
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ4' излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата 

Среда, 27 февруари 1985 
С к о п ј е 

Б р о ј 4 Год. X L I 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 40 
дин, Жиро сметка 40100-603-12498 

54. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социј а листичка Република Македонија, 
Претседателството на СОЦИЈалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за цивилните инвалиди од 
војната, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 26 фев,руари 1985 го-
дина. 

Број 08-557 
26 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

, на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклеска, с. р. 

Претседател 
на Собранието н а СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Ч л е н 2 
Во член 11 став 1, член 12 став 1 и 2, член 

3 3, член 14 став 1 и член 16 зборовите: „на здрав-
ството и здравственото осигурување“ се замену-
ваат со зборовите: „за здравствена заштита“. 

Член 3 
^ Во член 12 став 1 и член 14 став 1, зборо-

вите: „здравствено осигурување“ се заменуваат со 
зборовите: „здравствена заштита“. 

Ч л е н 4 
Во член 14 став 2 и член 29 став 2, зборовите: 

„Републичкиот секретар“ се заменуваат со зборо-
вите: „Претседателот на Републичкиот комитет“. 

Член 5 
Во член 20 став 2 и член 24 став 2, зборот: 

, ,секретаријат“ се заменува со зборот „комитет“. 

Член 6 
Во член 31 став 1 се менува и гласи: 
„Првостепениот орган во рок од 3 месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе 
изврши преведување на корисниците кои оства-
риле право на цивилна инвалиднина врз основа 
на Законот за цивилните инвалиди од војната 
(„Службен весник на СРМ“ број 33/76, 25/79 и 
11/81). 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
С О Ц И Ј а листичка Република Македонија“, а ќе се 
применува од 1 март 1985..година. 

Член 1 
Во Законот за цивилните инвалиди од војната 

(„Службен весник на СРМ“ број 33/76, 25/79 и 
11/81) член 9 се менува и гласи,: 

„Основа за определување на висината на ци-
вилната инвалиднина за цивилните инвалиди од 
војната е просечниот чист личен доход остварен 
во Социјалистичка Република Македонија во прет-
ходната година (во натамошниот текст: просечен 
чист личен доход). 

Висината на цивилната инвалиднина се опреде-
лува за : 

I. група 50% од висината на просечниот чист 
личен доход 

И. група 40% од висината на просечниот чист 
личен доход 

III. група 32% од висината на просечниот чист 
личен доход 

IV. група 25% од висината на просечниот чист 
личен доход 

V. група 20% од висината на просечниот чист 
личен доход 

Месечниот износ на висината на цивилната 
инвалиднина од став 2 на овој член, секоја годи-
на, го утврдува претседателот на Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика, врз 
основа на службени податоци на Републичкиот за -
вод за статистика“. 

55. 
Врз основа на член 21 од Одлуката за личните 

доходи и другите примања на делегатите и на 
функционерите што ги избира и именува Собра-
нието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78), 
Комисијата за п р а ш а њ а на изборите и именува-
њата на Собранието на СРМ, на седницата одр-
ж а н а на 13 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НА-
ДОМЕСТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите 
кои надомест на личниот доход во постојан ме-
сечен из,нос остваруваат во Собранието на СРМ 
се усогласува за 20%, на надоместот на личниот 
доход остварен во декември 1984 година. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот 
доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати 
од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши на товар 
на наменските средства на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

3. Право на усогласување од точка 1 од оваа 
одлука имаат и делегатите и функционерите кои 
остваруваат личен доход во Собранието на СРМ 
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според Законот за работата и правата на делега-
тите во Собранието и на функционерите во Репу-
бликата на кои им престанала функцијата: 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ“. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Број 10—492 
13 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за 
прашања на изборите и 

именувањата^ 
- Ванчо Близнаковски, с. р. 

56. 
Брз основа на точка 8 од Одлуката за осно-

вите и мерилата за утврдување на личните дохо-
ди и другите примања на раководните и други 
работници што ги именува Собранието на СРМ 
и назначува Претседателството на Собранието на 
СРМ („Службен весник ,на СРМ“ бр. 21/84), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 13 
февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИ РАБОТ-
НИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ И НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Основицата за утврдување на аконтацијата 
на личните доходи на раководните и други 'работ-
ници што ги именува' Собранието на СРМ и на-
значува Претседателството на Собранието на СРМ 
се утврдува во износ од 17.921 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука 
ќе се исплати од . 1 јануари 1985 година, а ќе 
се изврши на товар на наменските средства на Со-
бранието на СРМ. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ“. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Број 10—493 
13 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за 
.прашања на изборите и 

именувањ,ата, 
Ванчо Близнаковски, с. р. 

57. 
Врз основа на член 10 од Одлуката за лич-

ните доходи и другите примања на делегатите и 
на функционерите што ги избира и именува Со-
бранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 
15/78), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на СРМ, на седницата 
одржана на 13 февруари 19-85 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗ-
БИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МА-

КЕДОНИЈА 

1. Основицата за утврдување на аконтацијата 
на личните доходи на функционерите што ги из-
бира и именува Собранието на СРМ се утвр-
дува во износ од 17.921 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука 
ќе се исплати од 1 јануари 1985 година, а ќе се 
изврши на товар на наменските средства на ор-
ганот во кој функционерот остварува личен доход. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ“. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Број 10—494 
13 февруари 1985 година -

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за 
прашања на изборите и 

именувањата, 
Ванчо Близнаковски, с.р. 

58. 
Врз основа на член 15 од Одлуката за лич-

ните доходи и другите примања на делегатите и 
на функционерите што ги избира и именува Со-
бранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 
15/78), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 13 февруари 
Ј985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈ-

СТВОТО 

1. На функционерите кои живеат одвоено од 
своето семејно домаќинство им припаѓа надомест 
на трошоците во месечен износ од 11.000,00 динари. 

2. Доколку живеалиштето на семејството на 
функционерот е во соседната општина на градот 
Скопје, односно во соседната општина во која 
се наоѓа седиштето на органот во кој ја врши 
функцијата, му припаѓа надомест на трошоците 
за одвоен живот во месечен износ од 10.000,00 ди-
нари. 

3. Оваа одлука е со важност од 1 март 1985 
година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Број 10—495 
13 февруари 1085 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за 
прашања на изборите и 

именувањата, 
Ванчо Близнаковски, с. р. 

59. 
Врз основа на член 157, став 2 од Законот за 

општонародна одбрана („Службен весник на СРМ' 
бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НА-
ДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО 
РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА 

ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Во Уредбата за утврдување на висината, начи-

нот и условите за остварување и исплатување на 
надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и 
сместување на лицата во резервен состав повикани 
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на служба во територијалната одбрана („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 27/77, 39/78, 13/80, 28/81, 
17/83, 7/84), во член 2 износот „700" се заменува 

со ,1.000“, а износот „420" со „600". 

Член 2 
Во член 2на, по зборовите „по поднесена смет-

ка“ се додаваат зборовите „од хотелско-угостител“-
ска работна организација во износ до 1.400 ди-

нари“. 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 
денот ,на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 23—266/1 
21 февруари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

60. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопан-
ството врз организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 
15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЗАТЕЗНА 
КАМАТА ЗА 1984 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА КРЕ-
ДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

1. Организациите на здружен труд од тери-
торијата на Социјалистичка Република Македо-
нија се ослободуваат од плаќање на затезна ка-
мата за 1984 година по основ на кредитите од 
средствата на Републиката за инвестиции во сто-
панството. 

2. Републичкиот секретаријат за финансии и 
Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе 
ја спроведат оваа одлука. 

3. Оваа одл-ука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 23-243/1 
7 февруари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

61. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопан-
ството врз организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 
15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ДОСТАСА-
НИ ОБВРСКИ НА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА 
„СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕД-
СТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

ВО СТОПАНСТВОТО 

1. На Рудници и железарница „Скопје“ — Ско-
пје, достасаните а неплатени обврски по креди-
тите од средствата на Републиката за инвестиции -
во стопанството, со состојба на 31. XII. 1984 гор-
дана, се одлагаат и ќе се отплатуваат во еднакви 

месечни акуитети, почнувајќи од 1 март до 31 де-
кември 1985 год,ина. 

2. Оваа одлука ќе ја спроведе Стопанска бан-
ка - Здружена банка - Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 23-243/2 
7 февруари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

62. 
Врз основа на член 10 од Уредбата за најви-

соките износи на- патните, дневните и другите тро-
шоци на работниците во републичките органи на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 86/81), Ко-
мисијата за кадровски и административни праша- ^ 
ња на Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕ-
НИ ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУ-
БЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ 
ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА И РАЗРЕШУ-
ВА ОД ДОЛЖНОСТ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 

СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службени пату-
вања во земјата на работниците во републички-
те органи на управата и во републичките органи-
зации (републички органи на управата) и на функ-
ционерите и раководните работници што ги имену-
ва односно назначува и разрешува од должност 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(работници) изнесува 1.000 динари. 

2. За службено патување за кое е користена 
ноќевање се признаваат трошоци за ноќевање. 
Дневните трошоци и трошоците за ноќевање мо-
ж а т да изнесуваат до 2.400 динари. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката на Комисијата за 
кадровски и административни прашања, број 17— 
626/1 од 11. IV. 1984 година. 

4. Одлуката ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичката Република Македонија“, а ќе 
се применува од 1 февруари 1985 година. 

Број 17—320/1 
18. февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадров-
ски и административни 

прашања, 
Кочо Тулевски, с. р. 

63. 
Врз основа на член 5 од Законот за премер и 

катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ОД ПРЕМЕРОТ И 
КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА СР МАКЕ-

ДОНИЈА ВО 1985 ГОДИНА 
Со оваа програма се предвидува извршување 

на геодетските работи од премерот и катастарот 
на земјиштето во општините: Крива Паланка, Те-
тово, Радовиш и Неготино и тие опфаќаат: 

— започнување на нов премер на земјиш-
тето; 
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— продолжување на премерот кој е во тек; 
— довршување на дел од премерот КОЈ е во 

тек; 
— извршување основни геодетски работи. 
Новиот премер ќе започне на подрачјето на 

општина Крива Паланка на 6' катастарски општи-
ни (во натамошниот текст: КО) и ќе се извршу-
ваат следниве геодетски работи: подготвување на 
земјиштето за авионско снимање, авионско сни-
мање, поставување на врзни точки и дешифри-
рање на снимениот детал на земјиштето. 

Продолжувањето на премерот кој е во тек ќе 
се в р ш и ' на градот Тетово и во општина Крива 
Паланка, на 2,1 КО каде ќе се извршуваат след-
ниве работи: пресметување на координати и коти 
на поставените врзни точки, реституција на сни-
мениот детал на земјиштето, изработка на геодет-
ски планови на снименото земјиште и катастарско 
класирање на земјиштето. -

Довршувањето на дел од премерот кој е во тек 
ќе се врши во општина Радовиш на 7 КО и во 
општина Неготино! на 10 КО каде ќе се извр-
шуваат следните работи: пресметување на повр-
шини на снимените парцели на земјиштето, изла-
гање на податоците (од премерот и катастарското 
класирање на земјиштето на јавен увид, изработ-
ка на катастарски операт по механографски пат 
на премереното земјиште на КО и репродукција 
на изработените планов,и на премереното подрачје. 

Од областа на геодетските работи ќе се из-
работи студија за состојбата на досегашните ра-
боти на астрогеодетската мрежа на територијата 
на СФРЈ со предлог-мерки за натамошна работа. 
Овој проект се однесува за единствената мрежа 
од овој вид на територијата на нашата земја. 

Во продолжение ги даваме геодетските работи 
детално со елементите со кои се искажува обемот 
на работите редоеледно според технолошкиот про-
цес на нивното извршување. 

1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 

Ќе се изврши подготвување на земјиштето и 
објектите за авионско снимање на подрачјето Сла-
вишко Поле во општина Крива Паланка на 6 КО: 
Вржогрнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и 
Баштево, на вкупна површина од 7.368 ха со 21.589 
парцели. 

2. ПОСТАВУВАЊЕ И МЕРЕЊЕ НА ВРЗНИ 
ТОЧКИ 

Ќе се изврши поставување (вкопување) и сиг-
нализирање на врзните точки и ќе се измерат по-
требните елементи за пресметување на коорди-
нати и коти на нив. Поставувањето на врзните 
точки ќе се врши во подрачјето на Славишко 
Поле во општина Крива Паланка на 6 КО: Вржо-
грнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баш-
тево, на вкупна површина од 7.368 ха. 

3. ДЕШИФРИРАЊЕ НА СНИМЕНИОТ ДЕТАЛ 

Ќе се изврши дешифр/ирање на аерофотогра-
метриски снимениот детал на земјиштето на по-
драчјето на Славишко Поле во општина Крива 
Паланка на 6 КО: Вржогрнци, Отошница, Ради-
буш, Осиче, Габар и Баштево, на вкупна површина 
од 7.368 ха со 21.589 парцели. 

4. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЗНИ ТОЧКИ 

Ќе се пресметаат координатите и котите на 
поставените врзни точки на подрачјето на Сла-
випжо Поле во општина Крива Паланка на по-
вршина од 28.699 ха, што опфаќа 21 4 КО: Ран-
к о в ц е Ветуница, Опила, Одрено, Љубинци, Ги-
новци, Псача, Мождивјак, Борово, Конопница, Гра-
дец, Тл'мнице, Длабочица, Милутинце, Петралица, 
Вржогрнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и 
Баштево. 

5, РЕСТИТУЦИЈА НА СНИМЕНИОТ ДЕТАЛ 

Ќе се изврши реституциза на снимениот детал 
на земјиштето во општина Крива Паланка: 

а) во размер 1:2500 на 21 КО: Ранковце Ве-
туница, Опила, Одрено, Љубинци, Гиновци, Дла-
бочица, Псача, Мождивјак, Борово, Конопница, 
Градец, Тл'мнице, Милутинце Петралица, Вржо-
грнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баш-
тево, на вкупна површина од 28.449 ха со 93.465 
парцели и 

б) во размер 1 :1000 на из,град,ениот дел -на 6 
КО: Рашшвци - 40 ха, Псача - 20 ха, Мождив-
јак - 30 ха, Конопница - Градец - 140 ха, Пе-
тралица - 20 ха, Вржогрнци - 5 ха, и Баштево 
- 10 ха на вкупна површина од 265 ха со 1.500 
парцели. 

6 ИЗРАБОТУВАЊЕ ПЛАНОВИ НА СНИМЕНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Ќе се изработат планови на премереното зем-
јиште во општина Крива Паланка: 

а) во размер 1:2500 на 2.1 КО: Ранковце Ве-
туница,1 Опила, Одрено, Љубинци, Гиновци, Пса-
ча, Мождивјак, Борово, Конопница, Градец, Тл'м-
нице, Длабочица, Милутинци, Петралица, Вржо-
грнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баш-
тево на вкупна површина 28.449 ха со 93.465 пар-
цели и 

б) во размер 1:1000 на изградениот дел на 6 
КО: Ранковци - 40 ха, Псача - 20 ха, Мождив-
јак - 30 ха, Конопница - Градец - 140 ха, Пе-
тралица - 20 ха, Вржогрнци - 5 ха и Баштево 
- 10 ха на вкупна површина од 265 ха со 1.500 
парцели. 

7. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ НА 
ПАРЦЕЛИ 

Ќе се изврши пресметување површини на пар-
целите во општините: 

а) Радовиш во размер 1:2500 на 7 КО: Дедино, 
Конче, Лубница, Ракитец, Долни Липовиќ, Горни 
Липовиќ и Папавница на вкупна површина од 
18.126 ха со 20.544 парцели и во размер 1 :1000 на 
5 КО: Дедино!, Ракитец, Лубница, Конче и Долни 
Липовиќ на површина од 200 ха со 1.714 парцели. 

б) Неготино во размер 1:2500 на 10 КО: Дрен 
"Копришница, Демир Капија - Клисура — Држав-
но стопанство, Вешје, Чифлик, Барово, Бесвица, 
Долни Дисан, Горни Дисан и Прждево на вкупна 
површина од 14.970 ха со 15.010 парцели, во раз-
мер 1 :1000 на 3 КО: Дрен-Копришница, Долни Ди-
сан и Прждево, на вкупна површина од 320 ха 
со 1.655 парцели \и во размер 1:5000 на 3 КО: Дрен 
-Копришница, Драчевица-Стрмашево и Демир Ка-
пија - Клисура, на површина од 11.358 ха со 2.560 
парцели, вкупно на површина од 26.688 хектари со 
19.285 парцели. 

в) Тетово во размер 1:1000 на градот Тетово 
на површина од 760 ха со 10.424 парцели. 

8. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО 

Ќе се изврши катастарско класирање на пар-
целите на премереното земјиште во општина Кри-
ва Паланка на 21 КО: Ранковци, Ветуница, Опила, 
Одрено, Љубинци, Гиновци, Псача, Мождивњак, Бо-
рово, Конопница, Градец, Тл'мнице, Длабочица,, Ми-
лутинце Петралица, Вржогрнци, Отошница, Ра-
дибуш, Осиче, Габар и Баштево на вкупна повр-
шина од 28.449 хектари со 93.465 парцели. 

9. ИЗЛАГАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 
И КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ НА 

ЗЕМЈИШТЕТО НА ЈАВЕН УВИД 
Ќе се изврши излагање на податоците од пре-

мерот на катастарското класирање на земјиштето 
што се премерува на јавен увид во општините: 
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а) Радовиш на 7 КО: Дедино, Конче, Лубница, 
Ракитец-Негреновци, Долни Липовиќ, Горни Ли-
повиќ и Папавница, на вкупна површина од 
18.326 ха и со 21.95 парцели. 

б) Неготино на 10 КО: Копришница-Дрен, Чи-
флик, Стрмашево-Драчевица, Бесвица, Вешја, Гор-
ни Дисан, Долни Дисан, Прждево, Барово и Де-
мир Капија — Клисура, на вкупна површина од 
26.688 ха со 19.285 парцели. 
10. ИЗРАБОТКА НА КАТАСТАРСКИ ОПЕРАТИ 

Ќе се изработат катастарски операти по меха-
нографски начин на земјиштето во општините: 

а) Радовиш на 7 КО: Дедино, Конче, Лубница, 
Ракитец-Негревци, Долни Липовиќ, Горни Липовиќ 
и Папавница на вкупна површина од 18.326 ха- со 
21.956 парцели. 

б) Неготино на 10 КО: Копришница-Дрен, Чи-
флик, Стрмашево-Драчевица, Боевица, Вешје, Гор-
ни Дисан, Долни Дисан, Прждево, Барово и Демир 
Капија — Клисура на вкупна површина од 26.688 
ха со 19.285 парцели. 

11. РЕПРОДУКЦИЈА НА ИЗРАБОТЕНИТЕ 
ПЛАНОВИ 

Ќе се изврши репродукција (умножување) на 
изработените планови на премереното земјиште во 
општините: 

а) Радовиш во размер 1:2500 на 57 листа на 7 
КО во размер 1:1000 за населените места 10 листа 
на 5 КО и во размер 1:5000 за ненаселениот пла-
нински терен 18 листа, вкупно! ќе се репродуцира-
ат 85 листа (планови) и 

б) Неготино во размер 1:250.0 на 75 листа на 
10 КО, во размер 1:1000 на 5 КО за населените 
места 29 листа и во размер 1:5000 на ненаселениот 
планински терен 29 листа, вкупно ќе се умножат 
1,32 листа (планови). 

12. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
Ќе-се изработи студија за состојбата на досе-

гашните работи на астр о геодетската мрежа на те-
риторијата на СФРЈ, со предлог-мерки за ната-
мошна работа. 

Оваа програма ќе се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија“. 

Бр. 23-96/1 
17 јануари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо- Тулевски, с. р. 

64. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“- бр. 
45/80), Извршниот совета на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАН-

СТВО 

За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство се назначува инж. агр. Ристо Крун-
е в с к и , советник на претседателот на Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство1. 

Број 17-1863/2 
17 Јануа,ри 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

65. 

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА СО-

ОБРАЌАЈ И ВРСКИ 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за сообраќај и врски се назначува м-р 
Драган Симјановски, асистент на Економскиот ф а -
култет во Штип, 

Број 17-161/1 
17 јануари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

бб. 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за 
филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), а 
к.о врска со член 510 од Законот за здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В. Д. ДИРЕКТОР НА РАБОТ-
НАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ“ - СКОПЈЕ 

За вршител на должноста директор на Работ-
ната организација за производство на филмови 
„Вардар-филм“ во Скопје се именува Столе По-
пов, досегашен в. д. директор на истата работна 
организација. 

Број 17-159/1 
17 јануари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

(на Извршниот совет 
Кочо Тулевски, с. р, 

67. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

држ-авната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА, ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи се назначува Селими Ахмед, 
технички директор на ТРО „Агрокооп" — Кичево. 

Број 17-284/2 
17 јануари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 



Стр. 86 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК- НА СРМ 21 февруари 1985 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ 

68. 
Врз основа на член 37 од Законот за фондо-

вите за заеднички резерви („Службен весник на 
СРМ“ бр. 41/78) и член 36 од Статутот на Репуб-
личкиот фонд за заеднички резерви — Скопје, 
Собранието на Републичкиот фонд за заеднички 
резерви, на седницата одржана на 25. II. 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката за здружување на средствата на ре-

зервите на основните организации на здружен 
труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви 
изнесува 20% од утврдената основица со членот 
6 од Законот за фондовите за заеднички резерви 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 41/78). 

Член 2 
Обврската на основните организации на здру-

жен труд за здружување на дел од средствата на 

резервите, според одред,бите на претходниот член 
од оваа одлука, се однесува на завршните смет-
ки за 1984 година. 

Член 3 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се 

уплатуваат на жиро сметката 40100-651-16 Репуб-
лички фонд за заеднички резерви — Скопје пре-
ку Службата на општественото книговодство во 
седиштето на корисникот на општествените сред-
ства. 

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

лука престанува да важи Одлуката еа Собранието 
на Републичкиот фонд за заеднички резерви, бр. 
131/3 од 23 декември 1983 година, објавена во „Слу-
жбен весник на СРМ“ бр. 2/84. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 
година. 

Број 8. 1.ч 
25 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот фонд за 
заеднички резерви, 

Љубомир Трајковски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
БИТОЛА 

54. 
Врз основа на член 13 точка 2 од Законот 

за самоуправните интересни заедници за воспи-
тание и образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 9/78), член 6 од 'Статутот на СИЗ за -обра-
зование и наука — Битола, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 11. I. 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -

БИТОЛА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос од сто-
панството, од личен доход од работен однос од 
нестопанството, придонес од земјоделската дејност, 
придонес од личен доход од самостојно вршење 
на стопанската дејност и придонес од личен до-
ход од самостојно вршење на нестопанската деј-
ност со кои се обезбедуваат средства за Самоу-
правната интересна заедница за образование и на-
ука — Битола. 

Член 2 
етапните на придонесите за Самоуправната ин-

тересна заедница на образование и наука^ изнесу-
ваат: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
од стопанството, по стапка од 4,5%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството се утврдува со општа стапка од 
4,5%, освен придонесот од личен доход од рабо-
тен однос во организациите на здружен труд од 
општествената заштита на децата, основното и 
насоченото средно образование и социјална заш-
тита за кои се утврдува стапката на придонесот 

од 2,25%, а за организациите од вишото и висо-
кото образование, организациите кои вршат деј-
ност на заштита на културни блага и од обла-
ста на сценско музичките дејности се утврдува 
стапка од 3,15%; 

3. придонес од земјоделската дејност по стапка 
од 1,51%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанската дејност по ста,пка од 5,5%; 

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

Член 3 
Даночните ослободувања и олеснувања што ги 

пропишува Општината за придонесот од земјодел-
ската дејност ќе се однесува и на придонесот за 
СИЗ за образование и наука — Битола. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1. I. 1985 година. 

Бр. 08-8/2 
11 јануари 1955 година Претседател, 

Битола Воскра Ставревска, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА - БИТОЛА 
55. 

Брз основа на член 55 од Законот за опш-
тествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/83) и член 13 од Статутот на ОСИЗ 
за општествена заштита на децата — Битола, Из-
вршниот одбор на ОСИЗ за општествена заштита 
на децата — Битола, на седницата одржана на 
11. I. 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА ДЕЦАТА - БИТОЛА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од личниот доход од работен однос, 
од личен доход од земјоделската дејност, од личен 
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доход од самостојно вршење на стопанската деј -
ност, и од личен доход4од самостојно вршење на 
нестопанската дејност, за обезбедување средства на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Битола. 

Член 2 
Стапките на придонесите за Самоуправната ин-

тересна заедница за општествена заштита на де-
цата изнесуваат: 

1. ,придонес од личе,н доход од работен однос 
од стопанството по стапка од 1,45%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството се утврдува со општа ста,пка од 
1,45%, освен придонесот од личен доход од рабо-
тен однос во организациите на здружен труд од 
општествената заштита на децата, основното и на-
соченото средно образование и социјалната заш-
тита за кои се утврдува стапка на придонес од 
0,72%, а за организациите кои вршат дејности на 
заштита на културни блага, ор-ганизациите од ви-
шото и високото образование и од областа на 
сценско-музичките дејности, се утврдува стапка од 
1,00%; 

3. прид,онес од личен доход од земјоделската 
дејност по стапка од 0,09%; 

4. придонес од самостојно вршење на стопан-
ската дејност по стапка од, 0,6%; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанската дејност по стапка од 0,6%. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 ,година. 

Бр. 08—5/1 
11 јануари 1985 година 

Битола 
Претседател, 

Александар Рибаревски с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И 
ИНФОРМИРАЊЕТО - БИТОЛА 

56. 
Врз основа на член 20 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 5 од 
Статутот на ОСИЗ на културата и информирањето 
— Битола, Собранието на ОСИЗ на културата и 
информирањето — Битола, на седницата одржана 
на ден 25. IX. 1984 година, донесе 

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

ЊЕТО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од доходот и личните доходи на ор-
ганизациите на здружен труд и другите органи-
зации, по кој основ се обезбедуваат средства за 
ОСИЗ на културата и информирањето — Битола 
и за Републичката заедница на културата — 
Скопје. 

Член 2 
Согласно член 1 од оваа одлука се утврдуваат 

следните стапки: 
— придонес од доход на организациите на 

здружен труд во стопанството по- стапка од 0,43%; 
— придонес од лични доходи на вработените 

во организациите на здружен труд од нестопан-
скмте дејности по стапка од 0,44%, со исклучок на 
организациите на здружениот труд од основното 
и насоченото средно образование и социјална заш-
тита за кои се утврдува стапка на придонес од 
0,22%, организациите од вишото и високото об-
разование и општествената заштита на децата за 

кои се утврдува стапка од 0,308%, а организациите 
од областа на културата и информирањето се ос-
лободуваат од плаќање придонеси за културата 
освен на придонесот за пензиско, инвалидско и 
здравствено осигурување; 

— придонес од личен доход од земјоделската 
дејност по стапка од 0,32%; 

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

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

Член 3 
Обврзници на придонесот за култура од дохо-

дот се основните организации на здружен труд и 
другите корисници на општествените средства, рас-
поредени со одлука за номенклатура на дејностите 
од стопанската и нестопанската дејност („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 14/77). 

Основица за пресметување на придонесот на 
организациите на здружен труд во стопанството 
претставува остварениот доход. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на средствата ќе 

ги врши Службата на општественото книговодство 
— филијала Битола, на начин и според обрасците 
утврдени со Упатството за начинот на пресметува-
ње и плаќање на данокот од доход на организа-
циите на здружен труд. 

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

несувањето, а “ќе се применува од 1 октомври 1984 
година. 

Член 6 
Со влегувањето вег сила на оваа одлука прес-

танува важноста на Одлуката бр. 02—36/5 од 30. 
3. 1984 година. 

Бр. 02—198/5 
25 септември 1984 година 

Битола 
Претседател, 

Никола Христовски, с .р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
- БИТОЛА 

57. 
Врз основа на член 34 од Законот за фи-

зичката култура и самоуправните интересни за-
едници на физичката култура („Службен весник 
на СРМ“ бр. 5/74), член 1 од Законот за изменува-
ње на Законот за физичката култура и самоуправ-
ните интересни заедници на физичката култура 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 43/78) и член 86 
точка "4 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката култура — Би-
тола, Собранието на заедницата, на седницата одр-
жана на 29. III. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕ-
ПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од доходот и личниот доход на ор-
ганизациите на здружен труд и другите органи-
зации и заедници, по кој основ се обезбедуваат 
средство за ОСИЗ на физичката култура — Би-
тола и за здружување 'средства во Републичката 
заедница на физичката култура. 

Член 2 
Согласно со член 1 од оваа одлука се ут-

врдуваат следните стапки: 
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— придонес од доход на основните органи-
зации на здружен труд во стопанството по стапка 
од 0,52%; 

— придонес од личен доход на вработените во 
ОЗТ од нестопанските дејности по стапка од 0,12%, 
со исклучок на ОЗТ од основното и насоченото 
средно образование и социјална заштита за кои 
се утврдува стапка на придонес од 0.06%, а ор-
ганизациите од вишото и високото образование, 
општествената заштита на децата, организациите 
што вршат дејност од заштита на културните бла-
га од областа на сценско-музичките дејности, се 
утврдува стапка на придонес од 0,084%; освен на 
придонесот за пензиско, инвалидско и здравствено 
осигурување; 

— придонес од личен доход од земјоделската 
дејност по стапка од 0,07%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопа/нската дејност по стапка од 0,5%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанската дејност по стапка од 0,5%. 

Член 3 
Дел од средствата што се формираат според 

основите на член 2 од оваа одлука, ОСИЗ на 
физичката култура здружува средства со Репуб-
личка СИЗ на физичката култура во износ што се 
утврдува со договор меѓу ОСИЗ и Републичката 
СИЗ на физичката култура. 

Член 4 
Обврзници' на придонесот од доходот за фи-

зичка култура се основните организации на здру-
жен труд и другите корисници на општествените 
средства, распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанската и вонстопанската дејност („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 14/77). “ 

Основица за пресметување на придонесот на 
основните организации на здружен труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства, ќе ги врши Службата за општественото 
книговодство — филијала Битола, на начин и 
според обрасците со упатствата за начинот на 
пресметување, и плаќање на данокот од доход 
од ОЗТ. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 го-
дина. 

Член 7 
^Со влегувањето в,о сила на оваа одлука прес-

танува да важи одлуката бр. 02—6/3 од 25. 1. 1983 
година, објавена во „Службен весник на СРМ“ 
бр. 6 од 23. 2. 1983 година. 

Бр. 02—30/3 
29 март 1984 година 

Битола 
Претседател, 

дипл. инж. М. Русомаровски с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
- ДЕМИР ХИСАР 

58. 
Врз основа на член 58 од Законот за врабо-

тување и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 
став 1 точка 4 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за вработување, Де-
мир Хисар, Собранието на Заедницата Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА 
Член 1 

Придонесот за вработување се пресметува и се 
плаќа од линиот доход на вработените во кој се 
содржани и придонесите што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход), по стапка од 
0,85%. 

Член 2 
По исклучок од член 1 на оваа одлука работ-

ните организации, од основното, средното и пред-
училишното образование и воспитание придонесот 
од личниот доход од работен однос ќе го пла-
ќаат ПО' стапката од 0,40%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година. 

Бр. 02—149-/8 
6. ноември 1984 година 

Демир Хисар 

Претседател, 
Јонче Ѓурковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ДЕМИР ХИСАР 

59. 

Врз основа на член 55 од Законот за опш-
тествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81), член 29 ,и 30 од Статутот на ОСИЗ 
за општествена заштита на децата Демир Хисар, 
Собранието на заедницата, на заедничката седница 
на Соборот на давателите на услугите и Соборот 
на корисниците на услугите, одржана на 25. XII. 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОПШ-
ТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ДЕМИР 

ХИСАР ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување на сред-

ствата во ОСИЗ за општествена заштита на де-
цата — Демир Хисар за 1985 година се утврдува 
и ќе изнесува: 

— 2,15% од бруто личните доходи од работен 
однос во стопанството и другите нестопански деј -
ности, а на 1,07% во ОЗТ од предучилишното, 
основното и средното насочено воспитание и об-
разование; 

— 0,05% од личен доход од земјоделската деј-
ност, и 

— 0,40% од личен доход од вршење на сто-
панската и друга професионална дејност. 

Член 2 

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува важноста на одлуката бр. 02—117/1 од 20. 
4. 1984 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/84 година. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ“ и „Службен гласник на општина Демир Хи-
сар“. 

Бр. 02—362/1 
25 декември 1984 година 

Демир Хисар 

Претседател, 
Славка Јанкуловска, с.р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ПРИЛЕП 

60. 
Врз основа на член 103 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 156 став 1 Точка 6 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, Собранието на 
Општинската ОИЗ за здравствена заштита При-
леп, на зае,дничката седница на Соборот на де-
легатите корисници — работници и Соборот на 
делегатите даватели на услуги, одржана на 21. 
XII. 1984 година, д,онесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИ-
ТЕ - РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБ-
НИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1985 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за .здравствена заш-

тита за 1985 година се определува во висина од 
9,50р/о од бруто личниот доход и другите примања 
во која се содржани: 

- стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита 3,20% и -

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравствената заштита од 6,30%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствена заш-

тита во случај^ на повреда на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
висина од 0,50%. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став ка ј обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основицата ка ј обврзниците кои не форми-
раат доход претставуваат бруто личните доходи 
и другите примања. 

Придонес за - повреда на работа и заболување 
од професионални заболувања по стапка од 0,50% 
пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес 
КОИ не формираат доход за вработените по до-
говор за дело од бруто основицата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствената заштита во странство се определува во 
висина од 20% нето личен доход, односно основи-
цата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките, односно тарифата на придонесот опре-
делени во член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен 

е при уплатата на придонесите за здравствена 
заштита и посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство на самиот налог-
уплатница да даде спецификација за уплатените 
придонеси по видови на правата со ознака на ос-
новицата и за периодот за кој се пресметува џ 
уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот на придонесот не го по-
полни налопот-уплатница согласно одредбите од 
претходниот став службата, односно поштата не-
ма да го прими налогот — уплатницата, во смисла 
на член 82 од Законот за Службата на општес-
твеното книговодство 

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат об-
врзниците на начин утврден со Закон, Статутот 
и другите општи акти на Заедницата. 

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

несувањево, а ќе се применува од 1. 1. 1985 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ“. 

Број 4326 
21 декември 1984 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската 

заедница 
Претседател, 

Јосиф Богоески, с. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

Кирил Зајкоски, с. р. 

Собор на работници — 
корисници на услуги 

Претседател 
Стеван Базеркоски, с. р. 

61. 
Врз основа на член 112 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 156 став 1 Точка 6 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствената заштита — Прилеп, Собранието- на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп- на заедничката 
седница на Соборот на делегатите — корисници 
работници и Соборот на делегатите — даватели на 
услуги, одржана на 21. XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ 
ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА КО-

РИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за одделни категории 
на корисници на здравствената заштита се пла-
ќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и друго) кои не примаат ли-
чен доход, .ако работат со полно работно време — 
во износ од 390,00 дина,ри од кои- 122,00 динари 
за задолжителна здравствена заштита, 244,00 ди-
нари за останатите права од здравствената заш-
тита и 24,00 динари во случај на повреда на ра-
бота и заболување, од професионални болести; 

2. за учениците во стопанството односно за 
учениците од училиштата за средно образование 
за одделни занимања за кои покрај училишната се 
изведува и практична настава —- во износ' од 
230,00 динари, од кои: 72,00 динари за задолжи-
телните видови на здравствената заштита, 144,00 
динари за останатите права на здравственото оси-
гурување и 14,00 динари во случај на повреда на 
работа и заболување од професионални болести; 

3. за лицата кои учествуваат, на младински 
работни акции за кои по прописите на инвалид-
ското осигурување се осигурени за сите случаи 
на инвалидност — во износ од 197,00 динари од 
кои 62,00 динари за задолжителни видови на 
здравствената заштита, 135,00 динари за остана-
тите права на здравствената заштита; 

- 4. за лицата кои учествуваат на организира-
ни Јавни работни акции, ако на тие работи ч ра-
ботат најмалку 6 часа дневно — во износ од 
392,00 динари од кои: 122,00 динари за задолжи-
телни видови на здравствената заштита, 270,00 
динари за останатите видови на здравствената 
заштита; 
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5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспо-
собување за општонародна одбрана и безбед-
ност и општествена .самозаштита, припадниците 
на територијалната одбрана и на цивилната заш-
тита за време на обука, оспособување и вршење 
на должности —во износ од 197,00 динари за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та, 135,00 динари за останатите видови на здрав-
ствената заштита; 

6. за уживателите на постојана државна по-
мош доделена од- страна на бившите президиуми 
на народните собранија или Извршниот совет — 
во износ од 392,|00 динари од кои- 122,00 динари 
за задолжителните видови на здравствената заш-
тита и 270,00 динари за останатите права; 

7. за членовите на потесното семејство, на ју-
лословенските работници на привремена работа 
во странство, кои живеат на п,одрачјето на За -
едницата, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита каз странскиот носител на здрав-
ственото осигурување — в!о износ од 391,00 динари 
по член, од кои: 122,00 динари за задолжителните 
видови на здрав,ствената заштита и 270,00 динари 
за останатите права; 

8. пензионери од странски носители на оси-
гурување додека престојуваат на подрачјето на 
Заедницата, ако со меѓународен договор не е 
определено поинаку — во износ од 379,00 динари 
по член, од кои: 118,00 динари за задолжителни 
видови на здравствената заштита и 261,'00 динари 
за останатите права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и 

придонесите за здравствено осигурување во слу-
чај на повреда на работа и заболување од про-
фесионални болести за: 

1. учениците во средното-наоочено (образование 
и студентите на вишото и високото образование, 
за времето на практичната работа во врска со 
наставата — во износ од 81,00 динари; 

2. лицата мои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои според прописите за пензиското 
и инвалидското осигурување се осигурени за случа,ј 
на инвалидност - во износ од 81,00 динари; 

3. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции — во износ од 81,00 динари; 

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспосо-
бување за општонародна одбрана и безбедност и 
општествена самозаштита, припадниците на тери-
торијалната одбрана и на цивилната заштита, за 
време на обука, оспособување и вршење на дол-
жноста — во износ од 81,00 динари; 

5. лицата кои работат помалку од половината 
од полното работно време — во износ од 120,00 ди-
нари; 

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
или упатува Заедницата за вработување, како и 
лицата на професионалната рехабилитација или 

-школување во соодветните организации на здруже-
ниот тру,д — во износ од 120,00 динари; 

7. лицата учесници во активности при природ-
ни \и други тешки несреќи и активности при про-
тивпожарна заштита — во износ од 81,00 динари; 

8. лицата кои по барање на надлежните органи 
за внатрешни работи или овластено лице ќе ука-
жат помош на Овие органи во вршењето на нив-
ните должности за време на укажување на так-
вата помош, според соо,дветните прописи — во из-
нос од 81,00 динари; ' 

9. лицата кои вршат повремени или привре-
мени работи по основ на Договор — во износ од 

120,00 динари 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука, освен за тие од член 1 точка 8 се пресме-
туваат и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
пократко од еден месец, за секој календарски ден 
во соодветниот период се плаќа 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот1. 

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

лука престанува да важи Одлуката з,а придонеси-
те на здравственото осигурување што се плаќаат 
во постојани месечни износи за одделни кате-
гории корисници на здравствената заштита број 
56711 од 16. XII. 1983 година. 

.Член 5 
Оваа одлука влегува во сила хсо денот на 

донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 
1986 година. 

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

Број 4328 
21 декември 1984 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската 

заедница 
Претседател, 

Јосиф Богоески, с. р. 
Собор на даватели на 

услуги 
Претседател, 

Кирил Зајкоски, с. р. 
Собор на корисници на 

услуги работници 
Претседател, 

Стеван Базеркоски, с. р. 

62. 

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот 
за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ 
бр. 10/83) и член 154 став 1 тонка 14 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствен,а заштита — Прилеп, на заедничката 
седница на трите собори на делегатите одржана 

на 21. XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ 
НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И 

ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот на употре-

бата на превозните средств,а, условите и н,ачинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и дневниците за време на патувањето со 
престој во друго место што им припаѓа на корис-
ниците на 'здравствена заштита на терет на сред-
ствата на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Прилеп (во на-
тамошниот теист Заедница), а во случај кота од 
матичниот лекар или лекарска комисија се упате-
ни да користат здравств,ена заштита надвор од 
местото на нивното живеалиште и н,а начин про-
пишан со Статутот на Заедницата и Правилникот 
за условите и начинот на користењето на здрав-
ствена заштита 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на корисниците според тарифата на превоз-
ните средства во јавниот патен сообраќај по на ј -
кусата релација. 
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Кога превозот е извршен без претходен налог 
н а . матичниот лекар, оправданоста за извршениот 
превоз ја цени Лекарската комисија накнадно 
по барање на корисникот и со поднесување на 
потребните докази. 

Член 3 
Надоместокот за превоз се одредува по тари-

фата на најкусата (релација на превозн,ите сред-
ства во јавниот сообраќај, железница или авто-
бус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и авто-
бус за надоместок се зема пониската тарифа. 

Член 4 
Ако корисникот според посебни прописи, има 

право на неограничен број бесплатни патувања во 
јавниот патен сообраќа.!, не му припаѓа право на 
надоместок по оваа одлука 

Член 5 
На корисникот кој користи здравствена заш-

тита спротивно на одредбите од 'Статутот и Пра-
вилникот не му припаѓа надоместок за патни тро-
шоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место заради амбулантско, (специјалистички и кон-
тролни прегледи важи, по правило само за едно 
патување. До колку лекарот специјалист на ко-
го корисникот му е упатен на прв преглед најде 
дека е потребно испитување и лекување и к а ј 
други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, 
така да првобитниот упат ќе важи и за остана-
тите. 

Кога корисникот во смисла на претходниот став 
е упатен, односно ,преземен на амбулантно-спе-
цијалистичко лекување или испитува,ње, издадени-
от налог важи за сето време додека трае ле-
кувањето, односно испитувањето. 

Здравствената работна организација, односно 
лекарот на истата, кој на упатениот корисник му 
пружил здравствена заштита, на налогот за па-
тување треба да п о т в р д и колку време корисникот 
тука се задржал во врска со прегледот (датум и 
часови) оверен со печат и потпис, што е доказ 
дека корисникот патувал и се јавил за здрав-
ствена заштита. Ако не е констатиран часот на 
почеток и завршување на времето на задржува-
њето се исплатува само половина дневница од из-
носот утврден во1 член 7. 

Член 7 
Надоместокот на име исхрана и сместување за 

време на патување и престој во друго место на 
корисникот изнесува: 

1 на подрачјето на Заедницата: Прилеп, Кру-
шево и Брод Македонски 150,00 дан; 

2. вон Заедницата, а на подрачјето на СРМ 
260,00 дин; 

?. за Скопје 280,00 д,ин; 
4. надвор од подрачјето на СРМ 330,00 дин; 
5 во други центри на републиките и покраи-

ните 400,00 дин. 
За корисниците — деца до навршување на 7 

годишна возраст, надоместокот од претходниот став 
се намалува за 500/о. 

Надоместокот припаѓа во полн износ ако па-
тувањето и престојот во друго место, ' заедно со 
часовите поминати на пат, траеле повеќе Од 12, а 
помалку од 24 часа, а во половина ,износ ако па-
тувањето и престојот траеле повеќе од 8, а по-
малку од 12 часа. 

Член 8 
Барањето за исплата на надоместокот од прет-

ходниот член, стасува првиот нареден ден по за-
вршеното патување, односно завршеното лекување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето а ќе се применува од 1. I. 1985 година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престануваат да важат одлуките за надомес-
токот на патните трошоци на осигурените лица 
бр. 5673 од 16. XII. 1983 година. 

Број 4329 
21 декември 1984 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската 

заедница 
Претседател, 

Јосиф Богоески с. р. 

63. 
Врз основа на член 32 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83), член 156 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп на заедничка сед-

, ница на Соборот на делегатите — работници — ко-
рисници и Соборот на делегатите — даватели на 
услугите, одржана на 2,1. XII. 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КО-
РИСНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗ-
ДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА 
ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членови 
на семејството и другите лица кои се корисници 
на здравствена заштита според Законот, како и 
условите под кои се ,смета дека издржуваното ли-
це нема сопствени приходи доволни за издржу-
вање. 

Член 2 
Се, смета дека корисникот ги издржува чле-

новите на семејството ако тие живеат со него во 
заедничко домаќинство и немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување, а корисникот ги 
издржува од ,своите приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на се-

мејството немаат сопствени приходи доволни за из-
држување ако нивниот катастарски приход од зе-
мјоделство не го надминува износот од 1.000,00 ди-
нари годишно, или другите приходи не го над-
минуваат износот од 1.500,00 динари месечно или 
ако катастарскиот приход и другите месечни при-
ходи заедно не го надминуваат износот од 19.000,00 
динари годишно по издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домоќинство со корисникот не се смета 
за издржувано лице, ако неговите сопствени при-

' хода не го надминуваат износот од претходниот 
член и ако корисникот учествува во трошоците за 
неговата издршка со најмалку 1.500,00 динари ме-
сечно. 

Член 5 
Лицата мои корисникот ги зел за издржување 

се осигурени, по правило, ако немаат родители. 
Децата кои имаат еден или двајца родители, оси-
гурени се како лица кои корисникот ги зел на 
издржување, ако родителите поради својата здрав-
ствена состојба и други околности не се спо-
собни или се спречени за стопанисување (учени-
ци, студенти и сл.), односно не се во состојба да 
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се грижат за децата и за нивното издржување, а 
делата и, нивните родители немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување, сето тоа под услов 
двата родители да не се способни за стопанисува-
ње или се спречени тоа да го сторат 

Се смета дека децата земени на издржување 
во смисла на претходниот став немаат сопствени 
приходи доволни за издржување ако нивните при-
ходи односно приходите на нивните родители по 
член на домаќинството не ги надминуваат износите 
предвидени во член 3 од оваа одлука 

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

несувањето', а ќе се применува од 1 I. 1985 година 
Со денот на применувањето на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 5676 од 16. XII 1983 
година 

Броз 4330 
21 декември 1984 година 

, Прилеп 
Собрание на Општинската 

заедница 
Претседател, 

Јосиф Богоески, с р. 

64. 
Врз основа на член 37 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83), член 24 член 154 став 1 точка 14 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Прилеп, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Прилеп на за-
едничката седница на трите собори на делегатите, 
одржана на 21. XII 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО 

Член 1 
Задолжително здравствено се осигурени како 

работници и иселениците — повратници од стран-
ство и тоа од земјите со кои не постојат меѓу-
народни договори и конвенции за здравствено оси-
гурување (како Австралија, Шведска, Швајцарија 
и др), додека редовно се пријавуваат ка ј Заед-
ницата за вработување, ако во истата се пријави-
ле во рок од 30, дена по враќањето во СФРЈ, а 
се населиле на подрачјето на Општинската СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп 

Лицата од претходниот став се стекнуваат со 
својство на корисници на здравствена заштита, ако 

чво држават,а од која се враќаат престојувале на ј -
малку 6 (шест) месеци непрекинато. 

Член 2 
Придонесот за здравствено осигурување на ли-

цата о,д претходниот член го плаќа Заедницата за 
вработување, во постојан месечен износ од 607,00 

динари за 1985 година по корисник. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 10-
дина 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката бр. 5675 од 
16 XII. 1983 година. 

Број 4331 
21 декември 1984 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската 

заедница 
Претседател, -

Јосиф Богоески, с.р. 

65. 
Врз основа на член-101 и 103 од Законот за 

здравствена заштита („Службен Бесник на СРМ“ 
бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 5 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите работници — 
корисници и Соборот на делегатите на давателите 
на услугите, одржана на 21. XII 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБО-

ТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесот за здрав-
ствена заштита на лицата вработени ка ј приватни 
работодавци на подрачјето на Општинската само-
управна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Прилеп, а за кои со Законот за здравстве-
на заштита не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствена заштита и за утврдување 
на правата од здравствената заштита на лицата 
вработени ка ј приватните работодавци претставу-
ва договорениот нето личен доход помеѓу при-
ватниот работодавец и работниците, кој не може д;а 
биде помал од: 

— 11.000,00 динари за неквалификувани ра-
ботници; 

— 12.760,00 динари за полуквалиовикувани ра-
ботници; 

— 14.291,00 динари за квалификувани работ-
ници ; 

— 17.578,00 динари за висококвалификувани ра-
ботници ; 

— 11.000,00 динари за лица на практика (во-
лонтери) ; ч 

— 11.000,00 динари за домашни помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во стопанство, односно училиште 

за средно образование, односно учениците во учи-
лиштата за квалификувани работници за кои по-
крај училишната се изведува и практична нас-
тава во работната организација или ка ј приватен 
работодавец, основицата е наградата што ја при-
ма но не помалку од: 

— 1.260,00 динари за ученици од I година; 
— 1.629,00 динари за ученици од II година; 
— 2.221,00 динари за ученици од III година 

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

лука 'престанува да важи Одлуката за утврдување 
на основиците за пресметување и плаќање на при-
донесите за Здравствено осигурување на лицата 
вработени ка ј приватните работодавци, бр. 5671 од 
16. XII . 1983 година. 

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

несувањето, а ќе се (применува од 1. I. 1985 го-
дина. Истата да се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Собрание на Општинската 
Број 4332 заедница 

21 декември 1984 година Претседател, 
Прилеп Јосиф Богоески, с.р. 

Собор на корисници -
работници 
Претседател, 

Стеван Базеркоски, с. р. 

Собор на даватели на 
услуги 

Претседател, 
Кирил Зајкоски, с. р. 
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66, 
Врз основа на член 154 став 1 точка 2 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за здравствена заштита — Прилеп, Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита — Прилеп, на 
заедничката ^седница на трите собори на делега-
тите, одржана на ден 21. XII. 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-

ШТИТА - ПРИЛЕП 

Член 1 
Стручната служба на Општинската самоуправна 

интересна заедница за здравствена заштита — При-
леп, во временскиот период јануари — март 1985 го-
дина, односно до донесување на финансискиот план 
ќе се финансира месечно до висината на 1/12 од 
остварениот надоместок во 1984 година зголемен 
за дозволениот пораст на потрошувачката со Ре-
золуцијата за општествено-економскиот развод на 
СРМ за 1985 година 

Член 2 
Средствата исплатени по оваа одлука ќе бидат -

составен дел на финансискиот план за 1985 го-
дина 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 I. 1984 го-
дина. 

Б Р О Ј 4333 
21 декември 1984 година 

Прилеп 
Претседател, 

Јосиф Богоески, с.р. 

67. 
Врз основа на член 57 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83 година), член 88 став 1 и член 154 став 1 
точка 14 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — 
Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита —-
Прилеп, на заедничката седница на трите собори 
на делегатите, одржана на 21 декември 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИ-

ТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината, усло-

вите за стекнување право на надоместок на тро-
шоците за закоп и посмртна помош во случај на 
смрт на корисник на здравствена заштита (во на-
тамошниот текст-корисник), од подрачјето на Опш-
тинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Прилеп 

Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за за-

коп се утврдува и тоа: 
1. 2.830,00 динари во случај ,на смрт на ко-

рисник до' едногодишна возраст; 
2. 4.500,00 динари во случај на смрт на ко-

рисник од 1—7 годишна возраст; 
3. 6.200,00 динари во случај на смрт на кори-

сник од 7—14 годишна возраст; 
4. 8.000,00 динари во случај на смрт на кори-

сник на1 возраст над 14 години. 

Член 3 
Во случај корисникот да умре ,надвор од по-

драчјето на Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита — Прилеп, на-
доместокот од претходниот член се зголемува за 
50% без оглед на тоа каде е извршен законот 

Доколку корисникот умре во странство надо-
местокот од член 2 се зголемува, за 100% без 
оглед на тоа каде е извршен законот ^ 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се ис-

платува на лицата кои ќе го извршат законот на 
корисникот, врз основа на изводот од матичната 
книга на умрените, потврдата за извршениот за-
коп и здравствената легитимација на корисникот. 

Во случај корисникот да умре во странство, 
покрај доказите од претходниот став, се поднесува 
и потврда од дипломатското претставништво од 
СФРЈ во таа земја, дека лицето умрело во стран-
ство. 

Член 5 
На членовите од потесното семејство на ко-

рисникот кој што умрел, а кои тој од својата 
заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмрт-
на помош во висина од едномесечен износ од 
основицата за над,оместокот на личен доход, од-
носно едномесечна последна пензија, материјално 
обезбедување, привремениот надоместок, при што -
се зема во предвид и заштитниот додаток кој се 
исплатува со пензијата, како и додатокот на ин-
валидност кој се исплатува со инвалидската пен-
зија што му припаѓала на умрениот корисник по 
прописите на пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

Се смета дека корисникот ги издржувал чле-
новите на семејството, ако членовите на семејство-
то користеле здравствена заштита по основ на ко- \ 
рисникот кој умрел 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на по-

гребните трошоци и посмртна помош стасува со 
денот на смртта, односно закопот на корисникот 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 I. 1985 го-
дина. 

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

лука престанува да важи Одлуката за височината 
на износот на трошоците за закоп и посмртна 
помош, бр. 5672 од 16. XII. 1983 година. 

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

Собрание на Општинската 
Број 4334 заедница 

21 декември 1984 година Претседател, 
Прилеп Јосиф Богоески, с р 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ПРИЛЕП 
68. 

Врз 'основа на член 20 од Законот за само-
управните интересни заедници на културата („Слу-
жбен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78 и 
41/81), член 29 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на културата па општи?на При-
леп, Собранието на СИЗ на културата — Прилеп, 
на 'Седницата одржана на 22. I 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 

ПРИЛЕП ЗА 1985 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од доходот и личните дохо,ди на органи-
зациите на здружен труд и другите организации 
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и заедници, по основ на кои се обезбедуваат сред-
ства на Општинската заедница на културата — 
Прилеп, за задоволување на договорените заеднич-
ки потреби во областа на културата од општ ин-
терес на општината. 

Ч л е н 2 
За 1985 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на културата — Прилеп, и тоа: 

— придонес од доходот на организациите на 
здружен труд од стопанството по стапка од 1,10%; 

— придонес од личен доход од нестопанската 
дејност по стапка од 0,30%; 

— придонес од личен доход од земјоделската 
дејност по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанската и нестопанската дејност по 
стапка од 2%. 

Член 3 
Организациите од областа на културата на 

општината Прилеп нема да го пресметуваат и 
плаќаат придонесот од член 2 точка 2 од оваа 
одлука. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на средствата ќе ги 

врши Службата на општественото книговодство 
Филијала — Прилеп, на начин и според обрас-
ците утврдени со упатството за начинот на прес-
метување и плаќање на данок од доход на 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 и 2/80). 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1. I. 1985 
година. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 08—325/83 од 6. I. 
1984 година. 

Бр. 08-11 
22 јануари 1985 година Претседател, 

Прилеп Љубица Зајкоска, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка по пред-
лог на Сакип Исак од Скопје за докажување на 
смртта на Сакип Сулејман Сефер, порано од Ско-
пје, којшто починал на 11. XI. 1944 година, на 
77 годишна возраст во својот дом, поранешна ул. 
„148" (Вергино) бр. 134, Скопје. Истиот е погре-
бан на градските гробишта за муслиманска веро-
исповест во месноста Гази Баба, кои подоцна биле 
преселени во Бутел. Се моли секој оној кој што 
знае нешто за смртта на Сакип Сулејман Сефер 
да се јави во судот лично или да го извести судот 
за сите сознанија или за постоење на пречки за 
спроведување на оваа постапка во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот. Во спротивно, пос-
тапката за докажување на смртта ќе продолжи. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Ск?опје, Р. 
бр. 221/84. (20) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за утврдување 

право на сопственост по тужбата на тужителот 
Јото Шундовски од Скопје, ул. „Благоја Паровиќ“ 
бр. 72/5 — Топаанско Поле, против тужениот Гул-

чев Минчо од Скопје, сега во Канада со непозната 
адреса н^ живеење. Вредност на спорот 100.000 
динари. 

Се повикува тужениот Гулчев Минчо од Скопје 
да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во овој суд или во истиот рок да ја дос-
тави својата точна сегашна адреса на живеење. 
Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застануван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, П. 
бр. 53/85. 

(Се повикува Гиновска Перса од Скопје, сега 
со непозната адреса на живеење во странство, во 
рок од 30 дена да се јави во судот. Во спротивно, 
на тужената ќе и биде поставен привремен ста-
рател кој ќе ги штити нејзините интереси во спо-
рот пред овој суд, П. бр. 2749/83. 

Од Општинокиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 2749/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред овој суд е заведен граѓански предмет за 
развод на брак по тужбата на тужителката Нау-
моска Цена од Прилеп, против тужениот Наумо-
ски Цветко од Австралија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Наумоски Цветко од 
Австралија, со непозната адреса на живеење, да 
се јави во Општинскиот суд во Прилеп за да ја 
достави својата точна адреса на местото на ж и -
веење или да одреди свој полномошник којшто 
ќе го застапува во постапката за развод на брак, 
и тоа во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот. По истекот на овој рок, судот на тужениот 
ќе му постави старател преку Центарот за со-
цијални работи — Прилеп. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 1432/84. 
(21) 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор 
за утврдување право на сопственост по тужбата 
на тужителот Јошески Тодор од Прилеп, против 
тужената Фридман Пандора од Прилеп, а сега на 
привремена работа во Шведска, со непозната ад-
реса. 

Се пов,икува тужената Фридман Пандора од 
Прилеп, а ,сега на привремена работа во Шведска, 
со непозната адреса, да се јави во судот и да 
достави точна адреса или да определи полномош-
ник кој ќе ја з,астапува во овој спор во рок од 

1 30 дена од објавувањето на огла,сот. Во спротивно 
ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува нејзините права и интереси до окончу-
вањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 773/84. 
(22) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за долг по туж-
бата на тужителот Бајрами Абдулшуќур од М. 
Речица, против тужениот Хазбиу Идриз од с. Џеп-
чиште. Вредност на спорот 28.800 динари. 

Се повикува лицето Хазбиу Идриз од ,с. Џеп-
чиште, сега со непозната адреса во Германија, во 
рок од 30 дена да се јави во судот или во тој 
рок да определи свој полномошник. Во спротивно, 
доколку во тој рок не се јави, судот ќе му одреди 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1910/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на договор за купопродажба, по 
тужбата на тужителот Богдановски Стојан од с. 
Непроштено против тужените Атанасовски Иванов 
Глигур, Симонова ѓорѓиова Цона, Цонева Иванова 
Пенка и Димитрова Иванова Иванка, сит^ од Га-
брово, НР Бугарија, со непозната адреса. Вредност 
на спорот 200.000,00 динари. 
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Се покануваат тужените Атанасовски Иванов 
Глигур, Симонова Ѓорѓиова Цона, Цонева Иванова 
Пенка и Димитрова Иванова Ив“анка, сите од Га-
брово, НР Бугарија, да се јават во судот во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ“, или, пак, да одредат свои 
полномошници. Во спротивно, по истекот на рокот, 
преку Центарот за социјални работи — Тетово 
судот ќе побара да им се постави привремен ста-
рател кој ќе ги штити нивните права и интереси 
се до правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 47/85. 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, со ре-
шението Рл. бр. 6/84 од 14. I. 1985 година спро-
ведува редовна ликвидација над Градежно-зана-
етчиската усл,ужна задруга „Ѓорче Петров“ — 
Скопје. 

За Ликвидационен управител е именуван Вла-
димир Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" 
бр. 37. 

(Се повикуваат должниците да ги измират сво-
ите долгови веднаш, а доверителите да ги при-
јават своите побарувања до Ликвидациониот совет 
на ОВОЈ суд, во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во „Службен лист на СФРЈ“ со пријава 
во два примероци и соодветни докази. 

Рочиштето за испитување на пријавените по-
барувања од доверителите ќе се одржи на 4. III. 
1985 година со почеток во 8 часот, судница бр. 60 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (30) 

Да не се спроведува ликвадициона постапка 
над Гимназијата „Браќа Миладиновци“ - Битола 
и Училишниот центар за образование на стручни 
кадри „Кочо Рацин“ — Битола. 

Ликвадиционата постапка се заклучува. 
Средствата на ликвадационите должници и об-

врските се пренесуваат на Центарот за насочено 
образование во основање —' Битола. 

Постапката во врска со престанокот на ра-
ботата на вработените и нивното прераспределу-
вање да ги спроведе надлежниот орган при Со-
бранието на општината — Битола. 

До правосилноста на решението да се бришат 
од судскиот регистар ликвидационите' должници. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (41) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Работната организација 

за комунални услуги „Комуналец“ — Неготино, 
врз основа на член 61 од Статутот на организа-
цијата, во согласност со одлуката донесена на 12. 

II. 1985 година, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за избор на работоводен орган на РО „Кому-
налец“ — Неготино 

Покрај општите услови пропишани со Законот 
за работните односи, ка,ндидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

1. да имаат завршено висока стручна подго-
товка (градежен факултет — градежна или хидро 
насока, земјоделски факултет — мелиоративна на-
сока) и 3 години работно искуство во струката, 
или 

2. виша стручна подготовка (виша земјоделска 
школа, виша градежна школа — градежна или 
хидро насока) со 5 години работно искуство во 
струката; 

— во досегашното работење да покажале ре-
зултати во работата и развивањето на добрите ме-
ѓучовечки односи; 

— да поседуваат организаторски способности 
и својство за соработка; 

— да не постојат пречки по член 511 од За-
конот за здружениот труд. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
до Работничкиот совет на РО „Комуналец“ — Не-
готино, со назнака „За конкурс“. 

Некомплетните документи нема да бид,ат зе-
мени во разгледување. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Собра.нијата ,на општините Карпош и Центар, 
врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 
46/82) објавуваат дека ќе извршат избор на двајца 
судии на О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I — Скопје. 

Кандидатите за избор на судии треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно 
искуство' и стручно' знаење; 

— да имаат положен правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати, пријавите со по-

требните документи да ги достават до Комисијата 
за прашањата на изборите и именувањата на Со-
бранието на општината Карпош. 

Комисијата за избор и именување на Собрание-
то на општината Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општината Прилеп ќе врши 
избор на: 

1. двајца судии во Општинскиот суд — При-
леп и 

2. двајца судии за прекршоци за Општинскиот 
судија за прекршоци — Прилеп. 

Кандидатите под точка 1 треба да ги испол-
нуваат општите услови предвидени во член 247 од 
Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ“ бр. 45/80) и посебните услови предвидени 
во член 91 од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 17/79). 

Кандидатите под точка 2 треба да ги испол-
нуваат општите услови предвидени во член 247 од 
Законот за државната управа и посебните услови 
предвидени во член 10 од Законот за органите за 
водење на постапка по прекршоците („Службен 
весник на СРМ“ бр. 36/73). 

Пријавите со потребните документи кандид,а-
тите да ги доставуваат до Комисијата за избор 
и именување на Собранието на општината Прилеп 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Прилеп“, заклучно 
со 21. И. 1985 година. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовни-
те судови (,/Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), 
Комисијата за избори и именувања на Собранието 
на општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на еден судија на 

Општинскиот суд во Гостивар 
Кандинатите за судија на Општинскиот суд, 

покрај општите услови предвидени со Законот за 
здружениот труд, треба да ги исполнуваат и посеб-
ните услови предвидени во член 91 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр 
17/79). 

Пријавите со потребните документи кандида-
тите да ги достават до Собранието на општината 
Гостивар — Комисија за избори и именувања 
во рок од 15 дена од денот н,а објавувањето во 
весникот „Нова Македонија“. 
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