битола, со рамно-
правно учество на Соборот на делегати, корисници 
на услуги — земјоделци и Собброт на делегатите 
— даватели на услуги, по претходно добиено мис-
лење од Основната заедница — Демир Хисар, на 
седницата одржана на 25 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 
1982 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување на 

земјоделците од подрачјето на Општината Демир 
Хисар за 1982 година се определуваат и тоа: 

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствено земјиште (катастарски приход) се плаќа: 

а) по стапка од 7% на катастарскиот приход. 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

а) по 375,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството е задолжено и со придонес на катастарски 
приход; 

б) по 1.200,00 динари за семејство, ако дома-
ќинството не е задолжено со придонес на катас-
тарски приход. 

Член 2 
Придонесите што се плаќаат по член 1 од оваа 

одлука се распоредуваат по видови на здравствена 
заштита и тоа: 

1. за задолжителни видови — 75%; 
2. за правата што самостојно ги утврдува За-

едницата и за другите права од здравствено оси-
гурување на земјоделците — 25%. 
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Член 3 
Од наплатените придонеси по утврдените стап-

ки и износи со оваа одлука, припаѓаат: 
1. 13% на Општинската- заедница; 
2. 87°/о на Основната заедница — Демир Хисар. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 02-100/50 
25 декември 1981 година 

Битола 
Собор на делегати корисници 

на услуги — земјоделци 
Претседател, 

Томе Артиновски, е. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, е. р. 

Собрание на Општинската 
ЗЗЗО — Битола 

Претседател, 
Благој Силјановски, е. р. 

36. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Само-

управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Битола и основни заедници во Битола, Де-
мир Хисар и Ресен и член 184 став 1 точка 5 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Битола, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Битола, со рамно-
правно учество на Соборот на делегати корисници 
на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите 
— даватели на услуги, по претходно добиено мис-
лење од Основната заедница — Битола, на седни-
цата одржана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧ-

ЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 
1982 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите на здравственото осигурување на 

земјоделците од подрачјето на општината Битола 
за 1982 година се определуваат и тоа: 

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствена земја (катастарски приход) се плаќа: 

а) по стапка од 7% на катастарски приход. 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

а) по 375,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството е задолжено и со придонес на катастарски 
приход; 

б) по 1.200,00 динари за семејство, ако дома-
ќинството не е задолжено со придонес на ката-
старски приход. 

Член 2 
Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од 

оваа одлука се распоредуваат по видови на здрав-
ствена заштита и тоа: ' 

1. за задолжителни видови — 75%; 
2. за правата што самостојно ги утврдува За-

едницата и за другите права од здравственото 
осигурување на 'земјоделците — 25%. 

Член 3 

Од наплатените придонеси по утврдените стап-
ки и износи со оваа одлука припаѓаат: 

1. 13% на Општинската заедница; 
2. 87% на Основната заедница во Битола. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 19®2 година. 

Бр. 02-100/47 
25 декември 1981 година 

Битола 
Собор на делегати корисници 

на услуги — земјоделци 
Претседател, 

Томе Артиновски, е. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

37. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 26 став 7 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Бито-
ла и Основни заедници во Битола, Демир Хисар и 
Ресен, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравстреното осигурување — Бито-
ла, по прибавено мислење од Основните заедници 
во Битола, Демир Хисар и Ресен, со рамноправно 
учество на Соборот на делегатите корисници на ус-
луги — работници и Соборот на делегати — дава-
тели на услуги, на седницата одржана на 25 де-
кември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основици за 

пресметување и плаќање на придонеси за здрав-
ствено осигурување на лица вработени кај приват-
ни работодавци и права од здравственото осигуру-
вање за кои со закон не се утврдени основици на 
придонес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на права од ова осигурување на лицата вработени 
кај приватни работодавци претставува договоре-
ниот чист личен доход меѓу приватниот работода-
вец и работникот кој што не може да биде по-
мал од: 

' — за неквалификуваните работници и домаш-
ните помошнички, во висина на гарантираниот ли-
чен доход од општината во која ја врши својата 
дејност, утврден со посебни прописи; 

— за полуквалификувани работници — 4.600,00 
динари; 

— за квалификувани работници — 5.200,00 ди-
нари; 

— за висококвалификувани работници —6.800,00 
динари. 
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Член 3 
За учениците од училиштата за средно обра-

зование кои, покрај училишната изведуваат и 
практична настава во организацијата на здружен 
труд или кај приватен работодавец, основица за 
остварување на права од здравствено осигурување 
претставува наградата што ја прима. Оваа осно-
вица не може да биде помала од: 

— за ученици од прва година — 800,00 динари; 
— за ученици од втора година — 1.200,00 ди-

нари; 
— за ученици од трета година — 1.600,00 ди-

нари; 
— за ученици од четврта година — 2.000,00 ди-

нари. 
Член 4 

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи одлуката на оваа заедница, бр. 
02-1/64 од 30. ХИ. 1980 година. 

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

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

Бр. 02-100/46 
25 декември 1981 година 

Битола 
Собор на делегати — корисници 

на услуги 
Претседател, 

Анастас Арсовски, е. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, е. р. 

Собрание на ОЗ ЗОО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

Загубени печати 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Тргов-
ска работна организација „Тутун" ЦО — Скопје — 
Деловна единица — Битола", се огласува за нева-
жен. (78111) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Земјо-
делска задруга „Пчиња" РО Катланово ООЗТ за 
трговија на големо и мало и преработка „Катла-
ново-промет" — Катланово", се огласува за нева-
жен. (8134) 

Загубениот штембил под назив: „Земјоделска 
задруга „Пчиња" РО е. Катланово ООЗТ за трго-
вија на големо и мало и преработка „Катланово-
промет" — Катланово", се огласува за неважен. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Возачка дозвола издадена од СВР — Загреб 
на име Џафери Азби, населба Фазанерија, Гости-
вар. (7989) 

Лична карта издадена од ОВР — Гостивар на 
име Џафери Азби, населба Фазанерија, Гостивар. 

Возачка дозвола Б категорија на име Несим 
Абдии, е. Слатино, Тетово. (8013) 

Свидетелство за VII одделение на име Голубин-
ка Николова, е. Град, Делчево. (8024) 

Девизна штедна книшка бр. 40900-620-16-70/70-
10626, издадена од Стопанската банка — Куманово 
на име Петар Јовановски, ул. „Бранко Радичевић 
бр. 19, Куманово. (8039) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 101477, изда-
дена од СО — Гостивар на име Јања Абедини, е. 
Дебреше, Гостивар. (8042) 

Воена книшка на име Велимир Василевски, е. 
Требино, Македонски Брод. (8053) 

Возачка дозвола на име Милорад Петејгуг, ул. 
„Републиканска" бр. 12-6, Прилеп. (8067) 

Воена книшка на име Ирфан Мамуди, е. Коро-
шишта, Струга. (8091) 

Сообраќајна дозвола бр. 42190 на име Љубе Сим-
јаноски, е. Канатларци, Прилеп. (8095) 

Воена книшка на име Шефи Имери, е. Г. Ре-
чица, Тетово. (8114) 

Воена книшка на име Авзи Таири, е. Гермо, 
Тетово. (8116) 

Оружен лист за пушка бр. 762 на име Мухидин 
Џемаили, Тетово. (8167) 

Пасош бр. 885445, издаден од СВР — Гости-
вар на име Фариз Даути, е. Жировница, Гости-
вар. (7182)) 

Чек бр. 5046516 на износ од 1.266,15 динари 
на име Ленче Стамчевска, ул. „Разлошка" бр. 
7/2-21, Скопје. 

Оружен лист за ловечка пушка бр. 8787, из-
даден од РСВР — Скопје на име Пантелеј Пан-
чев, Скопје. 

Конзулска патна карта, издадена од Југосло-
венскиот конзулат во Солун на име Коста Гота-
ра, Солун. (1) 

Одобрение за обавување на угостителска деј-
ност, издадено од Собранието на општината — 
Гостивар на име Милаим Азизи, Гостивар. (8183) 

Уверение за положен угостителски испит, из-
дадено од Грачаница, Босна на име Веап Илјази, 
Гостивар. (8185) 

Пасош бр. 832824 на име Божана Стоиновиќ, 
ул. „ЈНА" бр. 4, Куманово. (8201) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стои-
мен Стојановски, е. Габар, Кр. Паланка. (8216) 

Воена книшка на име Кирил Дончевски, е. 
Мачево, Берово. (#243) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово 
на име Сеадин Мисими, е. Теарце, Тетово. (8247) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 89 од Статутот на Заш-

титната стаклорезачка организација. „НАПРЕДОК" 
—. Охрид, Работничкиот совет на оваа организа-
ција 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на индивидуален работоводен орган 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за работните односи, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат висока или виша економска струч-
на подготовка со 5 години работно искуство во 
заштитна организација; 

— да имаат завршено средно образование — 
економска насока со работно искуство 5 години во 
заштитна организација; 

— да имаат завршено непотполно средно об-
разование со 5 години работно искуство во заш-
титна организација; 

— да ги исполнуваат посебните услови пред-
видени со Законот. 

Пријавите со сите документи се поднесуваат 
до Заштитната стаклорезачка организација „На-
предок" — Охрид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на ОРМ". 



Стр. 30 — Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 3 февруари ,1982 

Работничкиот совет на Ѕидарската задруга 
„ РАБОТНИК" — Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на работоводен орган — директор 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да е градежен техничар; 
— да бил раководител на економска единица 

во градежништвото најмалку една година како 
раководител; 

— да бил раководител на објект; 
— да има најмалку пет (5)' години работно ис-

куство во струката и да има организаторски спо-
собности за соработка; 

— да не е казнуван и да не е под истрага. 
Кон пријавата кандидатите треба да ги прило-

ж а т следните документи: 
— доказ за завршена школска подготовка, 
— доказ за работно искуство, 
— доказ дека ги исполнува условите од член 

511 од ЗЗТ. Вработените кандидати да достават 
потврда од раб. орган, дека ќе бидат ослободени од 
работа доколку ќе бидат избрани по конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во јавниот печат. 

Пријавите со потребните документи да се дос-
тават на адреса: Ѕидарска задруга „РАБОТНИК" 
— Битола. 

Неблаговремени и некомплетирани документи 
нема да се разгледуваат. (378) 

Конкурсната комисија при Молеро-фарбарска-
та задруга „СЛОБОДА", е. Петровец — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на задругата (реизбор) 
Покрај општите .услови предвидени со Стату-

тот, кандидатот треба да ги исполнува и следниве 
посебни услови: 

1. да има висока стручна подготовка — граде-
жен смер со најмалку 3 години работно искуство; 

2. средна стручна подготовка — градежен тех-
ничар со најмалку 4 години работно искуство; 

3. да е висококвалификуван мблеро-фарбар со 
најмалку 6 години работно искуство; 

4. да поседува морално-политички квалитети; 
5. да не е осудуван за кривични дела и сто-

пански престапи. 
Заинтересираните кандидати треба да ги дос-

тават следниве документи: 
— молба со кратка биографија; 

• — оригинал диплома за завршен степен; 
— уверение дека не е осудуван; 
— уверение дека не бил под истрага и 
— уверение дека ја има регулирано воената 

обврска. 
Конкурсот е отворен ,15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
^комплетната документација нема да се зема 

предвид при разгледувањето. (380) 

Работната заедница при Заштитната работил-
ница за професионална рехабилитација и врабо-
тување на глуви и наглуви лица и други инва-
лиди „УКРАС" — Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за работоводен орган — директор на работната 
организација (реизбор) 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружен труд кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

1. да има виша стручна подготовка и 5 годи-
ни работно искуство во соодветни работни орга-
низации; 

2. средна стручна подготовка и 6 години работ-
но искуство од кои најмалку 4 години на раковод-
но работно место во заштитни работилници, за 
глуви, наглуви и други инвалиди; 

3. да поседува морално-политички квалитети; 
4. да има проверен резултат во поглед на 

стручните и организаторските способности. 
Со молбите кандидатите треба да ги достават 

и следните документи: 
— диплома за завршено образование; 
— потврда за работното искуство; 
— работна книшка. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Конкурсната комисија при Заштитната 
работилница Украс" — Охрид, ул. „Туристичка" 
бб. 

Молбите со ^комплетирани документи нема да 
бидат разгледувани. 

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото обја-
вување во „Службен весник на СРМ". (384) 

-Конкурсната комисија при Фабриката за веш-
тачки брусеви, брусио платно и хартија „ИДНИ-
НА" — Кратово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на погон „Одржување" 
при „ИДНИНА" 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено БОС или ВШС — ма-
шински смер и да имаат работно искуство 3 (три) 
години. 

Кон молбите кандидатите се должни да доста-
ват: препис од дипломата за завршено образование 
и потврда за работното искуство. 

Личен доход се определува врз основа на ме-
рилата од Правилникот за лични доходи при 
Фабриката „ИДНИНА" — Кратово. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. 

Некомплетираните молби нема да бидат земе-
ни во разгледување. 

Молбите се поднесуваат до: Фабрика „ИДНИ-
НА" — Кратово, со дознака за Конкурсната ко-
мисија. (2) 

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на наставници и асистенти и тоа: 
— еден наставник во областа суровини, испи-

тување и контрола на квалитет — подрачје тек-
стилни влакна; 

— еден наставник по предметот Англиски ја-
зик ; 

— еден асистент во областа неорганска хе-
миска технологија — подрачје енергетика во хе-
миската индустрија; 

— еден асистент во областа неорганска хемис-
ка технологија — подрачје технологија на базни 
производи; 



3 февруари 1982 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 — Стр. 31 

— три асистента во областа контролно ин-
женерство — подрачје мерење и автоматска регу-
лација; 

— еден асистент во областа неорганска хемис-
ка технологија — подрачје технологија на неме-
тали; 

— еден асистент во областа механичка тек-
стилна технологија — подрачје технологија на 
ткаење; 

— еден асистент во областа хемиска текстилна 
технологија — подрачје технологија на боење; 

— еден асистент во областа механичка тек-
стилна технологија — подрачје технологија на пре-
дење ; 

— еден асистент во областа хемиска текстилна 
технологија — подрачје технологија на боење и 
предење; 

— два асистента во областа органска техноло-
гија — подрачје синтетика и 

— еден асистент во областа контролно инже-
нерство — подрачје математички методи во хе-
миското инженерство. 

Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-

вите предвидени со Законот за високото образо-
вание на СРМ и Правилникот за избор и реизбор 
на наставниците и асистентите на Факултетот. 

Кандидатите кон пријавата да приложат: пре-
пис од дипломата, биографија, список на стручни-
те односно научните трудови и по примерок од 
трудовите. 

Конкурсот е отворен 30 дена сметајќи од денот 
на пријавувањето. 

Молбите со пријавите, кандидатите можат да 
ги доставуваат секој работен ден во архивата на 
факултетот или преку пошта. (18), 

Врз основа на одлуката на Собирот на работ-
ниците од 8 декември 1981 година, Конкурсната 
комисија при ООЗТ „Електрократово" — Кра-
тово, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на ООЗТ 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени со законот, треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено електротехнички факул-
тет со 3 години работно искуство или виша едек-
тротехничка школа со 6 години работно искуство; 

— да не се осудувани по член 511 од ЗЗТ; 
— да имаат организаторски, стручни и други 

способности за вршење на работите и задачите. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Пријавите со комплетната документација да 

се доставуваат до Конкурсната комисија на ООЗТ 
„Електрократово" — Кратово. 

Некомплетните документи нема да се земаат 
во разгледување. (9) 

Врз основа на член 87, 88 и 89 од Статутот 
на Килимарата „Вера Пазаванска" — Кратово, 
Конкурсната комисија за избор и именување ди-
ректор на Килимарата „Вера Пазаванска" — Кра-
тово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор 
на Килимарата „Вера Пазаванска" — Кратово 

Услови: 
За директор на работната организација ќе биде 

именувано лице кое покрај, општите услови од За-
конот за работните односи ќе ги исполнува и след-
ните посебни услови: 

— да има завршено високо или више обра-
зование; 

— да има најмалку 4 години работно искуство 
на соодветно работно место и 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Пријавените кандидати покрај молбите такси-

рани со 2,00 дин. таксена марка ги доставуваат и 
следните документи: 

— доказ за завршено образование и 
— доказ за работното искуство. 
Некомплетираните документи нема да бидат 

разгледувани. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СР[М". (10) 

Советот на “Ветеринарниот институт „Скопје" 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор во научни звања на следните работ-
ници: 

II. еден виш научен соработник во Одделение-
то за живинарство; 

2. еден научен соработник во Одделението за 
репродукција; 

3. еден научен соработник во Одделението за 
патологија на домашни животни; 

4. еден научен соработник во Одделението за 
радиологија и радијациона хигиена; 

5. еден асистент во Одделението за патологија 
на домашните животни. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те предвидени со Законот за научните дејности. 

Покрај молбите кандидатите треба да ги дос-
тават и следните документи: потврда за завршени 
постдипломски студии, кратка биографија и спи-
сок на објавени трудови. 

Конкурсот трае 15 дена сметано, од денот на 
објавувањето. (11) 

Врз основа на член 48 од Статутот, работнич-
киот совет на РО ИГМ „Брегалница", е. Кучичино 
— Кочани 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на работното место: 
— шеф на комерцијален сектор 
'Кандидатите треба да ги исполнуваат след-

ните услови: 
— да имаат завршено економски факултет со 

две години работно искуство; 
— да имаат завршено виша економска школа 

комерцијален смер со пет години работно искус-
тво; 

— да имаат завршено средно економско учи-
лиште со шест години работно искуство; 

— да имаат познавање на сите видови комер-
цијални работи; 

— да не се осудувани по член 51.1 од ЗЗТ; 
— да не се казнувани или да не се води про-

тив нив кривична постапка. 
Кон пријавите кандидатите се должни да дос-

тават: 
— диплома за завршено соодветно образова-

ние и 
— доказ за работното искуство. 
Пријавите со потребните документи се доста-

вуваат на адреса: Дирекција на ИГМ „Брегални-
ца", е. Кучичино — Кочани, со назнака до Работ-
ничкиот совет. 

Молбите со некомплетирани документи нема 
да се разгледуваат. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (12) 
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Врз основа на член 158, 1162 и 163 од Статутот 
на РО, Конкурсната комисија при Работничкиот 
совет на Производствената прометна работна орга-
низација „Производ-промет", Ц. О. ул. „Милан 
Мијалковић бр. 2 — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — именување на инокосен работово-
ден орган — директор на работната организација 

Покрај општите услови кандидатот треба да 
ги исполнува и следните: 

— да има завршено високо или више обра-
зование; , 

— да има најмалку 5 години работно искус-
тво на раководно работно место во производствена 
организација (лесна конфекција, ХТЗ опрема) и 
прометна работна организација со мешовити стоки; 

— да има проверени резултати во поглед на 
стручните, организационите и другите работни спо-
собности. 

Пријавата со потребните документи кандида-
тот е должен да ја достави во определениот рок. 

^благовремените и некомплетните документи 
— пријави нема да се земаат во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Пријавите се доставуваат до работната орга-
низација со означување „за конкурсната комисија". 

(13) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СВМ" број 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе изврши избор, на: 
— тројца судии на Окружниот стопански суд 

во Скопје и 
— еден судија на Окружниот суд во Битола. 
Заинтересираните треба да поднесат пријави 

до Собранието на СРМ, Комисија за прашања на 
изборите и именувањата, во рок од 1(5 дена сметано 
од денот на објавувањето. 

Бр. 10-188 
21 јануари 1982 година 

Скопје 
Комисија за прашања на избори 

и именувања 

СОДРЖИНА 
Страна 

15. Програма за геодетските работи од пре-
мерот и катастарот на земјиштето на СР 
Македонија во 1982 година — — — — 17 

16. Решение за повторно назначување по-
мошник на директорот на Републичкиот 
завод за статистика — — — — — — 18 

17. Решение за назначување помошник на 
републичкиот секретар за урбанизам — 18 

18. Решение за разрешување од функцијата 
советник во Извршниот совет на Собра-
нието на СРЖ — — — — — — — 18 

19. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство — — — — — — — — — — 18 

20. Упатство за начинот на давање ослободу-
вање од данокот од личен доход од зем-
јоделска дејност за пивските површини по-
сеани со пченица, 'рж, јачмен, масло дај ни 
растенија и шеќерна репка — — — — 19 

21. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 131/81 од 10 декември 1081 година 20 

24. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 161/81 од 11 ноември 1(981 година 20 

23. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 217/81 од 117 декември 1981 година 21 

22. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 153/8)1 од 16 декември 1981 година 22 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
26. Одлука за условите, начинот на оствару-

вањето и висината на додатокот на деца 23 
27. Одлука за условите под кои член на се-

мејството се смета за издржувано лице 25 
28. Одлука за утврдување пресметковна стап-

ка за здружување на средства во Репуб-
личката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата за 1982 
година — — — — — — — — — 25 

29. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личниот доход на 
работниците за задоволување на потреби-
те и интересите во областа на предучи-
лишното и основното воспитание и обра-
зование на подрачјето на општината Га-
зи Баба — Скопје во 1982 година — — 25 

30. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личниот доход на 
работниците за задоволување на потреби-
те и интересите во областа на предучи-
лишното и основното воспитание и обра-
зование на подрачјето на општината Кар-
пош — Скопје во 1982 година — — — 26 

31. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личниот доход на 
работниците за задоволување на потре-
бите и интересите во областа на предучи-
лишното и основното воспитание и обра-
зование на подрачјето на општината Ки-
села Вода — Скопје во 1982 година — — 26 

32. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личниот доход на 
работниците за задоволување на потреби-
те и интересите во областа на предучи-
лишното и основното воспитание и обра-
зование на подрачјето на општината Цен-
тар — Скопје во 1982 година — — — — 26 

33. Одлука за утврдување висината на стап-
ките На придонесите од личниот доход на 
работниците за задоволување на потреби-
те и интересите во областа на предучи-
лишното и основното воспитание и обра-
зование на подрачјето на општината Чаир 
— Скопје во 1982 година — — — — 27 

БИТОЛА 
34. Одлука за продолжување важноста на 

Одлуката за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории оси-
гуреници — — — — — — — — — 27 

35. Одлука за придонесите на здравствено 
осигурување на земјоделците од подрач-

јето на општината Демир Хисар за 1982 
година — — — — — — — — — 27 

36. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците од подрач-
јето на општината Битола за 1982 година 28 

37. Одлука за утврдување на основици за 
пресметување и плаќање на придонеси за 
здравственото осигурување на лица вра-
ботени кај приватни работодавци — — 28 
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