
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 6 јуни 1981 
С к о п ј е 

Број 20 Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изви-
сува 850 динари. Овој број чини 40 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

228. 229. 

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 
Уставот на 'Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИН-
ВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за пренесување на сред-
ствата на Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството врз организациите 
на здружениот труд, 

што 'Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 мај 1981 година. 

Бр. 08-1302 
27 маЈ 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. ip 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ 31А ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за пренесување на средствата 

зза Социјалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството врз организациите на 
здружениот труд („Службен 'весник на СРМ" број 
9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80 и 
6/81), во член 4 став 1 бројката „1 ООО" се заменува 
со број,ката „1 100". 

Во истиот став по алинејата 6 се додава нова 
алинеја која гласи. 

,,— намирување на обврските според Програ-
мата за изградба, реконструкција и одржување на 
патиштата за периодот 1976—1980 година 100 мили-
они динари " 

Член 2 
ОВОЈ закон влегува во сила наредниот ден од 

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

Врз основа на член 376, став 1, ал-инеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството ,на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРА-

МА НА НИП „НОВА МАКЕДОНИЈА" 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за учество на Републиката во обезбедување-
то средства за реализација на Развојната програма 
на НИП „Нова Македонија", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, го донесе на одделни седници на Со-
берат 'на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Оиштествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 мај 1981 година. 

Бр. 08-1267 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
(на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, (С. р. 

Претседател 
иа (Собранието Иа СР/М, 

Благоја Талески, /с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА 

ПРОГРАМА НА НИП „НОВА МАКЕДОНИЈА" 

Член 1 
Во Законот за учество (на Републиката во обез-

бедувањето на средствата за реализација на Раз -
војната програма на НИП „Нова Македонија" 
(„Службен весник на СРМ", број 25/76), во член 1 
износот „80 милиони" се заменува со износот „160 
милиони". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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230. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 

Народната банка на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" број 36/77), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 27 мај 198/1 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1981 ГОДИНА 
Се потврдува Финансискиот план на Народна-

та банка на Македонија за 1981 година, што го "до-
несе Советот на Народната банка на Македонија 
на седницата одржана на 25 март 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1293 
27 Miaj 1981 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот ага Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с р. 

231. 
Врз основа на член 20 ста!в 2 \и член 71 од За-

конот за Народната банка на Македонка („Служ-
бен весник на СРМ" 6poj 36/77), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонка, на оддел-
ни седници ма Собирот на здружениот тјруд и Оп-
штествено-но литичкиот собор, одржани на 27 мај 
1981 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1980 ГОДИНА 

1. Се потврдува Завршната сметка на Народ-
ната банка на Македонија за 1980 година, што ја 
дорхесе Советот на Народната банка на Македонија 
на седницата одржана на 26 февруари 1981 година. 

2. Вишокот на пјрадодите утврден со Заврш-
ната сметка на Народната банка на Македонија 
до 1980 година во износ од 141 193.113,30 да се упо-
треби: 

а) 47.064.371,10 — за Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно раз-
виените краишта, 

б) 47.064.371,10 — за Републичкиот совет за ис-
тражувачки работи во рудар-
ството и 

в) 47.064.371,10 — за Републичкиот совет за по-
шумување на голините. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1294 
27 мај 198-1 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, /с. р 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

232. 
Врз ванова на член 17 став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на GPM" број 48/74), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-нолитичкиот собор, одржани 
на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1980 
ГОДИНА 

I. Се одобрува Завршната сметка на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените краишта за 
1980 година што ja донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените краиш-
та на седницата одржана на 30 март 1981 година 
и тоа: 

Вкупни средства на Фондот 1 365.667.432 дан. 
Од тоа: 
а) кредити дадени од Фондот 1 270 723 164 дин. 
б) неповратни средства, непос-

редни расходи и от,пиен на 
кредити 64,553.164 дан. 

в) средства на жиро-сметка 30 391.104 дин. 
II. Оваа одлука влегува во аила осмиот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1296 
27 M'aj 19Ш година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. (р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

233. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за 

Републичкиот фсадд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на СРМ" 6poj 48/74), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 198)1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОјБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРА-

ИШТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развод на стопански недоволно развиените краишта 
за 198(1 година,што го донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените краиш-
та, на седницата одржана на 30 март 1981 година 
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II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-̂ 1295 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, -с. (р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р 

234. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Отинтествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ 

ЗА РАДИОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ 
Институт за радиологија во Скопје поради истек 
на мандатот 

1д-р Водилка Шахпазава и 
Ферид Тахѕијр. 
II. За претставници на општествената заедница 

во Работничкиот совет на ООЗТ И,нст,итут за ра-
диологија во Окопје се именуваат: 

Мицко Русковски, заменик на јавниот обви-
.нител на Македонија и 

д -р Јосиф Јосифовски, советник на републич-
киот секретар за здравство и социјална политика. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1245 
27 Miaj 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с р 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Ј1ахто!ва, с. р 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО БИТОЛА 

I. Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на Заводот за рехабили-
тација на деца со оштетен слух во Битола поради 
истек на мандатот 

Никола Батев,ски. 
II. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Заводот за рехабилитација на деца 
со оштетен слух во Битола се именува 

Петко Георгиевски, специјалист оториноларин-
голог вработен во Клиниката за уво, нос и грло 
во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1238 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд. 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

236. 

Врз основа на член 26 од Законот за музеј-
ската дејност („Службен весник на СРМ" број 
25/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-оолитичашот со-
бор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА НРИРОДНО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ 
НА МАКЕДОНИЈА ДОНЕСЕНА НА 17 АПРИЛ 1981 
ГОДИНА СО КОЈА ЗА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ 

Е ИЗБРАН 

д-р Огњанка Поповска-Станковиќ, досегашен 
директор на Музејот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1249 
27 мај ШИ година 

Скопје 

235. 

Врз основа на член 43 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-тголитичкиот собор, 
одржани на 27 мај 1981 година, донесе 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, tc. р. 
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237. 

Врз основа на член 43 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општественонполитичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ 
ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗО-
ВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница BIO Собирот на работните луте 
на Заводот за згрижување, воспитание и образо-
вание на деца и младинци во Скопје поради истек 
на мандатот: 

Арифи Фета, 
Василие Поцев, и 
Ѓуро Ефтимов. 

' II. За претставници на општествената заедни-
ца во Собирот на работните луѓе на Заводот за 
згрижување, воспитание и образование на деца 
и младинци во Скопје се именуваат: 

Никола Тасевски, социјален работник во Со-
бранието на општина „Гази Баба" — Скопје, 

Божидар Станковиќ, заменик окружен Јавен 
обвинител — Скопје и 

Абедин Зенку, советник во Извршниот совет 
(на Собранието на СРМ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-11235 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на -Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, ic. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

238. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за в,исокото образо-
вание („Службен весник на СРМ" број 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 маЈ 198)1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

I. Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на ООЗТ Филозофски 
факултет во Скопје поради истек на мандатот 

Михаило Поповски. 
II. За претставник на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Филозофски факултет во 
Скопје се именува 

Александар Арсовски, извршен секретар во Ко-
митетот на Општинската конференција на СКМ 
„Гази Баба" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1244 
27 Maj 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
ИНЖ. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-лолитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

239. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општественочполитичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ 

ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГША ВО 
СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ 
Институт за радиотерапија и онкологиЈа во Скоп-
је поради истек на мандатот: 

д-р Томе Дериевски и 
Никола Гашовски. 
II За претставници на општествената заед-

ница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт 
за радиотерапија ,и онколотиЈа во Скопје се име-
нуваат 

Илчо Стефановски, секретар на Општинскиот 
одбор на Сојузот на здруженијата на борците од 
НОВ на Македонија — Општина Центар — Скоп-
је и 

Хамза Река, професор на Вишата педагошка 
школа во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Б,р. 08-1246 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
ИЈНЖ. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 
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240. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" 6poj 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН, 
ДИРЕКТОР ВО ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

За претставници на општествената заедница 
во комисиите за изготвување предлоз,и за избор 
на декан, директор во следните високообразов,ни 
организации се именуваат: 

— Декан на Економскиот факултет во Прилеп 
Б Л А Г О Ј а Пет,рески, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на СРМ и 
Слободан Костоски, делегат во Соборот на оп-

штините на Собранието на СРМ; 
— Декан на Биолошкиот факултет во Скопје 
Владо Николовски, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор на Собранието на СРМ и 
Страхил Василев, извршен секретар во Ко-

митетот на Општинската конференција на СКМ 
Гази Баба — Скопје; 

— Декан на ООЗТ Факултет за ф,изика во 
Скопје 

Перо Илиевски, претседател на Општинската 
конференција на CСPHM Гази Баба — Скопје и 

Слободан Муцумски, директор на Општока-
дровскиот сектор во Металскиот завод „Тито" — 
Скопје; 

— Декан на ООЗТ Филолошки факултет во 
Скопје 

Миле Јаковски, секретар за општествени деј-
ности на Собранието на општина Кисела Вода — 
Скопје и 

Лазо Крстевски, член на Претседателството на 
Републичката конференција на ССРНМ; 

— Декан на Факултетот за драмски уметнос-
ти во Скопје 

Бонка Демирева, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор" на Собранието на СРМ и 

Живко Новевски, извршен секретар во Коми-
тетот на Општинската конференција на СКМ — 
Центар — Скопје, 

Декан на Факултетот за муз,ичка уметност во 
Скопје 

Драган Бојаџиев, уредник во Радио-телевизиЈа 
— Скопје и 

Тито Петковски, извршен секретар во Коми-
тетот на Општинската конференција - на СКМ 
Карпош — Скопје; 

— Декан на Факултетот за ликовни уметности 
во Скопје 

Борис Наумовски, член на Извршниот совет 
на Собранието на град Скопје и 

Соња Абаџиева, директор на Музејот на сов-
ремената уметност во Скопје; 

— Декан на Правниот факултет во Скопје 
Чедомир Лакоски, секретар на Комитетот на 

Општинската конференција на ОКМ Центар — 
Скопје и 

Чедо Лазаревски, потпретседател на Извршни-
от совет на Собранието на град Скопје и 

— Директор на Вишата земјоделска школа во 
Струмица 

Добри Поцев, член на Извршниот совет и се-
кретар за стопанство на Собранието на општина 
Радовиш и 

Томе Пачоов, секретар на Комитетот на Општин-
ската конференција на СКМ — Струмица. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1248 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
илик. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

241. 

Врз основа на член 43 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
ж а н и на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО 

СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Работничкиот совет на Заво-
дот за рехабилитација на деца и младинци во 
Скопје поради истек на мандатот: 

Петре Спасеновски и 
Беџети Хабил. 
II. За претставници на општествената заедни-

ца во Работничкиот совет на Заводот за рехаби-
литација на деца и младинци во Скопје се име-
нуваат. 

д-р Олга Андрејќин, лекар во Заводот за ме-
дицинска рехабилитација на СР Македонија и 

Силјан Велјановски, социјален работник во 
Собранието на општина Чаир — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1240 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Инж. Слободан Арнаудов, ic. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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242. 

Врз основа на^член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ 
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Советот на Економскиот ф а -
култет во Скопје поради истек на мандатот: 

Слободан Ч а д и е в с к и , 
Петко Гашевски и 
Васил Андонов. 
II. За претставници на 'Општествената заед-

ница во Советот на Економскиот факултет во 
Скопје се именуваат: 

Миодраг Спасовски, претседател на Општин-
ската конференција на CGPHM — Куманово, 

Живка Никовска, директор на Службата во 
Стопанската банка — здружена банка — Скопје и 

Мустафа Илкер, вработен во „Алкалоид" — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1228 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с ip. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р 

Претседател 
на 'Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с р. 

Ацо Тренев, дипл. правник, секретар на Коми-
тетот на Општинската конференција на СКМ — 
Неготино 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1247 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. ip. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

243. 

Врз основа на член 57 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" 6poj 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СПЕЦИ-

ЈАЛНИОТ ЗАВОД - ДЕМИР КАПИЈА 

За претставници на општествената заедница 
во Комисијата за изготвување предлог за избор на 
индивидуален работоводен орган во Специјалниот 
завод Демир Капија се именуваат' 

Љубица Чонева, советник во Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје и 

244. 

Врз основа на член 43 од Законот за социјал-
на заштита (,,Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општестеено-нолитичмиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 
МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО 

СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Работната заедница на Цен-
тарот за професионална рехабилитација на мла-
динци со оштетен слух во Скопје поради истек 
на мандатот 

Раде Атанасовски и 
Исмет Куртагиќ 
II За претставни^! на општествената заедница 

во Работната заедница на Центарот за професио-
нална рехабилитација на младинци со оштетен 
слух во СкопЈе се именуваат' 

Џелал Абдулау, о-пш т е с т в е н о -п о литички работ-
ник во Општинската конференција на ССРНМ 
, Кисела Вода" — Cxonje и 

Бранкица Арсениевска-Темелковсжа, член на 
Претседателството на Републичката конференција 
на ССММ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1236 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж Слободан Арнаудов, 'С р 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 



6 "јуни 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Б,р. 20 - Стр. 431 

245. 
Брз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото об-
разование („Службен весник на СРМ" 6poj 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

I. Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на Филолошкиот ф а -
култет во Скопје поради истек на мандатот 

Чедомир Груевски. 
II. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје 
се именува 

Василка Бисеровска, советник во Републичка-
та заедница на културата — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1229 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
t 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

246. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА 

ВО СТРУМИЦА 

I. Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на Вишата земјоделска 
школа во Струмица поради истек на мандатот 

инж. Владо Котев. 
II. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Вишата земјоделска школа во Стру-
мица ice именува 

Момчило Стојанов, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1230 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, ic. р. 

Претседател на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, /с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

247. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Ошнтествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

3iA РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО 

ШТИП 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Советот на Педагошката ака-
демија во Штип поради истек на мандатот' 

Симеон Филиповски и 
Димитар Василев. 
II. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Педагошката академија во Штип се 
именуваат: 

Асен Велковски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ и 

Станко Трајановски, директор на Републичкиот 
универзитет — Пробиштип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1232 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, \с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ЈС. р. 

248. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Ооштествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 198:1 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛ-

НИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на Вишата школа за со-
цијални работници во Скопје поради истек на 
мандатот: 

Живко Наумовски 
II. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Вишата школа за социјални работ-
ници во Скопје се именува 
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Ѓорги Доневски, извршен секретар во Коми-
тетот на Општинската конференција на СКМ — 
Чаир. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1233 
27 маЈ 1981 (година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

249. 

Врз основа на член 2 од Законот за ,изменува-
ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествано-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
3IA РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ВИШАТА 

ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Собирот на работните луѓе 
на Вишата земјоделска школа во Б,итола поради 
истек на мандатот" 

Душко Стоев и 
инж. Димитар Димевски 
II За претставници на општествената заедница 

во Собирот на работните луѓе на Вишата земјо-
делска школа во Б,итола се именуваат: 

инж. Кирил Кузмановски, директор на Тутун-
ското училиште „Орде Чопела" — Прилеп и 

Санде Ангеловски, претседател на Собранието 
на општина Демир Хисар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1234 
27 маЈ 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж Слободан Арна.удов, с. р 

Претседател 
На Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с р 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

250. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиш; собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗјА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБРАНИЕТО И СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

ВО БИТОЛА 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Собранието и Советот на7 Уни-
верзитетот во Битола поради истек на мандатот: 

— Во Собран,ието 
Кирил Алексовски, 
Драти ТозиЈа, 
Фруска Зафирова, 
Тихомир Најдовски, 
Галип Дема, 
Џело Сулејмани, 
м-р Илија Алтипармаковски, 
инж. Тодор Невеселов и 
Кице Најдовски; 
— Во Советот 
Кирил Алексовски, 
Драги Тозија и 
Џело Сулејмани. 
II. За претставници на општествената заедни-

ца во Собранието и Советот на Универзитетот во 
Битола се именуваат: 

— Во Собранието 
Мито Пејовски, член на Делегацијата на Со-

борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ, 

Ѓоре Михајловски, секретар на Комитетот на 
Општинската конференција на СКМ — Битола, 

Јован Велев, генерален директор на ЗИК „Пе-
л агонија" — Битола, 

Глигор Калешоски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, 

Крсте Секуловски, претседател на Собранието 
на општина Ресен, 

Андреја Трајчески, член на Извршниот совет 
на Собранието на општина Охрид, 

Трајче Поповски, делегат во Оиштествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Лазо Динески, претседател на Собранието на 
општина Крушево, и 

Осман Кадр,иу, претседател на Општинската 
конференција ,на С,СРНМ — Кичево; 

— Во Советот 
Трајче Попоски, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор на Собранието на СРМ, 
Мито Пејовски, член на делегацијата во Со-

борот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ и 

Крсте Секуловски, претседател на Собранието 
на општина Ресен 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1223 
27 маЈ 1981 'год,ина 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 
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251. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница в'о Советот на Правниот факул-
тет поради истек на мандатот 

Михајло Николовски и 
Есад Имери. 
II. За претставници на општествената заедни-

ца во Советот на Правниот факултет во Скопје 
се именуваат' 

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Агим Мифтари, судија на Општинскиот суд I 
во Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1227 
27 мај 198/1 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтоѕа, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Лилјана Илиевска, стручно-политички работ-
ник во Комитетот на Општинската конференција 
на GKM „,Гази Баба" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1226 
27 мај 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

252. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУТЕ НА ГЕОГРАФ-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Собирот на работните луѓе 
на Географскиот факултет во Скопје поради ис-
тек на мандатот: 

Љубица Кецман и 
Кр,сте Атанасовски 
II. За претставници на општествената заедни-

ца во Собирот на работните луѓе на Географскиот 
факултет во Скопје се именуваат1 

Јордан Милошевски, професор по географ,ија 
на Економското училиште „Моша Пијаде" во 
Скопје и 

253. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ З1А МУЗИЧКА 
УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ 

I Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на Факултетот за музич-
ка уметност во Скопје поради истек на мандатот 

Драган Бојаџиев. 
И. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Факултетот за музичка уметност 
во Скопје се-именува 

Тоде Радевски, самостоен педагошки советник 
во Заводот за предучилишно и основно образова-
ние на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1225 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, tc. (р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

254. 
Врз основа на член 2 од Законот за (изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СР,М" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
ж-ани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО 

БИТОЛА 
I. Се разрешуваат претставниците на општес-

твената заедница во Советот на Педагошката ака-
дем,ија во Битола поради истек на мандатот: 
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Милисав Ристевски и 
Ѓорги Лумбуровски. 
II. За претставници на општествената заедни-

ца во Советот на Педагошката академија во Бито-
ла се именуваат: 

Софија Атанасова, професор во Гимназијата 
,.Јосип Броз Тито" во Битола и 

Цветко Котевски, секретар на Самоуправната 
интересна заедница за култура — Демир Хисар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1231 
27 Miaj 1981 година 

СкопЈе 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. (р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

О Д Л У К А 
3(А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД 
„ДЕМИР КАПИЈА" 

I. Се разрешуваат претстаЕниците на општес-
твената заедница во Советот на Специјалниот за-
вод „Демир Капија" поради истек на мандатот. 

д-р Димитар Ефимски и 
Ѓафур Дервиши. 
II. За претставници на општествената заедни-

ца во Советот на Специјалниот завод „Демир Ка-
пија" се именуваат 

Злате Таревски, наставник во Централното ос-
новно училиште во Демир Капија и 

Васил Величков, извршен секретар во Коми-
тетот на Општинската конференција на СКМ — 
Неготино. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1237 
27 мај 1981 (година 

Скопје 

255. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА БИОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

I. Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на Биолошкиот факул-
тет во Скопје поради истек на мандатот 

Македонка Давидова. 
И. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Биолошкиот факултет во Скопје се 
именува 

Милица Кранго, професор во Гимназијата 
„ѓорѓи Димитров" во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1224 
27 мај 198)1 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, /с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с р. 

Претседател 
на Општественонполитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

257. 
Врз основа на член 3 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за Центарот за 
странски јазици во Скопје („Службен весник на 
СРМ" број 10/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ 
ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I Се разрешуваат претставници на општес-
твената заедница во Советот на Центарот за стран-
ски Јазици во Скопје поради истек на мандатот' 

Ахмет Ајдари, 
Ратка Крстевска и 
Ванчо Шеќерински 
И. За претставник на општествената заедни-

ца во Советот на Центарот за странски јазици во 
Скопје се именува 

Зоран Стојановски, член на Извршниот совет 
и секретар на Секретаријатот за општествени деј-
ности на'Собранието на општина Карпош — Скоп-
је. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1239 
27 маЈ 19811 година 

Скопје 

256. 

Врз основа на член 43 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на СРМ' 6poj 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Оиштествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 198-1 година, донесе 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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258. 

Врз основа на член 14 од Законот за органи-
зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 42/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 27 мај 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

З-А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЕКОНОМ-

СКИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ" ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Собирот на работните луѓе 
на Економскиот институт „Скопје" во Скопје пора-
ди истек на мандатот' 

Бошко Макревски, 
Љубе Целевски и 
Иван Јорданов. 
II За претставници на општествената заед-

ница во Собирот на работните луѓе на Економ-
скиот институт „Скопје" во Скопје се именуваат 

Вељо Бундалевски, вице гувернер на Народна-
та банка на Македонија, 

Благоја Сиљановски, извршен секретар на 
Претседателството на Централниот комитет на 
СКМ и 

Вите ИСЈановски, виш советник во Извршниот 
совет на Собранието на СРМ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1243 
27 мај 1981 година 

Скопје -

Претседател 
на Соборот на здружениот 

'труд, 
ивж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-нолитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

259. 

Врз основа на член 43 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-нолитичкиот собор, одр-
жани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 

ДЕЦА ВО БИТОЛА 

I Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Советот на Домот за доен-
чиња и мали деца во Битола поради истек на ман-
датот: 

Радмила Милуновиќ и 
Павлина Василева 
II. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Домот за доенчиња и мали деца во 
Битола се именуваат: 

д-р Вера Ниче, педијатар во Медицинскиот 
центар во Битола и 

Јово Ношпа л овекот, секретар на Самоуправна-
та интересна заедница за непосредна детска заш-
тита во Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1242 
?7 Maj 1981 година 

CKionje 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, ic. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

260. 

Врз основа на член 8 од Законот за Наградата 
„Едвард Кардељ" („Службен лист на СФРЈ" број 
25/81), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА НА-

ГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ" 

За членови на Одборот за Наградата „Едвард 
Кардељ" се ,избираат: 

д-р Трајче Труј оски, потпретседател на Собра-
нието на СРМ, 

д-р Синиша Спасов, член на Претседателството 
на Сојузот на синдикатите на Македонија и 

м-р Јаков Лазарески, извршен секретар на 
Претседателството на Централниот комитет на Со-
јузот на комунистите на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1284 
27 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

261. 
Врз основа на член 25 став 3 од Деловникот 

на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 16/78), Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 27 
мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА 
СОБОРОТ 

— Се разрешува од должноста претседател на 
Одборот за општествено-економски односи и раз-
вој д-р Даме Несторовски, поради престанување 
на функцијата делегат во Соборот. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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— За претседател на Одборот за општествено-
економски односи и развој се ,избира Виолета Бел-
кова. 

— Се разрешува од долж,носта член на Одбо-
рот за здравство и социјална политика Фердинант 
Пеев, поради престанување на функцијата делегат 
во Соборот. 

— За член на Одборот за земјоделство и шу-
марство се избира Ставре Наумов. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

'Бр. 0в-4250 
27 маЈ 198(1 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

,инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

262. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 17 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 маЈ 1981 година, донесе 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 

СТОПАНСТВОТО ЗА 1980 ГОДИНА 
Член 1 

Средствата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за инвестиции во стопанството за 1980 
година изнесуваат: 

1. Пренесени средства од 1979 
година 4.495.297.677 

2. Остварени приходи во 1980 
година 171316.709 

Вкупно: 4.666 614.386 
3. Непосредни расходи 751 148.321 
4. Расположиви средства на 31 

XII. 1980 година 3 915 466.065 
Член 2 

Завршната сметка ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1303 
27 oviaj 1981 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

263. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 

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

О Д Л У К А 
ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ ОБ-
ВРСКИ НА ОСНОВНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА 
- СКОПЈЕ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА 
НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-

ПАНСТВОТО ВО НОВ КРЕДИТ 

1. На Основната земјоделска банка — Скопје, 
достасаните а неплатени обврски по кредитите од 
средствата на Републиката за инвестиции во сто-
панството во износ од 21,0 мил динари, се транс-
формираат во нов кредит со рок на враќање од 4 
години и со каматна стапка од 30/о год,ишно. 

Отплатување^ на кредитот од став 1 на оваа 
точка ќе се врши полугодишно, со тоа што првиот 
ануитет с т а с у в а за плаќање на 1 Јуни 1982 година 

2. Средствата од точка 1, О,сновната земјодел-
ска банка — Скопје ќе ги одобри како кредит на 
Општинскиот фонд за заеднички резерви на оп-
штината Прилеп за санација на ЗИК „Прилеп" 
— Прилеп со рок на враќање од 4 години и со 
каматна стапка од 3,5% годишно 

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

Бр. 23-.10'27/1 
21 маЈ 1981 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот ,совет, 

Благој Попов, с. р. 

264. 
Вр,з основа на член 50 алинеја 5 од Законот 

за рибарство („Службен весник на СРМ" број 15/73 
и 44/76), републичкиот секрета,р за земјоделство и 
шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРА-

НИЧУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА РИБОЛОВНИ 
СРЕДСТВА ЗА СТОПАНСКИ И СПОРТСКИ 

РИБОЛОВ 

1. Во Наредбата за ограничување употребата 
на риболовни средства за стопански и спортски 
риболов („Службен весник на СРМ" број 29/74, 
22/75 и 26/79), во делот I точка 2, подточката г) се 
менува и гласи: 

„Блинкер со влечење за лов на пастрмка на 
Охридско Езеро во периодот од: 16. X. до 4. V.; од 
15. V. до 4. VI.; од 16. VI. до 4. VII.; од 16. VII. 
до 4. VIII.; од 15. VIII. до 4. IX.; од 16. IX. до 4. X. 

Во дозволеното време за риболов со блинкер 
на Охридско Езеро се исклучуваат неделите" 

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

Бр. 08-1017/1 
22 мај 1981 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство т шумарство, 
Инж. Христо Христоманов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 

ГРАДОБИЈНОСТ 

210. 
Врз основа на член 11 став 1 точка З ,од За-

конот за Самоудравната 'интересна заедница за 
заштита од градобијност („Службен весник на 
СРМ", бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Ста-
тутот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за заштита од градобијност, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, на седницата одржана на 
25 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Републичката самоуправна интересна заедница 

за заштита од градобијност ги утврдува следните 
придонеси што ги плаќаат. 

1. основните организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници од об-
ласта на земјоделството по стапка од 1,3% од до-
ходот остварен од земјоделска дејност, намален за 



6 јуни 198.1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 20 - Стр. 437 

пресметаните законски и договорни обврски, освен 
данокот на доход; 

2. работните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност со средства на тр-удот над кои постои право 
на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по 
стапка од 1,8% на личниот доход од земјоделска 
дејност (катастарски приход), 

3. 'со Заедницата за осигурување имоти и лица 
„Македонија" — Скопје и Заедницата за осигуру-
вање имоти и лица „Дунав" — Заедница за осигу-
реници — Скопје, ќе се склучат посебни договори 
во кои ќе биде утврден придонесот за 1981 година 
што тие заедници ќе го плаќаат од осигурен хек-
тар обработлива површина 'посеви и плодови). 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
ње и плаќање на данокот на доход на организа-
циите на здружен труд („Службен весник на СРМ", 
бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 
9/79, 20/79 и 2/80) и одредбите од Законот за дано-
ците на граѓаните 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува д а ' в а ж и Одлуката за утврдување 
на стапките на придонесот за заштита од градобиј-
ност, 91/2 од 25 XII. 1979 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 41/79. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 74/6 
17 април 19-81 година 

Скопје 
Претседате-л, 

^потпис нечиток) 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

211. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 

од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за воспитание и образование на 
општината Гази Баба — -Скопје, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Гази Баба — 
Скопје, на XVI-та седница одржана на 1 април 
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 ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ ВО 
1981 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 Гази Баба — Скопје во 1981 година изне-
суваат' 

— од работен однос 4,60 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење на стопан-

ска дејност 6,00 
— од самостојно вршење на несто-

панска дејност 6,00 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град ОкопЈе" и „Информа-
тивен билтен на СИЗ за воспитание и образование 
на град Скопје и на општинските самоуправни ин-
тересни заедници за воспитание и образование на 
општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Цен-
тар и Чаир — Скопје". 

Бр. 08-12 
22 април 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Танас Јолакоски, с. р. 

212. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за воспитание и образование на општи-
ната Карпош — Скопје, Собранието на Општинс-
ката самоуправна интересна заедница за воспита-
ние и образование на општината Карпош — Скоп-
је, на Х Ш - т а седница одржана на 25 февруари 
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 КАРПОШ - СКОПЈЕ ВО 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и ин-
тересите во областа на предучилишното и основ-
ното воспитание и образование на подрачјето на 
општината Карпош — Скопје во 1981 година изне-
суваат: 

— од работен однос 4,60 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење на стопан-

ска дејност 6,00 
— од самостојно вршење на несто-

панска дејност 6,00 

Член 2 
Оваа одлз^ка влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1081 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и „Информа-
тивен билтен на СИЗ за воспитание и образование 
на град Скопје и на општинските самоуправни 
интересни заедници за воспитание и образование 
на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, 
Центар и Чаир — Скопје''. 

Бр. 08-8 
13 март 1981 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Борка Андреевска, с. р. 
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213. 

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за воспитание и образование на општи-
ната Кисела Вода — Скопје, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Кисела Вода 
— Скопје, на XIII-та седница одржана на 25 фев-
руари 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 КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ ВО 1981 

ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и ин-
тересите во областа на предучилишното и основ-
ното воспитание и образование на подрачјето на 
општината Кисела Вода — Скопје во 1981 година, 
изнесуваат: 

— од работен однос 4,60 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење на стопан-

ска дејност 6,00 
— од самостојно вршење на несто-

панска дејност 6,00 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 I 1981 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
,,Службен гласник на град Скопје" и ,Информа-
тивен билтен на СИЗ за воспитание и образование 
на град Скопје и на општинските самоуправни Их1-
тересни заедници за воспитание и образование на 
општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Цен-
тар и Чаир — Скопје". 

Бр. 08-11 
16 март 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Николина Поповска, с р. 

214. 
Врз основа на член 11, а согласно член 54 од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за воспитание и образование на општи-
ната Центар — Скопје, Собранието на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за воспитание 
и образование на општината Центар — Скопје, на 
XITI-та седница одржана на 25 февруари 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 ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ВО 1981 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 Центар - - Скопје во 1981 година изнесу-
ваат : 

— од работен однос 4,60 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење на стопан-

ска дејност 6,00 
— од самостојно вршење на несто-

панска дејност 6,00 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 I. 1981 годи-
на и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје", „Информати-
вен билтен на СИЗ за воспитание и образование на 
град Скопје и на општинските самоуправни инте-
ресни заедници за воспитание и образование на 
општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Цен-
тар и Чаир — Скопје". 

Бр 08-14 
13 март 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Радица Наумовска, с. р. 

215. 

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за воспитание и образование на општи-
ната Чаир — Скопје, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за воспитание и 
образование на општината Чаир — Скопје, на 
XIV-та седница одржана на 24 февруари 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 ЧАИР - СКОПЈЕ ВО 1981 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 образова,ние на подрачјето на оп-
штината Чаир — Скопје во 1981 година изнесуваат: 

— од работен однос 4,60 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење на стопан-

ска дејност 6,00 
— од самостојно вршење на несто-

панска де,јност 6,00 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1961 годи-
на и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и „Информа-
тивен билтен на СИЗ за воспитание и образование 
на град Скопје и на општинските самоуправни ин-
тересни заедници за воспитание и образование на 
општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Цен-
тар и Чаир — Скопје" 

Бр 08-10 
12 март 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Домница Минчева, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

216. 

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството ,и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 1 од Законот за 
изменување на Законот за самоуправните интерес-
ни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ", бр. 43/78). 
член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Битола и основни заедници во Битола, Де-
мир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Битола, со рамноправно учество на Собо-
рот на делегати корисници на услуги — работници 
и Соборот на делегати даватели на услуги, на сед-
ницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА 
НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

I 
Одлуката за стапката на придонесите за здрав-

ствено осигурување и стапката на посебниот при-
донес за користење на здравствена заштита во 
странство за 1980 година, бр 01-1/46 од 24. 12. 1979 
година („Службен весник на СРМ", бр. 12/80), се 
продолжува и во 1981 година за обврзниците на 
придонес на подрачјето на општината Битола 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" 

Бр. 02-1/65 
30 декември 1980 (година 

Битола 
Собар на делегати корисници на 

услуги — работници 
Претседател, 

Анастас Арсовски, с р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, с р 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Си л јановски, с. р. 

217. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
О,пштинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Битола и основни заедници 
во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Битола, со претходно при-
бавено мислење од Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Ресен, со 
рамноправно учество на Соборот на делегати ко-
рисници на услуги — работници и Соборот на 
делегатите даватели на услугите, на седницата одр-
жана на 30 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА ЗА ОСИГУРЕНИ-

ЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
РЕСЕН 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 198,1 година се утврдува на 7,10'% од 
бруто личниот доход и другите примања во која се 
содржани: 

1— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здр.авствена заштита од 3,00% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
4,10% 

По исказите од претходниот став организации-
те на здружен труд: ЗИК „Преспанско јаболко" — 
Работна единица Килимара и новоизградените по-
гони во ридсконпланинските подрачја во општина-
та (Ресен ќе плаќаат придонес за здравствено оси-
гурување по намалена стапка од 50%. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се одредува во висина 
од 0,16%. Основица за пресметување на придо-
несот од овој став ка ј обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. Основица ка ј 
обврзниците кои не формираат доход претставу-
ваат бруто личните доходи и другите примања. 

По исклучок од претходниот став организа-
циите: 

„Алгрета" — Фабрика за производство на греј-
на тела и автоделови — Ресен и ДИК — столи-
чара — Ресен, како и други дисперзирани погони 
во општината Ресен од други развиени подрачја, 
целосно се ослободуваат од плаќање на придонес 
за здравствено осигурување во случај несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

Организациите на здружен труд „Преспату-
рист" — Туристичко претпријатие — Ресен и Ту-
ристичкото претпријатие „Отешево", тарифата за 
придонесот за здравствено осигурување во случај 
несреќа на работа и заболување од професионал-
ни болести ќе ја плаќаат по намалена стапка за 
50%. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по 0,16% од бруто ос-
новицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на 
придонесот кои не формираат доход за вработени-
те по договор за вршење на привремени работи. 

Посебниот придонес за користење на здравст-
вена заштита во странство (за деташирани работ-
ници) се определува во висина од 20% од чистиот 
доход, односно основицата ' утврдена со посебна 
одлука. 

Придонесот од претходниот став се распоре-
дува по видови на правата сразмерно на стапката 
односно тарифата на придонесот определени со 
оваа одлука 

Член 2 
Придонесот за здравствено осигурување за при-

времено безработните лица СИЗ за вработување го 
плаќаат со примена на нето стапката на просеч-
ниот износ наплатен на име паричен надоместок 
за привремено безработните лица за времето за 
кое се плаќа придонес за здравствено осигурување, 
кое пресметано одговара на бруто стапката од 
7.10%. 

Член 3 
Доколку со Законот или акти на оваа заедни-

ца основицата за пресметување и плаќање на при-
донесите е определена во нето износ, придонесите 
за здравствено осигурување се пресметуваат и пла-
ќаат според тарифата пресметана на чистиот личен 
доход односно на чистите примања. 
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Пресметувањето на стапката според претход-
ниот став се врши во случаите кота личните до-
ходи се пресметуваат и плаќаат во нето износ, 
како и кога во личниот доход не се содржани сите 
придонеси од личниот доход. 

Член 4 
Вкупно реализираните придонеси по оваа од-

лука се распоредуваат по следната структура и 
тоа: 

— за Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 18%; 

— за Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 82%. 

Обврзникот за уплата на придонесот должен е 
при уплатата на придонесите за здравствено оси-
гурување на самиот налог-уплатница да даде спе-
цификација за уплатените придонеси по видови 
на правата со искажување на основицата, стапка-
та и периодот за кој се пресметува и уплатува 
придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот — уплатницата согласно 
претходниот став, Службата за општествено кни-
говодство, односно поштата, должна е да го при-
ми налогот — уплатницата во смисла на член 38 од 
Законот за Службата на општественото книговод-
ство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр 02-1/66 
30 декември 1980 година 

Битола 

Собор на делегати корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Анастас Арсовски, с. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, с. р 

Собрание на ОЗЗЗО — Ботола 
Претседател, 

Благој Силјановска с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА 
НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР 

I 
Одлукава за стапките на придонесите за 

здравствено осигурување и стапката на посебниот 
придонес за здравствена заштита во странство за 
1980 година, бр. 02-1/46 од 26. XII. 1980 година 
продолжува да важи и за 1981 година за обврз-
ниците на придонес од прдрачјето на општината 
Демир Хисар. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 Јануари 
1981 година 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ" 

Бр. 02-1/67 
30 декември 1980 година 

Битола 
Собор на делегати корисници на 

услуги — работници 
ПјреТоедател, 

Анастас Арсовски, с. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар В ангелов, с. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановска с. р. 

219. 

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 v4ecTBo на Соборот на делегати корисници 
^а услуги — земјоделци и Соборот на делегати да-
ватели на услуги, по претходно добиено мислење 
од Основната заедница, на седницата одржана на 
30 декември 1980 година, донесе 

218. 

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за само-
управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), во врска со член 1 од Законот за 
изменување на Законот за самоуправните интерес-
ни заедници на здравството и здравственото осигу-
рување („Службен весник на СРМ", бр. 43/78) и 
член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Битола и основните заедници 
во Битола, Ресен и Демир Хисар, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Битола, со рамно-
правно учество на Соборот на делегати корис-
ници на услугите — работници и Соборот на де-
легатите — даватели на услуги, по претходно до-
биеното мислење од Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Демир Хи-
сар, на седницата одржана на 30 декември 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕ-
ТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување на 

земјоделците од подрачјето на општината Битола 
за 1981 година се определуваат и тоа: 

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

а) по стапка од 9% на катастарски приход; 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствено земјиште, а се занимаваат со земјодел-
ска дејност се плаќа ' 

а) по 375,00 динари за домаќинство. 

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%; 
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2. за правата што самостојно ги утврдува За-
едницата и за другите права од здравственото оси-
гурување 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 1981 година. 

Бр. 02-1/68 
30 декември 1980 година 

Битола 

Собор на делегати корисници на 
услуги — земјоделци 

Претседател, 
Томе Артиновски, с. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Пјретшдател, 
д -р Димитар Вангелов, с. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 

220. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — 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, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Битола, со рамно-
правно учество на Соборот на делегати корисни-
ци на услуги — земјоделци и Соборот на делега-
ти даватели на услуги, по претходно добиено мис-
лење од основната заедница, на седницата одржана 
на 30 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување на 

земјоделците од подрачјето на општината Ресен за 
1981 година се определуваат и тоа: 

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

— по стапка од 6% на катастарски приход; 
2. за осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствено земјиште, а се занимаваат со земјодел-
ска дејност се плаќа ' 

— по 324,00 динари за домаќинство. 

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 Заед-

ницата и за друимте права од здравственото оси-
гурување 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 Ресен. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на CRM", а ќе се применува 
од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 02-1/69 
30 декември 1980 година 

Битола 

, Собор на делегати корисници на 
услуги — земјоделци 

Претседател, 
Томе Артиновски, с. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д -р Димитар Ваднгелов, с. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р 

221. 

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 — зехмјоделци и Соборот на делегатите 
даватели на услуги, по претходно добиено мислење' 
од Основната заедница, на седницата одржана на 
30 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување на 

земјоделците од подрачјето на општината Демир 
Хисар за 1981 година се определуваат и тоа' 

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

а) по стапка од 8% на катастарскиот приход; 
2. За осигуреници — земјоделци кои немаат 

сопствено земјиште, а се занимаваат со земјодел-
ска дејност се плаќа: 

а) оо 375,00 динари за домаќинство 

Член 2 ^ 
Придонесите што ќе 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 здравственото оси-
гурување 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 Демир Хисар. 
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Член i 
Оваа одлука влегува BIO сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1981 година 

Бр 02-1/70 
30 декември 1980 година 

Битола 

Собор на делегати корисници на 
услуги — земјоделци 

Претседател, 
Томе Артиновски, с р. 

'Собор на делегати — даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар В а,нгелов, с р 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановска с. р 

222. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", 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 здравст-
веното осигурување — Битола и основни заедници 
во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на 
ОпштирЈСката заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Битола, со рамноправно уче-
ство на Соборот на корисници на услугите — ра-
ботници и Соборот на даватели на услугите од 
здравството, на седницата одржана на 30 декември 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1981 година се пла-
ќаат за: 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време, во износ од 160,00 динари; 

2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организација на здружениот 
труд, училиштето или ка ј приватен работодател, 
во износ од 84,00 динари; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа преки-
нале со школување, ако за тоа време примаат сти-
пендија се плаќа придонес, во износ од 334,00 ди-
нари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти, ги упати како свои стипендисти на практич-
на работа во друга организација заради стручно 
оспособување, ако за тоа време примаат стипен-
дија, во износ од 334,00 динари; 

5. лицата кои учествуваат во млади,нски работ-
ни акции, а кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени во сите случаи на инва-
лидност, во износ од 70,00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ од 70,00 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат ,на предвоЈничка обу-
ка (логорување), во износ од 70,00 динари; 

8 за лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
време на изведување на задачите на територијал-
ната одбрана, во износ од 70,00 динари; 

9 уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 140,00 динари, 

10 за членовите на потесното семејство на Ју-
гословенските работници на работа во странство 
кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои 
не им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување се 
плаќа придонес за здравствено осигурување во по-
стојан износ од 125,00 динари; 

11 уживателите на инвалиднини по прописите 
на инвалидското осигурување и тоа само за случај 
на потреба од лекување во врска со повреда или 
заболување што предизвикало телесно оштетува-
ње на кои им пр,ипаѓа право на инвалиднина, во 
износ од 84,00 динари; 

12. иселениците — повратници додека се при-
јавуваат редовно ка ј СИЗ за вработување, во из-
нос од 165,00 динари. 

13 брачните другари односно родители осигу-
рени според член 21 од Законот за здравствено 
осигурување и задолжителни видови на здравстве-
на заштита на населението, по 200,00 динари; 

14. членовите на семејството на осигуреникот 
КОЈ се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа г,о исполнил условот на прет-
ходно осигурување, во износ од 200,00 д,инари по 
член; 

15 членовите на семејството на осигуреникот 
КОЈ се наоѓа на издржување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанува работниот однос во 
работната организација за време на издржувањето 
на казната, во износ од 200,00 динари по член. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донеси за здравствено осигурување за случај нес-
реќа на работа и заболување од професионални 
заболувања во износ од по 27,00 динари за" 

1. учениците во средните училишта и студенти-
те во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата; 

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

3. лицата кои се наоѓаат на предвоЈнинка обу-
ка; 

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на 
задачите на територијалната одбрана и на цивил-
ната заштита; 

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

6 лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време; 

7 припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита 

Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 до 8 

од оваа одлука по видови на здравствена заштита 
ќе се распределуваат во следната структура: 

— за задолжителни видови 50,00; 
— за останатите права над задол-

жителните видови 45,00; 
— за несреќа на работа и про-

фесионално заболување 5,00. 
Придонесите од точка 9—15 се распределуваат 

за: 
— за задолжителни видови 53,00; 
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— за останатите права над задолжи-
телните видови 47,00. 

Вкупно платените придонеси според член 1 и 
2 по заедници ќе се распределуваат за ' 

— општинска заедница 18,00; 
— основна заедница 82,00. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 

2 од оваа одлука се дресметуваат и плаќаат месеч-
но наназад по исклучок на придонесите од член 1 
точка 10. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од 1 месец за секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката на оваа заед-
ница, 02 бр. 1/Зв од 24 XII 1979 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година. 

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

Бр. 02-11/63 
30 декември 1980 година 

Битола 

Собор на делегати корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Анастас Арсовски, с. р. 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

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

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановска с. р. 

223. 

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 — Би-
тола и основни заедници во Битола, Демир Хисар 
и Ресен, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото 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 л у ги -р аб о тници и Соборот на делегатите давате-
ли на услуги, на седницата одржана на 30 декем-
ври 1980 "година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 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 ка ј при-
ватни работодавци и права од здравственото оси-
гурување за кои со закон не се утврдени основи-
ци на придонес. 

Член 2 
Основица за цресметување и ,плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдува-
ње на права од ова осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватни работодавци, претставува до-
говорениот чист личен доход меѓу приватниот ра-
ботодавец и работникот кој што не може да биде 
помал од: 

— за неквалификуваните работници и домашни-
те помошници, во висина на гарантираниот личен 
доход од општината во коза ја врши својата деј-
ност, утврден со посебни прописи; 

— за неквалификувани работници 3 100,00 дин; 
— за квалификувани работници 3.700,00 дин; 
— за виеококвалификувани работ 4 600,00 дин. 

Член 3 
За учениците од училиштата за средно обра-

зование кои, покрај училишната, изведуваат и 
практична настава во организација на здружен 
труд или ка ј приватен работодавец, основица за 
остварување на права од здравствено осигурува-
ње претставува наградата што ја прима Оваа ос-
новица не може да биде помала од: 
— за ученици од прва година — 600,00 динари; 
— за ученици од втора година — 800,00 динари; 
— за ученици од трета година — -1.000,00 динари; 
— за ученици од четврта година — 1 200,00 динари. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката на оваа заедница, 02-
бр. 1/40 од декември 1979 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-1/64 
30 декември 19-80 година 

Битола 

Собор на делегати — корисници 
на услуги 

Претседател, 
Анастас Арсовски, с р 

Собор на делегати — даватели 
на услуги 

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

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјанговски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БЕРОВО 

224. 
Врз основа на член 36 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр 21/71) и член 192 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово, на седницата одр-
жана на 2 април 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА 
НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ ПРЕПИШУ-

ВААТ И ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на учес-

твото на осигурените лица во трошоците за набав-
ка на лекови што се препишуваат и издаваат на 
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рецепт во аптека или друга здравствена организа-
ција на подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Бе-
рово. 

Член 2 
Осигурените лица учествуваат во трошоците 

за набавка на лекови што се препишуваат и из-
даваат на рецепт во износ од 10,00 динари по еден 
лек, освен за лековите за ЧИЈ а примена е потребна 
непосредна интервенција од стручен здравствен 
работник. 

Лековите чија вредност изнесува до 10,00 дина-
ри осигурените лица ги плаќаат по фактичката 
вредност. 

Член 3 
Учество во трошоците од претходната одред-

ба на оваа одлука не плаќаат осигурените лица на 
КОИ лековите им се препишани или ги користат 
по основ на задолжителни видови на здравствена 
заштита, во случаЈ на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести (член 30 и 32 
од Законот). 

Член 4 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот из-

нос на учеството од член 2 на оваа одлука на ап-
теките или здравствените организации кои го из-
даваат лекот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот н а ' д о -

несувањето, а ќе се применува од 1 мај 1981 го-
дина. 

Бр. 01-18/1 
2 април 1981 година 

Берово 
Зам. на претседателот, 

д-р Иван Ѓеорѓиев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕБАР 

225. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ", бр. 21/74) и член 23 точка 9 на Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Дебар, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Дебар, на седницата одржана на 24 април 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 
ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ут-

врдување висината на стапката на придонесот за 
здравственото осигурување на работниците за 1980 
година, бр. 08-714 од 31 март 1980 година, објавена 
во „Службен весник на СРМ", бр 17/80 година, 
и во 1981 година 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 Јануари 1981 година. 

Бр 08-913 
24 април 1981 година 

Дебар 
Претседател, 

Папраднику Барди, с. р. 

226. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ", 6pf^21/74) и член 23 точка 9 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Дебар, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството ,,и здравственото осигурување 
— Дебар, на седницата одржана на 24 април 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
3iA ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1980 ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ви-

сината на придонесите за здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1980 година, бр. 08-715 од 
31 март 1980 година („Службен весник на СРМ", 
бр 17/80) и во 1981 година 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 08-914 
24 април 1981 година 

Дебар 
Претседател, 

Папраднику Барди, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ДЕБАР 

227. 
Врз основа на член 12 и 34 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на физичката 
култура („Службен весник на СРМ", бр 5/74), 
како и член 23 став 5 од Статутот на Општинска-
та самоуправна интересна заедница на физичката 
култура — Дебар, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 17 април 1981 година, доне-
се 

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 1981 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 обезбе-
дување средства на ООИЗ на физичката култура 
— Дебар и РСИЗ на физичката култура — Скопје 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат следните стапки 

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

од 0,39% (во КОЈ а е содржана стапката на О СИЗ 
на физичката култура — Дебар, 0,35'% и стапката 
на РСИЗ на физичката култура — Скопје, 0,04%); 

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 кул-
тура — Дебар, 0,35% и стапката на РОИЗ на фи-
зичката култура — Скопје, 0,05'%); 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, 0,15%; 
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4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност од 1,00% и 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност 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-
вање и плаќање на данокот на доход од орга-
низациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

Член 4 
Распределбата ќе се врши според процентуал-

HOTIO учество на утврдените и пропишаните стап-
ки, а ќе се пресметува и издвојува ка ј СОК — 
Дебар. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1981 година 

Бр 03-49/1 
17 април 1981 (година 

Дебар 
Претседател, 

Сејфула Јани, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ДЕБАР 

228. 

Врз основа на член 14 и 20 од Законот на са-
моуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр 5/74), како и член 
23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на културата — Дебар, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 20 април 1981 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 1981 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 обез-
бедување средства на ОСИЗ на културата — Де-
бар и РСИЗ на културата — C-Konje. 

Член 2 
Во 1981 година, се утврдуваат збирните стап-

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

0,86% (во КОЈ а е содржана стапката на ОСИЗ на 
културата — Дебар, 0,50% и стапката на РСИЗ 
на културата — Скопје, 0,36%), 

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

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, ОД 5%, 

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

5. придонес од личен доход од само,стојно вр-
шење на нестопанска дејност, 2,00% 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

данокот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход на органи-
зациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80 година). 

Член 4 
Распределбата ќе се врши според процентуал-

ното учество на утврдените и пропишаните стапки, 
а ќе се пресметува и издвојува ка ј СОК — Дебар. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ",а ќе се 
применува од 1 Јануари 1981 година. 

Бр. 03-55/1 
20 април 1981 година 

Дебар 
Претседател, 

д-р Лулзим Мела, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ПРИЛЕП 

229. 

Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за 
определени облици на општествената заштита на 
децата и за самоуправните интересни заедници за 
општествената заштита на децата („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 31 точка 3 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — При-
леп, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 25 XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОСИЗ 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА -

ПРИЛЕП 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од личен доход од работен однос, од 
земјоделска дејност, од самостојно вршење на сто-
панска и нестопанска дејност на граѓаните, а со 
кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Прилеп. 

Член 2 
Стапките на придонесите изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос, 

по стапка од 0,50% (бруто личен доход); 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,50%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр- ^ 

шење на стопанска дејност, по стапка од 0,50%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,50% 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 I 1981 година 
Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Претседател, 
Јане Тодороски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

230. 
Врз основа на член 198 од Статутот на Оп-

штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Охрид, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Охрид, на седницата одржа-
на на 27. IV 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
31А ПРИФАЌАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ПРЕКУ ОПШТИНСКИТЕ 

САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 
1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се прифаќа Самоуправната спогодба за утвр-

дување на висината на средствата за финансира-
ње на заедничките потреби преку општинските са-
моуправни ,интересни заедници во 1981 година. 

За потписник на истата, како и на идни изме-
ни и дополнувања се овластува претседателот на 
Собранието на ОЗЗЗО — Охрид Димче Петрески. 

Член 2 
Се предлага на Собранието на општина Охрид 

за примена на Самоуправната спогодба од член 1 
на оваа одлука да донесе свој заклучок, според 
КОЈ зголемените средства над утврденото ниво од 
17% наменети за зголемените издатоци, од член 
4 ги утврдува и распределува Собранието на ОЗЗЗО 
— Охрид врз основа на податоците за нивното 
движење добиени од СОК по деветмесечните прес-
метки и завршните сметки за 1981 година. 

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

несувањето. 

Бр. 03-1484 
27 април 1981 година 

Охрид Претседател, 
Димче Петрески, с. р. 

231. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, на седницата одр-
жана на 27. IV 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Се утврдува ф,инансискиот план на приходи-
те и на расходите на здравственото осигурување 
на работниците за 1981 година КОЈ содржи: 

1 Вкупни приходи 173 ООО 000,00 динари, 
2. Вкупни расходи 173.000.000,00 динари. 

II 
Поединечно искажаните приходи и расходи во 

табелите на финансискиот план се составен дел 
на оваа одлука. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 05-1475 
27 а.прил 1981 година 

Охрид 

232. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, на седницата 
одржана на 27. IV. 1081 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
Се утврдува финансискиот план на здравстве-

ното осигурување на земјоделците за 1981 година 
кој содржи: 

1. Приходи вкупно 1 650 ООО динари 
2. Расходи вкупно 1.650.000 динари 

И 

Искажаните приходи и расходи поединечна 
во табелата на финансискиот план се составен дел 
на оваа одлука. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до 
несувањето. 

Бр. 05-1476 
27 април 1981 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

233. 

Врз основа на член 198 од Статутот и член 
49 од Правилникот за содржината на одделните 
конта во контниот план за самоуправните инте-
ресни заедници (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/77), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ох-
рид, на седницата одржана на 27 IV. 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕС-

МЕТКА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1981 
ГОДИНА 

Се усвојува периодичната пресметка за пери-
одот јануари—март 1981 година која содржи: 

А. Работничко осигурување 

1. Остварени вкупни приходи 
2. Остварени вкупни расходи 
3 Остварен вишок на расходи 

Б. Земјоделско осигурување 
1. Остварени вкупни приходи 
2. Остварени вкупни расходи 
3. Остварени вишок на расходи 

Динари 
29 413 174,45 
35.689.036,70 

6.275.862,25 

— загуба 

189.533,70 

189.533,70 

И 

Претседател, 
Димче Петрески, с. р. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 05-1475 
27 април 198,1 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 
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234. 

Врз основа на член 49 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 201 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, Собранието на 
Заедницата — Соборот на делегат,и корисници на 
услуги — работници, на седницата одржана на 
27. IV. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИ 
И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВА-

ЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за 

исхрана и сместување за време на патување и 
престоЈ во друго место на осигурените лица им се 
определуваат и тоа. 

1 на 'подрачјето на општината и 
други места во СР Македонија одда-
лечени од 20 до 50 километри 100,00 дин. 

2 во сите други места во СР 
Македонија оддалечени повеќе од 
50 километри 250,00 дин 

3 в,о седиштето на СР Македони-
ја — Скопје 300,00 дин 

4 во места надвор од терито-
ријата на СР Македонија 350,00 дин. 

5 во други републички центри 
во СФРЈ 400,00 дин 

На децата на осигуреникот до 10 годишна 
возраст надоместокот од претходниот став изне-
сува 50% 

Надоместокот од ОВОЈ член ќе се исплатува 
за секоЈ поминат ден заверен од здравствената 
работна организација 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз на оси-

гурените лица се признава во висина на тарифа-
та во Јавниот сообраќај и тоа. автобус во патниот 
сообраќај и втора класа во железничкиот сообра-
ќај 

Кога на иста релација постои железнички и 
автобуски сообраќај, осигуреното лице има право 
на надоместок на превозните трошоци по најнис-
ката тарифа 

Во случај патувањето да се изврши со други 
превозни средства, на осигуреното лице му се 
признаваат само трошоците во висина како пату-
вањето да се извршило со автобус — односно воз 
II кла-са 

Член 3 
Право на надоместок на трошоците за превоз 

во целосен износ му припаѓа на осигуреното лице 
кога поради природата на болеста по оценка на 
лекарската комисија користи посебно средство (ави-
он, хеликоптер, кола за спиење, воз I класа или 
друго превозно средство) 

Кога на осигуреното лице му е одреден при-
дружник, на истиот му припаѓа надоместок на 
трошоците за превоз со исто превозно средство 
кое се одредува за болното лице 

Член 4 
Надоместокот на патните и другите трошоци 

се исплатува по завршеното патување, кота се 
поднесува и налог од надлежниот лекар од КОЈ 
може да се утврди дека одреденото патување е 
извршено 

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

несувањето, а ќе се применува на случаи настана-
ти по нејзиното донесување 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката бр. 03-1163 
од 26. II. 1979 година 

Бр. 03-1477 
27 април 1981 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

235. 

Врз основа на член 49 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 2.1/71) и член 201 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, Собранието на 
ОЗЗЗО — Охрид на седницата на Соборот на де-
легати корисници на услуги — работници, одр-
жана на 27. IV 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
0 3 3 3 I 0 - ОХРИД 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурено лице се утврдува во следните 
износи 

1 во случај на смрт на оси-
гурено лице до 1 година возраст 2 000,00 динари 

2. во случај на смрт на оси-
гурено лице од 1 до 7 годишна 
возраст 3 000,00 динари 

3. во случај на смрт на оси-
гурено лице од 7 до 14 годишна 
возраст 3 500,00 динари 

4 во случај на смрт на оси-
гурено лице на возраст над 14 
г-одини 4 000,00 динари 

Член 2 
Во случај кога осигуреното лице умре во стран-

ство, а законот се врши во Југославија, надомес-
токот од претходниот член се зголемува за 50% 

Член 3 
Надоместокот на погребните трошоци се ис-

платува на лицето кое ќе го изврши погребот, 
со доказ за тоа КОЈ го извршил погребот и со из-
вод од матичната книга на умрените 

Член 4 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник, ако осигуреникот ги издржувал, им се 
исплатува посмртна помош во износ од 4 000,00 ди-
нари 

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

несувањето, а ќе се применува на случаи наста-
нати ,по нејзиното донесување 

Со денот на влегувањето во -сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката бр. 03-1164 од 26. 
II. 1979 година 

Бр 03-1478 
27 април 1981 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 
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236. 
Врз основа на член 49 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 211/71) и член 201 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, Собранието на 
О-пштинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, Соборот на деле-
гати корисници на услуги — работници, на сед-
ницата одржана на 27. IV. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПО-
МОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете се утврдува во -износ од 700,00 динари за се-
кое живородено дете. 

Член 2 
Надоместокот за спрема на новородено дете 

го исплатува Стручната служба на Заедницата врз 
основа на следните документи: 

1. оценка од лекарот — гинеколог дека поро-
дувањето ќе уследи во рок од 1 месец, ако испла-
тата се бара пред породувањето; 

2. извод од матичната книга на родените, ако 
исплатата се ба-ра по породувањето; 

3. доказ дека помошта за новородено дете не 
е исплатена од страна на друга заедница, доколку 
осигуреникот го променил местото на вработува-
њето. 

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

несувањето, а ќе се применува на случаи наста-
нати по нејзиното донесување. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката бр. 03-1170 од 
26. И 1979 година. 

Бр. 03-1487 
27 април 1981 година 

Охрид 
Претсед ајтел, 

Димче Петрески, с. р. 

237. 
Врз основа на член 198 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Охрид, Собранието на ОЗЗЗО — 
Охрид, на седницата одржана на 27. IV. 1981 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ОСНОВИТЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАЗВОЈ 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА СРМ ЗЛА ПЕРИОДОТ 1981—1985 
ГОДИНА 

Член 1 
Се прифаќа Самоуправната спогодба за осно-

вите на планот за развој на здравството и здрав-
ственото осигурување на ОРМ за периодот 1981— 
1985 година. 

За ПОТПИСНИК на Самоуправната спогодба од 
став 1 на овој член се овластува секретарот на 
Заедницата Георги Наумоски 

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

несувањето 

Бр. 03-1485 
27 април 1981 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

238. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 13 
став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вра-
ботување, Собранието на Заедницата за вработува-
ње — Струмица, на седницата одржана на 10. И. 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

I 
Важноста на Одлуката за утврдување стапка-

та на придонесот за вработување на подрачјето 
на општина Струмица, бр. 02-180 од 31 III 1980 
година, се продолжува и ќе важи и во 1981 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година. 

Бр. 01-77/4 
10 февруари 1981 година 

Струмица 
Претседател, 

Димитар Вргалаков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СТРУМИЦА 

239. 
Врз основа на член 7 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/78), член 586 од Зако-
нот за здружениот труд, член 1 од Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичката заед-
ница на културата и член 37 точка 9 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на култу-
рата на општина Струмица, Собранието на Само-
управната интересна заедница на културата — 
Струмица, на седницата одржана на 23 IV. 1981 
година, донесе 

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

ЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од доходот на ООЗТ и личниот доход 
од работен однос, како и од личен дох-од од вр-
шење на земјоделска дејност и самостојно врше-
ње на професионална дејност, од кои се обезбе-
дуваат средства за финансирање на Општинската 
и Републичката заедница на културата во 1981 го-
дина. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдува збирна стапка на 

придонеси: 
1. Од доходот на ОЗТ, стапка од 0,67% во 

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

ра, по стапка од 0,31fl/o; 
б) придонес за Републичката СИЗ на култура-

та по стапка од 0,36% 
2 Од личен доход од работен однос од несто-

панска дејност, по стапка од 0,58'% во која се содр-
жани: 

а) /придонес за Општинската СИЗ на култу-
рата, по стапка од 0,38% и 

б) придонес за Републичката СИЗ на култу-
рата, по стапка од 0,20%. 
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Распоредувањето на средствата од напред о з -
начените стапки ќе се врши според процентуал-
ното учество на утврдените и пропишаните стапки 

3 Придонес од личен доход од вршење на зе-
мјоделска дејност (само за Општинската СИЗ на 
културата), по стапка од 1,40'0/о 

4 Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и професионална дејност (са-
мо за Општинската СИЗ на културата, по стапка 
од 2,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на средствата 

по оваа одлука ќе го врши Службата на општес-
твеното книговодство во Струмица. 

Пресметувањето и плаќањето на придонесот 
од доходот ќе се врши на начин и според обрас-
ците утврдени во Упатството за начинот на пре-
сметување и плаќање данок на доход на органи-
зациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 
28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80) 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука, престанува да важи Одлуката за утврду-
вање стапките на придонесите од личен доход од 
граѓаните и од доходот на ОЗТ за финансирање на 
Општинската и Републичката заедница на култу-
рата во 1980 година, бр. 03-128/1 од 25. XII. 1979 
година. 

Чле,н 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година. 

Бр. 03-47/1 
29 април 19-81 година 

Струмица 
(Претседател, 

Владо Стојчев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СТРУМИЦА 

240. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на -СРМ", бр. 9/78) и 
член 14 став 5 од Статутот на О СИЗ за социјална 
заштита — Струмица, а по предлог на Извршниот 
одбор на Заедницата, 'Собранието на ОСИЗ за со-
цијална заштита — Струмица, на седницата одр-
жана на 25 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД 
ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 
И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА 
ДЕЈНОСТ З(А ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СТРУМИЦА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на организациите на здру-
жен труд, личниот доход од работен однос, зем-
јоделска дејност, самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност по кои ќе се обезбедуваат 
средствата на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Струмица за 1981 
'Година. 

Член 2 
Стапката на придонесите што ,ќе се плаќаат за 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Струмица за 198И година из-
несува' 

— придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд - 0,38^/о; 

— ,придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанство — 0,15%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност - 0,60%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — 0,50,0/о; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — 0,50%. 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход на органи-
зациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 2,9/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80) се додека конечно не се 
регулира пресметувањето и утврдувањето на при-
донесите од доходот и не се пропише соодветен 
образец според специфичностите на секоја сфера. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-22/1 од 10 март 1980 
година 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осм,иот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1981 година 

Бр. 02-31/1 
2 април 11981 година 

Струмица 
Претседател, 

Боро Костуранов, с р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
СТРУМИЦА 

241. 
Врз основа на член 34 од Законот за -физичка 

култура и с,ам,оуправните интересни заедници за 
физичка култура („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за 
здружување на средствата во Републичката СИЗ 
на ,физичката култура и член 86 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура во Струмица, Собранието на 
Општинската СИЗ за физичка култура — Струми-
ца, на седницата одржана на 9 март 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧ-
КА КУЛТУРА - СТРУМИЦА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ОПШТИНСКАТА И РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-

ЕДНИЦА 3IA ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства за 
финансирање на Републичката и Општинската ин-
тересна заедница за физичка култура во 1981 го-
дина. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат стапките на при-

донеси и тоа: 
1. Општински прид,онес од доходот на ОЗТ по 

стапка од 0,49% 
која содржи: 
а) општински придонес од доходот з,а општин-

ската СИЗ, по стапка од 0,45'%; 
б) општински придонес од доходот за Репуб-

личката СИЗ, по стапка од 0,04'% 
2. Општински придонес од личен доход од ра-

ботен -однос од нестопански дејности, по стапка од 
0,50%: 
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а) општински придонес од личен доход за Оп-
штинската СИЗ, по стапка од 0,45%; 

б) општински придонес од личен доход за Ре-
публичката СИЗ, по стапка од 0,05% 

3. Општински придонес од личен доход од зем-
јоделие од 0,60% 

4. Општински придонес од личен доход од са-
мостојно вршење на стопански дејности од 1,0010/о. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатата на средствата по 

оваа одлука ќе го врши Службата на општествено-
то КНИГОВОДСТВО ВО Струмица. 

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

лука престанува да важи Одлуката за утврдува-
њето на стапките на придонесите од доходот на 
ОЗТ и од личен доход на граѓаните за ф,инанси-
рање на физичката култура во општина Струмица, 
бр. 03^23/1 од 1. IV. 1980 година 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 го-
дина. 

Бр. 03-73/2 
7 април 1'9'81 година 

Струмица 
Претседател, 

Лазар Караколев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
- СТРУМИЦА 

242. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 22 став 1 точка 3 о а; Статутот на СИЗ за об-
разование и наука — Струмица, Собранието на 
СИЗ, на седницата одржана на 30 март 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА - СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход о,д работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност и од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска и нестопанска 
дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на За-
едницата за образование и наука — Струмица. 

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 
Заедницата за образова,ние и наука — Струмица 
изнесуваат: 

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

2. придонес од личен доход од работен однос 
од општествени дејности, по стапка од 5,10%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, ,по стапка од 9,90%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 6,00% 

Чген 2 
Обврзници на придонесот за образование и на-

ука од личен доход се работниците што оствару-
ваат личен доход од работен однос 

Основица за пресметување и плаќање на 
придонесот од претходниот став претставуваат си-
те парични примања според Законот за даноците 
на (граѓаните. 

Член 3 
Обврзници нз придонесот за образование и на-

ука се и работните ,луѓе што самостојно вршат зем-
јоделска, стопанска и нестопанска дејност. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е основицата на КОЈ а 
се пла.ќа данок според Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 4 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

личен доход од земјоделска дејност обврзниците 
од населените места: Вади ден, БаЈково, Барбаре-
во, Белотино, Варварица, Висока Маала, Дорломбос, 
Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, 
Рич, Стиник, Требичино и Тр,иводи 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

за образование и наука од личен доход од работен 
однос го вршат исплатителите на личните доходи 

Утврдувањето и наплатата на придонесот за 
образование и наука од личниот доход од член 3 
на оваа одлука го врши Органот за приходи на 
општината во роковите и на начин пропишан со 
Законот за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, 

олеснувањето и ослободувањето, застареноста на 
присилната наплата и отписот на придонесот од ли-
чен доход за образование и наука и казната се 
пр,именуваат соодветните одредби од Законот за 
даноците на граѓаните. 

Член 7 
Одлуката бр. 03-76/1 од 20. 3. 1980 година за 

утврдување на стапките на придонесите од личен 
доход на граѓаните за финансирање на Заедни-
цата на основното образование — Струмица прес-
танува да важи на 1. I. 1981 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година 

Бр. 03-106/1 
31 март 1981 година 

Струмица 
Претседател, 

Горѓи Трајков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

243. 
Врз основа на член 30 од Статусот, Собранието 

на Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, на седницата одр-
жана на 27. III. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОШИРОКОТО СЕМЕЈСТВО 

Член 1 
Одлуката за определување на условите за 

стекнување на здравствена заштита на членовите 
на поширокото семејство, бр. 04-15/9 од 29 декем-
ври 1976 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ" бр. 5 од 1977 година, престанува да се приме-
нува. 

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

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

Број 04-20/15 
27 март 1981 година 

Ш т и п 
Претседател, 

Делчо Донев, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

244. 
Врз основа на член 207 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Титов Велес, на 
седницата на Соборот на делегатите на корисници-
те на услуги — работници и на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услуги — земјоделци, 
одржана на 30 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Заради порационално и поекономично користе-

ње на средствата наменети за здравствена зашти-
та, со оваа одлука се определуваат видовите на 
здравствените услуги при чие користење осигу-
рените лица на Заедницата задолжително учеству-
ваат во поднесувањето на трошоците, како и ви-
сочината на тоа учество. 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените лица 

на Заедницата кои се осигурени по одредбите на 
Статутот и Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствената заш-
тита на населението. 

Осигурените лица од претходниот став не уче-
ствуваат во трошоците при користењето на здрав-
ствените услуги кои имаат карактер на задолжи-
телни видови на здравствена заштита и здравстве-
ните услуги предизвикани со несреќа на работа и 
професионални заболувања предвидени со Зако-
нот и Статутот на Заедницата 

Член 3 
Осигурените лица учествуваат во поднесува-

њето на трошоците за ' 
1. сите лекови — со 5,00 динари по еден лек, 

освен за оние лекови за ЧИЈ а употреба е потребна 
непосредна интервенција од стручен здравствен 
работник; 

2. здравствените услуги пружени со цел за ес-
тетска корекција на одделни органи или делови 
на телото, етстетски операции на носот, ушните 
школки, лицето, дојките, операција на брадавица 
и сл. — со 50% од вкупната вредност, освен кога 
корекциите се потребни за избегнување на ф у н к -
ционални и психички пречки — психичка над-
градба и оштетувања предизвикани не по вина 
на осигуреникот 

За случаите кои треба да се ослободат од учес-
тво во трошоците по оваа точка треба да се при-
бави мислење од лекарската комисија на Заедни-
цата; 

3. здравствените услуги пружени со цел за 
хируршки корекции на вродените недостотаци и 
деформации или слични на нив, настанати пред 
здобивање СВОЈСТВО на осигурено лице — со 30% 
од вкупната вредност; 

4. сите здравствени услуги — абортуси за кои 
не постои апсолутна медицинска индикација — 
со 50% од вкупната вредност; 

5. ортопедски чевли и чевли со протези: 
— до 700 дин вредност — со 30% од вкупната 

вредност, 
— до 1000 динари вредност — со 20% од вкуп-

ната вредност, 
— преку 1000 динари вредност — со 20% од 

вкупната вредност 
Учеството од оваа точка не може да го надмине 

износот од 300 динари; 
6. нараквици — со 30% од вкупната вредност; 

7. сите видови гумени чорапи, освен на осигу-
рените лица од женскиот пол, кога носат протези 
на долните екстремитети — со 40% од вкупната 
вредност; 

8. затеги, суспензориуми и појаси — со 30% од 
вкупната вредност; 

9. корсети и мидери '— со 30% од вкупната 
вредност; 

10. ортопедски влошки — со 40% од вкупната 
вредност; 

11. кожни капи — со 40% од вкупната вред-
ност; 

12. протези за горни и долни екстремитети 
(влошки вештачки раце со дланки, функционални 
п р о д о л ж е т о к и непоставени кожни нараквици), 
како и протези на долните екстремитети (со нав-
лака за поткинат дел), кога потребата за овие 
протези настанала пред здобивање својство на оси-
гурено лице — со 20% од вкупната вредност; 

13. очила — со 40% од вкупната вредност; 
14. слушни помагала — со 20% од вкупната 

вредност; 
15. привремени и имедијатни протези — со 50% 

од вкупната вредност; 
16. заботехничка помош и други забнопроте-

тички средства — со 20% од вкупната вредност; 
17. вештачка дојка — со 20% од вкупната вред-

ност; 
18. перики — со 40% од вкупната вредност; 
19. апарати за говор — со 20% од вкупната 

вредност; 
20. за сите пружени здравствени услуги пред-

извикани во пијана состојба — со 50% од вкуп-
ната вредност. 

Член 4 
Како трошоци, во смисла на оваа одлука, се 

подразбираат: цените на лековите, услугите, пома-
галата и санитарните справи утврдени со договор 
меѓу Заедницата и здравствената работна органи-
зација односно Заедницата и работната органи-
зација која го испорачува помагалото и санитар-
ните справи, односно лекот. 

Член 5 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел 

на учеството со оваа одлука на организацијата 
која ќе ја изврши услугата, односно која ќе го 
испорача лекот или помагалото и во случај кога 
таа организација не склучила договор со Заедни-
цата на осигуреното лице, а има регулирани дого-
ворни односи со подрачната Заедница на здрав-
ственото осигурување. 

I 
Член 6 

Осигурените лица не учествуваат во трошоците 
за поправка на помагалата, кога на таква поправ-
ка имаат право согласно Правилникот за и н д и ј -
ците, за стандардите за материјали и за роко-
вите на траењето на протетичките и ортотичките 
средства и санитарните справи, за очните и слуш-
ните помагала, како и помагалата за овозможува-
ње на гласен говор и Правилникот за индикации-
те за забнопротетичка помош, за стандардите за 
материјали од кои се изработуваат забнопроте-
тички средства и за роковите на траењето на тие 
средства („Службен весник на СРМ", бр. 42/72) 

Член 7 
Осигурениците — уживатели на пензија со за-

штитен додаток и членовите на семејствата кои 
тие здравствено ги осигуруваат, како и осигуре-
ниците — лица пријавени во Заводот за вработу-
вање кои примаат материјално обезбедување и 
членовите на семејствата кои тие ги издржуваат, 
не плаќаат учество во трошоците на здравствени-
те услуги предвидени во член 3 став 1 од оваа 
одлука, освен за услугите од точка 2 на спомена-
тиот став. 
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" Член 8 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. IV. 1981 година 

Oail-Бр. 145 
30 март 1981 година 

Титов Велес Претседател, 
Никола Арсовски, с. р. 

245. 
Врз основа на член 207 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, Со-
бранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Титов Велес, 
на седницата на Соборот на делегатите на корис-
ниците на услуги — работници и на Соборот на 
делегатите на корисниците на услуги — земјодел-
ци, одржана на 30. III 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИ-
ТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗА-
ЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на упо-

требата на превозните средства, услов-ите и начи-
нот на остварувањето на надоместокот на патните 
трошоци и висината на надоместокот на трошо-
ците за исхрана и сместување за време на пату-
вање и престој во друго место, која им припаѓа 
на осигурените лица на товар на средствата на 
фондот на Заедницата, а во случаите кога користат 
здравствена заштита на начин опишан со општите 
акти на Заедницата 

Надоместок на превозните трошоци 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица од работничкото осигу-
рување за случаите предвидени со општите акти 
ча Заедницата во висина на тарифата на јавниот 
сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица кога поради итност на случа-
јот или здравствената состојба, по налог на лека-
рот или здравствената организација, превозот е 
извршен и со други превозни средства. 

Кога превозот, во случај на претходниот став, 
е извршен без претходен налог на лекарот или 
гдравствената организација, оправданоста на пре-
возот и на превозните средства дополнително ја 
пени лекарската комисија на Заедницата 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се опре-

делува, по правило, според најкусата релација, и 
тоа по основната тарифа од редовни превозни 
средства на јавниот сообраќај 

Под основна тарифа од јавниот сообраќај се 
подразбира: 

— во случај на патување со железница на 
релација до 150 км во еден правец — II класа 
од патничкиот воз, а на подолга релација од 150 
км во еден правец — CI класа од брзиот воз, 

— во речниот и поморскиот сообраќај припа-
ѓа право на превоз со II класа на пловните возила; 

— кога превозот се врши со автобус, припаѓа 
право на полна цена на чинењето на превозот 

Кога на иста релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надоместок на превозните трошоци 
по најниската тарифа. 

Ако превозот е изв-ршен во смисла на став 2 
и член 2 на оваа одлука, надоместокот на трошо-
ците за превоз припаѓа во полн износ. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, врз основа на посебни 

прописи, има право на бесплатно возење или ко-
ристење на превозни средств-а на јавниот сообра-
ќај, не му припаѓа надоместок на трошоците за 
превоз. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на случаите кога осигуреното лице има право на 
повластено возење само за определен број пату-
вања во текот на годината 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на општите акти 
на начинот на користењето на здравствената заш-
тита не му припаѓа надоместок на патни трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради специјалистички преглед важи, по 
правило, само за едно патување. Доколку лекарот 
специјалист на кого осигуреното лице му е упа-
тено на прв специјалистички преглед најде дека 
е потребно испитување и лекување и кај други 
специјалисти, првобитниот упат важи за сите ос-
танати прегледи. 

Кога осигуреното лице, во смисла на претход-
ниот став, е упатено односно преземено на амбу-
лантно специјалистичко лекување или испитува-
ње, издадениот налог важи за сето време додека 
трае лекувањето односно испитувањето. 

Висината на надоместокот на трошоците за исхра-
на и сместување за, дереме на патувањето и престој' 

во друго место 
Член 7 

Надоместокот на име трошоци за исхрана и 
сместување за време на патување и престој во 
друго место на осигуреното лице му припаѓа како 
што следува: 

1) на подрачјето на сопствената општина — 
во износ од 80,00 динари 

2) на подрачјето на СР Македонија вон општи-
ната — во износ од 150,00 динари, 

3) на подрачјето на земјата вон СР Македони-
ја — во износ од 250,00 динари 

Член 8 
Покрај надоместоците од претходниот член, на 

осигурените лица им припаѓа и надоместок на 
трошоците за преноќевање во фактички износ, 
врз основа на посебна приложена сметка, но не 
повеќе од 300,00 динари. 

Член 9 
Утврдените износи од член 7 на оваа одлука 

се исплатуваат за патување кое траело над 12 
часа. 

За патувања кои траат помалу од 12 часа, без 
оглед дали се исполнети условите за половина 
дневница, на осигурените лица им 'се исплатува 
на име надоместок фиксен износ во висина од 50% 
од износите утврдени во член 7 на оваа одлука, 
со исклучок за патувања на сопствената општина 
кога припаѓа право на половина дневница, докол-
ку патувањето траело над 8 до 12 часа 

Член 10 
За осигурени лица — деца до навршени 7 го-

дини на живот, надоместоците за исхрана и смес-
тување од член 7 и 9 на оваа одлука изнесу-
ваат 50%. 

Член 11 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз и надоместокот за исхрана и сместување ста-
суваат првиот нареден ден по завршеното лекува-
ње, односно завршеното патување. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за патни и 
дневни трошоци на Заедницата, бр. 01-162/3 од 3 
IV. 1975 година. 
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Член 13 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. IV. 1981 година 

02 И-Бр. 145 
30 март 1981 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

246. 

Врз основа на член 207 точка 1 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, на седницата 
на Соборот на делегатите на корисниците на ус-
луги — работници и на соборот на корисници на 
услуги — земјоделци, одржана на 30 III 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОГ-
РЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ 
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ ВЕ-

ЛЕС ЗА ОПШТИНИТЕ ТИТОВ ВЕЛЕС И 
НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и начинот на 
остварувањето на погребните трошоци и посмрт-
ната помош во случај на смрт на осигуреникот 
или осигурено лице на Општинската заедница "на 
здравството и здравственото осигурување — Ти-
тов Велес 

Член 2 
Надоместокот за погребни трошоци се утврду-

ва во висина. 
1. во случај на -смрт на осигурено лице до 

едногодишна возраст — 1 100,00 динари; 
2 во случај на смрт на осигурено лице од ед-

на до седумгодишна возраст — 1 600,00 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од се-

дум до четиринае,сет годишна возраст 2 200,00 дина-
ри; 

4 во случај на смрт на осигурено лице над 
четиринаесет годишна возраст — 3 000,00 динари 

Член 3 
Стручната служба на Општинската заедница 

на здравството и здравственото осигурување мо-
же да склучи договор со погребните работни орга-
низации надоместокот за погребни трошоци непо-
средно да го исплатува на организацијата на здру-
жен труд КОЈ а на семејството на ПОКОЈНИОТ ќе му 
ги обезбеди потребните средства за закоп 

Висината на погребните трошоци, во случај 
на претходниот став, за секое осигурено лице, без 
оглед на староста, изнесува 3 000,00 динари 

Стручната служба на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ти-
тов Велес, во договорот што ќе го склучи во смис-
ла на ставот први од овој член утврдува за кои 
осигуреници ќе се однесуваат одредбите на ТОЈ до-
говор, како и процесните дејствија за остварува-
ње на правото. 

Член 4 
Во случај осигуреното лице да умре во стран-

ство, за време на привремениот престој во стран-
ство, надоместокот од членот 2 на оваа одлука се 
зголемува за 50% 

Член 5 
Надоместокот на погребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат законот на 
осигуреното лице односно осигуреникот врз основа 
на извод од матичната книга на умрените, потвр-
дата за извршениот закоп и здравствената леги-
тимација на умреното лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покраЈ доказите од претходниот став се под-
несува и потврда од дипломатското претставниш-
тво на нашата земЈа во странство дека закопот е 
извршен во странство. 

Член 6 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош во висина 
на едномесечен износ од основата за надоместокот 
на личниот доход, односно едномесечната последна 
пензија, материјално обезбедување или привремен 
надоместок при што се зема предвид и заштит-
ниот додаток КОЈ се исплатува со пензијата, како 
и додатокот на инвалидност кој се исплатува со 
инвалидската пензија што му припаѓа на умре-
ниот осигуреник по прописите на пензиското и 
инвалидското осигурување, доколку се исполнет,и 
условите за посмртна помош предвидени со одред-
бите на општите акти на Заедницата 

Член 7 
Барањето за исплата на надоместокот на по-

гребни трошоци и посмртна помош стасува на де-
нот на смртта на осигуреникот односно осигуреното 
лице. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. IV 1981 година. 

0211-Бр. 145 
30 март 1981 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, ,с. р. 

247. 
Врз основа на член 207 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување - Титов Велес, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, на сед-
ницата на Соборот на делегатите на корисниците 
на услуги — работници и на Соборот на корисни-
ци на услуги — земјоделци, одржана на 30. III. 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СПРЕ-
МА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -
ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ОПШТИНИТЕ ТИТОВ ВЕЛЕС 

И НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето на 
правата на надоместокот за спрема на новороде-
но дете КОЈ припаѓа на осигурениците — работни-
ци на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес 

Член 2 
Висината на надоместокот за спрема на ново-

родено дете изнесува 500,00 динари 
Надоместокот за спрема на новородено дете 

се исплатува на осигурениците доколку се испол-
нети условите за користење на тоа право предви-
дени во општите акти на Заедницата. 
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Член 3 
Надоместокот за спрема на новородено дете 

го исплатува Стручната служба на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање врз основа на поднесеното барање од страна 
на осигуреникот. 

Кон барањето се прилага оценка од лекдр-ги-
неколог според коза породувањето ќе уследи во 
рок од еден месец од денот на давањето на оцен-
ката, односно извод од матичната книга на роде-
ните, или доказ за усвојување на дете и доказ 
дека за тоа дете помош не е исплатена или пот-
врда од матичната организација на здружен труд 
во здравството во случај на мртвороден дете. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 IV. 1981 година. 

0211-Бр. 145 
30 март 1981 година 

Типов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 53 од 27. II. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1637-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и 'конституирањето на 
Градежно-занаетчиската задруга „Китка" со РО — 
Скопје, ул. „Иво Рибар — Лола" бб. 

Задругата е основана со самоуправна спогод-
ба на задругарите од 15 VII 1980 година 

Задругата е основана од следните задругари: 
Драган Јаневски, Бошко Јакимов, Миломир Мутав-
џиќ, Душан Јаневски, Петар Маневски, Стојче Ни-
колов, Борика Богдан оска, сите од Скопје. 

Дејност: молеро-фарбарока, бр 168 од Наред-
бата за стопан-ските дејности што се сметаат како 
занаетчиски дејности. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка 

Задругата за своите обврски остварени во 
правниот промет со трети лица, одговара со сите 
свои средства 

За обврските на задругата основачите — зад-
ругарите одговараат солидарно со вложените сред-
ства во износ од 4.000,00 динари депонирани во 
СОК 40100 — Скопје, за секоја обврска 

Задругата ќе ја застапува Борика Богданоска, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 53/81. (91) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 141 од 23. И. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-300-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанувањето на Централното ос-
новно училиште ,,Александар Урдаревски", ЦО, се-
ло Сандево, со следните податоци: Се запишува 
престанокот на работната организација Централно 
основно училиште „Александар Урдаревски", ЦО, 
село Сандево, ClKonje, поради промена во органи-
зирањето односно здружувањето со други работни 
организации. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 141/8Л (94) 

6 јуни 1981 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието, Фи. бр. 146 од 23. И. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-342-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на работната органи-
зација Основно училиште „Васил Главинов", ЦО — 
Скопје со следните податоци' Се запишува преста-
нокот на работната огранизација Основно училиш-
те „Васил Главинов", ЦО — Скопје, ул. „Џон Ке-
неди" бб, поради промена во организирањето од-
носно здружувањето со други работни организации. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 146/81. (95) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 341 од 20 IV 1981 година, на регис-
тарска влошка бр 3-1653-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за противпо-
жарна заштита, ЦО —' Валандово 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр 44 од 13 II 1981 
година од 30 основачи 

Основни дејности' 140'291 — самоуправна инте-
ресна заедница за противпожарна заштита 

Самоуправната . интересна заедница во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и 
за СВОЈ а сметка. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Петко Андон 
Тасев, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 341/81. (157) 

Окружнеиот стопан ски суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 142 од 23. II. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-492-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на работната органи-
зација Централно основно училиште „Лирија", ЦО, 
село Брест, Скопје со следните податоци' Се запи-
шува престанокот на работната организација Ос-
новно училиште „Лирија", село Брест, Скопје, по-
ради промена во организирањето, односно здружу-
вањето со други работни организации 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 142/81. (96) 

СОДРЖИНА 

Страна 
228. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за пренесување на средствата 
на Социјалистичка Република Македо-
нија за инвестиции во стопанството врз 
организациите на здружениот труд — 425 

229 Закон за изменување на Законот за уче-
ство на Републиката во обезбедувањето 
средства за реализација на развојната 
програма на НИП ,,Нова Македонија" — 425 

230. Одлука за потврдување на Финансис-
киот план на Народната банка на Ма-
кедонија за 198/1 година — — — — 426 

231. Одлука за потврдување на Завршната 
сметка на Народната банка на Македо-
нија за 1980 година — — — — — — 426 

232. Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените краишта за 
1980 година - — — — - — — - 426 

233. Одлука за давање согласност на Фи-
џ и с к и о т план на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените краишта 
за 1-981 година - - - - - - - 426 
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234. Одлука за разрешување и именување 
претставници на (општествената заедни-
ца во Работничкиот совет на ООЗТ Ин-
ститут за радиологија во Скопје — — 427 

235. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедни-
ца во' Советот на Заводот за рехабили-
тација на деца со оштетен слух во Би-
тола — — — — — — — — — 427 

236. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на Природно-научниот 
музеЈ на Македонија — — — — — 427 

237 Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Собирот на (работните луѓе на За-
водот за згрижување, воспитание и об-
разование на деца и младинци во Скопје 428 

238. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на ООЗТ Филозофски ф а -
култет во CKonje — — — — — — 428 

239 Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Работничкиот совет на ООЗТ Ин-
ститут за радиотерапија и онкологија во 
Скопје - - - - - - - - - 428 

240 Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во комисиите за 
изготвување предлог за избор на декан, 
директор во високообразовни организа-
ции — — — — — — — — — — 429 

241 Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Работничкиот совет на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци во 
Скопје - - - - - - - - - 429 

242. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Економскиот факултет во 
Скопје - - - - - - - - - 430 

243. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ин-
дивидуален работоводен орган на Спе-
цијалниот завод ,Демир Капија" — — 430 

244. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Работната заедница на Центарот за 
професионална рехабилитација на мла-
динци со оштетен слух во Скопје — — 430 

245. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Филолошкиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 431 

246 Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Вишата земјоделска шко-
ла во Струмица — — — — — — 431 

247 Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Педагошката академија во 
Штип - - - - - - - - - 431 

248 Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Вишата школа за соци-
јални работници во Скопје — — — — 431 

249 Одлука за разрешување и (именување 
'претставници на општествената заедни-
ца во Собирот на работните луѓе на Ви-
шата земјоделска школа во Битола — 432 

250 Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Собранието и Советот на Универзи-
тетот во Битола — — — — — — 432 

251 Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Правниот факултет во 
Скопје - - - - - - - - - 433 

252. Одлука за разрешување и именување 

претставници на општествената заедни-
ца во Собирот на работните луѓе на Ге-
ографскиот факултет во Скопје — — 433 

253. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Факултетот за музичка 
уметност во Скопје — — — — — — 433 

254. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Педагошката академија 
во Битола — — — — — — — — 433 

255 Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедни-
ца во Советот на Биолошкиот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 434 

256. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Специјалниот завод 
„Демир Капија" — — — — — — 484 

257. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Центарот за странски 
јазици во - ОкопЈе - — — — — — 434 

258 Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Собирот на работните луѓе на Еко-
номскиот институт ,Скопје" во Скопје 435 

259. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Домот за доенчиња и 
мали деца во Битола — — — — - 435 

260 Одлука за избор на членови на Одборот 
за Наградата „Едвард Кардељ" — — 435 

261. Одлука за разрешување и избор на 
претседател и членови на работните те-
ла на Соборот — — — — — — — 435 

262 Завршна сметка на средствата на Соци-
јалистичка Република Македноија за ин-
вестиции во стопанството за 1980 година 436 

263. Одлука за трансформирање на достаса-
ните обврски на Основната земјоделска 
банка — Скопје по кредитите од сред-
ствата на Републиката за инвестиции во 
стопанството во нов кредит — — — 436 

264 Наредба за изменување на Наредбата за 
ограничување употребата на риболовни 
средства за стопански и спортски рибо-
лов — — — — — — — — — — 436 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
210 Одлука за утврдување стапките на 

придонесот за заштита од градобијност 
за 1981 година — — — — — — — 436 

211. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личниот доход 
на работниците за задоволување на пот-
ребите и интереоите во областа на пре-
,дучилишното и основното воспитание и 
образование на подрачјето на општината 
Гази Баба — Скопје во 1981 година - 437 

212. Одлука за утврдување висината на стап-
ките 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 општината 
Карпош — Скопје во 1981 /година — — 437 

213 Одлука за утврдување висината на стап-
ките 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 општината 
Кисела Вода — Скопје во 1981 година 438 

214 Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личниот доход 
на работниците за задоволување на пот-
ребите и интересите во областа на пре-
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дучилишното и основното воспитание и 
образование на подрачјето на општината 
Центар — Скопје во 1981 година — — 

215. Одлука за утврдување висината на стап-
ките 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 општината 
Чаир — Скопје во 1981 година — — — 
БИТОЛА 

216 Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките на придонесите 
за здравствено осигрување и стапката 
на посебниот пр,идонес за користење на 

, здравствана заштита во странство — — 
217. Одлука за стапките на тарифата на при-

донесите за здравствено осигурување и 
стапката на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во 
странство за 19811 година за осигурени-
ците од подрачјето на општината Ресен 

218 Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките на придонесите за 
здрав,ствено осигурување и стапката на 
посебниот придонес за 'здравствена заш-
тита во странство за подрачјето на оп-
штината Демир Хисар — — — — — 

219 Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците од по,драч-
јето на општината Битола во 1981 година 

220. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците од подрач-
јето на општината Ресен за 1981 година 

221. Одлука за придонесите за здравствено 
осигурување н а земјоделците од подрач-
јето на општината Демир Хисар за 1981 
година — — — — — — — — — 

222. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во посто-
јани месечни из,носи за одделни катего-
рии на осигуреници — — — — — 

2-23. Одлука за утврдување на о,сновици за 
пресметување и плаќање на придонеси 
за здравственото осигурување на лица 
вработени Kaj приватни работодавци — 
БЕРОВО 

224 Одлука за утврдување износот на учест-
вото на осигурените лица во трошоците 
за набавка на лекови што се препишу-
ваат и издаваат на рецепт — — — — 
ДЕБАР 

225. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за утврдување висината на 
стапката на придонесот за здравственото 
оси-гурување на работниците за 1980 го-
дина и во 1981 година — — — — — 

226. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за висината на придонесот за 
здравственото осигурување на земјодел-
ците за 1980 година и во 1981 година — 

227. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ на физичката кул-
тура — Дебар и РСИЗ на физичката 
култура — Скопје за 1981 година — — 

228 Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ на културата — Де-
бар и РСИЗ на културата — Скопје за 
1981 година — — — — — — — — 
ПРИЛЕП 

229. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личен доход на граѓаните 
за ОСИЗ за општествена заштита на де-
цата — Прилеп — — — — — — — 
ОХРИД 

230. Одлука за прифаќање на самоуправната 
спогодба за утврдување на висината ,на 

,средствата за финансирање на заеднич-
ките потреби преку општинските само-

438 управни интересни заедници во 1981 го-
дина — — — — — — — — — 446 

231. Одлука за утврдување на финансискиот 
план за здравственото -ос,игурување на ра-
ботниците за 1981 година — — — — 446 

232. Одлука за утврдување на финансискиот 
план за здравствено осигурување на 

43g земјоделците за 1981 година — — — 446 
233. Одлука за усвојување на периодичната 

пресметка за периодот Јануари — март 
198(1 година - - - - - - - - 446 

234. Одлука за висината на надоместокот на 
патни и дневни трошоци на осигурените 
лица кои се упатуваат на преглед и ле-
кување во друго место — — — — — 447 

235. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош 
на осигурените лица од подрачјето на 
ОЗЗЗО - Охрид - - - - - - 447 

236. Одлука за висината на надоместокот на 
439 помошта за спрема на новородено дете 448 

237. Одлука за прифаќање на Самоуправна-
та спогодба за основите на планот за 
развој на здравството и здравственото 
осигурување на СРМ за периодот 1981 
- 1 9 8 5 година - - — — - - - 448 

440 СТРУМИЦА 
238. Одлука за продолжување (важноста на 

Одлуката за утврдување стапката на 
440 придонесот за вработување — — — 448 

239 Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од доходот на ОЗТ и лични-от 

441 доход од работен однос за финансира-
ње на Општинската и Републичката за-
едница на културата во 1981 година — 448 

240. Одлука за утврдување стапката на при-
441 донесите од доходот на ОЗТ и личниот 

доход сид работен однос, земјоделска деј-
ност и самостојно вршење на стопанска 
дејност за општинската самоуправна за-

442 едница за социјална заштита — Струми-
ца за 1981 година — — — — — — 449 

241 Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ за фи-

443 зинка култура — Струмица за финанси-
рање на Општинската и Републичката 
заедница за физичка култура во 1981 
година — — — — — — — — — 449 

242. Одлука за утврдување стапките на при-
443 донеаите од личните доходи на граѓа-

ните за финансирање на СИЗ за обра-
зование и наука — Струмица — — — 450 
ШТИП 

243. Одлука за престанок на важењето на 
Одлуката за определување на условите 

444 за стекнување на здравствена заштита 
на членовите на поширокото семејство 450 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

244 Одлука за учество на осигурените лица 
444 во трошоците при користење на здрав-

ствена заштита — — — — — — — 451 
245. Одлука за надоместокот на патните и 

дневните трошоци на осигурените лица 
444 на Заедницата на здравството и здрав-

ственото осигурување — Титов Велес — 452 
246 Одлука за висината на надоместокот за 

,погребните трошоци и посмртната помош 
445 на осигурениците на подрачјето на Оп-

штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Т,итов Ве-
лес за општините Титов Велес и Него-
тино — — — — — — — — — 453 

445 247. Одлука за висината на надоместокот за 
спрема на новородено дете на осигуре-
ниците на ОЗЗЗО — Титов Велес за оп-
штините Титов Велес и Неготино — — 453 
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