
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 16 март 1983 
С к о п ј е 

Број 8 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 
30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

94. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

'Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За - 4 

конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 4 март 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА I 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се прости на: 

1. Арсов Лазар Спиро, од Скопје, 
2. Перовиќ Никола Петар, од Зеница, 
3. Јашими Селим Јашар, од Скопје, 
4. Џеладини Џеладин Рамазан, од с. Бачишта, 
5. Џеладинов Усеин Усеин, од Струмица. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 30 дена 

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

II. Најдовски Ангеле Богоја, од с. Далбеговци. 

III 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 месеци на: 
11. Ристовски Павле Никола, од Скопје. 

IV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци нас 
1. Фејзула Мусли Рауф, од с. Сарај, 
2. Фејзула Мусли Идриз, од с. Сарај, 
3. Далипи Заим Муамер, од с. Грнчари. 

-V 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: ' 
1. Грозданов Танас Климе, од Охрид. 

VI 
' Оваа одлука влегува во сила со денот на доне- ' 

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

Бр. 08-161 
март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, с. р. 

95. 
Врз основа на член 27 и 28 од Законот за сис-

темот на цените и за општествена контрола на це-
ните на производите и услугите („Службен весник 
на СРМ" бр. 33/80), а во врска со точка 29 од Одлу-
.ката за измените и дополнувањата на Одлуката за 

определување на највисокото ниво на цените за 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 54/82), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКА ПРОДАЖ-
НА ЦЕНА НА МЕЛАСАТА 

1. Организациите на здружениот труд кои се 
занимаваат со преработка на шеќерна репка мо-
ж а т да образуваат продажна цена на меласа со 
46% сахароза до 8,00 дин/кг. 

Цената од став 1 од оваа точка се подразбира 
франко товарено во вагон или возило на купува-
чот во местото на производителот и в а ж и за ква-
литет кој е предвиден со Правилникот за квали-
тетот на сточната храна („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 31/78). 

2. З а секој процент на содржина на с^хароза 
над или под процентот предвиден во точка 1 од 
оваа одлука цената се, зголемува или намалува за 
0,1826 дин/кг. 

3. Оваа одлука останува во сила се додека не 
се отстранат пореметувањата во односите на паза-
рот и движењето на цените заради чие отстранува-
ње е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на 
рокот од 6 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука ќе^се преиспита дали постојат при-
чини за' задржување на оваа одлука во сила. 

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

Бр, 23-73/1 
29 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

96. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за. 

изменување и дополнување на Законот за: органи-
зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74, 46/74 и 42/77), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД 

ВО ОХРИД 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија е согласен со Од-
луката на Советот на Хидробиолошкиот завод во 
Охрид, со која за директор на Заводот е имену-
вана д-р Јорданка Серафимова — Хаџишче, досе-
гашен директор на Заводот. 

Бр. 17-346/1 Потпретседател 
17 февруари 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје . Стојан Андов, с. р. 
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97. 
Врз основа на член 280 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИС1ЏШЛИНСКА 

КОМИСИЈА ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

. 1. Се разрешува од функцијата претседател на 
Второстепената дисциплинска комисија при Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија Томе Георгиевски, досегашен 
потсекретар во Републичкиот комитет за труд, по -̂
ради заминување на друга должност. 

2. За претседател на Второстепената дисциплин-
ска комисија при Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија се име-
нува Миле Крчковски, директор на Републичкиот 
завод за судски вештачења во областа на финан-
сиите, материјалното работење и сообраќајот. 

Бр. 17-347/1 
17 февруари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Изврш,ниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

98. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за -

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ 
И ВРСКИ 

Се разрешува од должноста потсекретар во 
Републичкиот комитет за сообраЈќај и врски Ката-
рина Бахчанџиева, со 31. I. 1983 година, поради за-
минување на друга должност. 

Бр. 17-366/1 
17 февруари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

99. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР - ФИЛМ" 

- СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од должноста директор на Ра-
ботната организација за производство на филмови 
„Вардар — филм" — Скопје, Анте Поповски, пора-
ди истек на времето за кое е именуван. 

Бр. 17-396/1 
24 февруари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

100. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР -
ФИЛМ" - СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Р а -
ботната организација за производство на филмови 
„Вардар — филм" — Скопје се именува Димитар 
Костовски, одговорен уредник на информативно^ 
политичката редакција на 'Телевизија Скопје. 

Бр. 17-397/1 
24 февруари 1983 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

101. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за 

заштита на спомениците на културата (,,Службен 
весник на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З1А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 

1. За директор на Републичкиот завод за заш-
тита на' спомениците на културата се именува д-р 
Антоние Николовски, досегашен вршител на долж-
носта директор на Заводот. 

Бр. 17-398/1 
24 февруари 1983 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р: 

102. 
Врз основа на член 72 став 3 од Законот за 

заштита на природните реткости („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка. Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕ,КТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ 

РЕТКОСТИ 

1. З а директор на Републичкиот завод за заш-
тита на природните реткости се именува д-р Иван 
Чадо, научен советник во Хидробиолошкиот завод; 
во Охрид. 

Бр. 17-399/1 
24' февруари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 
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103. 
Врз основа на член 10 од Уредбата за највисо-

ките износи на патните, дневните и другите тро-
шоци на работниците во републичките органи на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 36/81), 
Комисијата за кадровски и административни пра-
шања на Извршниот совет на 'Собранието на СР 
Македонија, на седницата одржана на 3 март 1983 
година, 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 РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО 
ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА И РАЗ-
РЕШУВА ОД ДОЛЖНОСТ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците, за службени пату-
вања во земјата tea работниците' во републичките 
органи на управата и во републичките организации 
(републички органи на управата) и на функционе-
рите и раководните работници што ги именува од-
носно назначува и разрешува од должност Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија (ра-
ботници) изнесува 700 динари. 

2. За службено патување во кое е користено 
ноќевање се признаваат трошоци за ноќевање. 
Дневните трошоци и трошоците за ноќевање можат 
да изнесуваат до 1.000 динари. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката на Комисијата за- кад-
ровски и административни прашања, бр. 17-732/1 од 
5. IV. 1982 година („Службен весник на СРМ" бр. 
19/82). 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", а ќе се применува од 1 март 1983 го-
дина. 

Бр. 17-438/1 
:3 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Андон Мојсов, с. р. 

104. + 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средното образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 215/79), Републичкиот 
педагошки совет, на У-та седница, одржана на -18 
февруари 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
,ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАКЕДОН-
СКИ ЈАЗИК ЗА I ГОДИНА НА СРЕДНИ УЧИ-
ЛИШТА СО АЛБАНСКИ И ТУРСКИ НАСТАВЕН 

ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Маке-
донски јазик за I година на средни училишта со 
албански и турски наставен јазик од Точкова м-р 
Косара, Талева Марина и Мојци Љутвиу, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-43/1 
21 февруари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

105. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебниците за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на V-та сед-
ница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МОЈАТА 
ТАТКОВИНА СФРЈ, ЗА ДЕЦА ЧИИ РОДИТЕЛИ 
СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Мојата 
татковина СФРЈ, за деца чии родители се на прив-
ремена работа во странство, од Бендеља д-р Нада, 
Чапкар Андреј, Диклиќ д-р Звонимир, Харамија 
Живко, Колунџија Драган, Остојиќ Здравко и Се-
кулиќ Момир, во издание на Конференцијата на 
издавачите на учебници на СФРЈ — Белград, 1983 
година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Конференцијата 
на издавачите на учебници на СФРЈ, Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-44/1 
2il февруари 1983 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Мадевски д-р Живко, с. р. 

106. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („(Службен весник ,на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебниците за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), ,Републичкиот педагошки совет, на У-та сед-
ница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ФИЗИКА ЗА 
VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Физи-
ка за VIII одделение од Боривоје Видовски, Ѓорги 
Анастасов и Јован Саздовски, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело" 
— Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната органи-
зација за учеб,ници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-45/1 
21 февруари 1983 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Мадевски д-р Живко, с. р. 
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107. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на CPIM" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебниците за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на V-та сед-
ница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА 

ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК 
,1. Се одобрува употребата на учебникот Читан-

ка за ' V одделение на албански јазик од Стеван 
Зорба и Драган Мишковски, во издание на Ра-
ботната организација ,за учебници „Просветно дело" 
— Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „,Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-46/1 
21 февруари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

108. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средното образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, 
одржана на 18 февруари 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЕЛЕКТРИЧ-
НИ МАШИНИ И, УЧЕБНИК ЗА Е ЛЕК TP О ТЕХ-

НИЧКИ УЧИЛИШТА 
1. Се одобрува употребата на учебнико.т Елек-

трични машини II, учебник за електротехнички 
училишта, од Владимир Харт, во издание на Р а -
ботната организација за учебници „Просветно дело" 
— Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

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

,Бр. 03-47/1 
21 февруари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

109. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа ('„Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средното образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, 
одржана на 18 февруари 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-
ГИЈА НА ЗАНИМАЊАТА ЗА III КЛАС НА НА-

СОЧЕНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МАШИН-
СКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Тех-
нологија на занимањата за III клас на насоченото 
средно образование, 'машинска струка, од Јовано-

виќ м-р Радмило и Војновиќ Влада, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет: 

- 3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службе,н весник 
на СРМ". 

Бр. 03-48/1 
21 февруари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р, 

п о , 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средното образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" ' бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на У-та седница, 
одржана на 18 февруари 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОД,ОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-
ГИЈА ЗА ЗАНИМАЊАТА ЗА IV КЛАС НА НАСО-
ЧЕНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МАШИНСКА 

СТРУКА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Тех-
нологија на занимањата за IV клас на насоченото 
средно образование, машинска струка, од Војновиќ 
Влада, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до 'Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. ОЗ-49/il 
211 февруари 1-983 година 

Скопј е 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

111. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од. Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 13 јануари 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за зголемување 
бројот на бодовите на високостручните кадри во 
работната организација бр. 02-581 од 7. 3. 1981 го-
дина и Одлуката за зголемување на бодовите на 
одредени работници бр. 02-1274 од 16. 5. 1981 го-
дина, донесени од Работничкиот совет на Работната 
организација за внатрешен и меѓународен сообра-
ќа ј и туризам „Тиквеш-Транс" во Кавадарци. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за внат-
решен и меѓународен сообраќај „Тиквеш-Транс" во 
Кавадарци на начин определен за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одлуките означени во 
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точката 1 на оваа одлука. Постапката беше пове-
дена затоа што основано се. постави прашањето за 
нивната согласност со член 23 став 1 од Уставот 
на ,СР Македонија и со членовите 127 став 1 и 463 
од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека со одлу-
ката бр. 02-581 се зголемува бројот на бодовите на 
главниот директор, техничкиот директор, финан-
совиот директор, комерцијалниот директор и на 
директорот на општиот сектор. Оо одлуката бр. 
02-1274 се зголемуваат бодовите на возачите на 
лесни возила и на референтот по наплата. 

5. Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР 
Македонија и член 127 став 1 од Законот за здру-
жениот труд, работниците се должни да ги утвр-
дат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи, а според членот 463 од 
Законот за здружениот труд, за основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични дохо-
ди, работниците одлучуваат ' со референдум. 

Со оглед на овие уставни и законски одредби, 
Судот утврди дека оспорените одлуки не се до-
несени од надлежен орган и во пропишана пос-
тапка поради што оцени дека тие не се во сог-
ласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и се1 во спротивност со членовите 127 став 
1 и 463 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 47/82 
13 јануари 11983 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

112. 
Уставниот суд на Македонија врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за. 
,основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 26 јануари 1983 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 13 став 4 од Правил-
никот за станбени односи, донесен од работниците 
во Основната организација на здружениот труд 
„Патнички сообраќај" во состав на' Автотранспорт-
ната работна организација „Пролетер" во Скопје, 
со референдум на 23 ноември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Патнички сообраќај" во состав на 
Автотранспортната работна организација „Проле-
тер" во Скопје, на начин определен за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена 
затоа што во оспорениот член 13 став 4 од Пра-
вилникот за станбени односи предвидениот основ 
степен на стручна подготовка создава нееднаквост 
меѓу работниците на тој начин што ги привилегира 
работниците со повисока стручна подготовка. 

4. На седницата Судот утврди дека, во означе-
ниот правилник како основ за распределба на 
станови за користење покрај другото е предвиден 
и степенот на стручната (школската) подготовка. 
Овој основ е разработен и се определени 100 до 
300 бодови во зависност од степенот на стручната 
подготовка. Исто така, Судот утврди дека по дру-
гите основи се определени 50 до 250 бодови и дека, 
за станбената состојба на работникот кој нема стан 
односно станарско право, се определени 250 бода. 

5. Согласно член 463 став' 1 од Законот за здру-
жениот труд и член 42 став 1 од Законот за стан-
бените односи ('„Службен весник на СРМ" бр. 36/73 
и 14/75), определувањето основи и мерила за доде-
лување станови на користење на работниците е 
самоуправно право на работниците во основните 
организации за кое тие одлучуваат самостојно, но 
во согласност со уставното начело на заемност и 
солидарност. Поради тоа, при утврдувањето основи 
и мерила за распределба на станови работниците 
треба да предвидат такви основи и мерила, кои 
ќе водат сметка, пред се, за социјално-економска-
та положба и посебно за станбената положба на 
работникот. Меѓутоа, во оспорената одредба од 
правилникот доминантно влијание е дадено на 
стручната (школската) подготовка, поради што Су-
дот оцени дека оваа одредба не е во. согласност 
со уставното начело на заемност и солидарност во 
распределбата на средствата за заедничка потро-
шувачка и со член 42 став 1 од Заклонот за стан-

. бени односи, како и дека е во спротивност со член 
463 став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 89/82 
26 јануари 1983 година . . 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

113. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата по јав-
ната расправа одржана на 9 декември 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за 
определување на функциите и висината на кое-
фициентите на функционерите што ги именуваат 
собранијата на општинските самоуправни интерес-
ни заедници на општината Демир Хисар, од 1 ја -
нуари 1981 година склучена меѓу Извршниот совет 
на Собранието на општината Демир Хисар и само-
управните интересни заедници во општината. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општината 
Демир Хисар". 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на самоуправната спо-
годба означена во точката 1 на оваа одлука, за-
тоа што основано се постави прашањето за неј-
зината спротивност со Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека. оспорената самоуправна 
спогодба е склучена меѓу Извршниот' совет /на 
Собранието^ на општината Демир Хисар и собрани-
јата на општинските самоуправни интересни за-
едници за станување, воспитание и образование, 
култура, физичка култура, социјална заштита и 
за општествена заштита на децата. Потоа е утвр-
дено дека со неа се определени функциите и ви-
сината на коефициентите за утврдување на лич-
ните доходи на функционерите што ги именуваат 
собранијата на општинските самоуправни интерес-
ни заедници во општината Демир Хисар. Како 
функционери на кои личниот доход им се утврдува 
врз основа на оваа спогодба се определени секре-
тарите на општинските самоуправни интересни за-
едници. 
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б. Во Уставот и во соодветните закони сек-
ретарот на самоуправната интересна заедница, не 
е предвиден како орган на заедницата. Иако него 
го именува собранието на самоуправната интерес-
на заедница, тој, всушност, е раководител на ра-
ботната заедница која врши работи за самоуправ-
ната интересна заедница. 

Според член 408 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, одредбите на овој закон кои се од-
несуваат на работните заедници во организациите 
на здружениот труд, се однесуваат и на работните 
заедници во самоуправните интересни заедници, 
ако со закон не е поинаку определено. Според од-
редбите на овој закон, раководителот на работната 
заедница заснова работен однос во работната за-
едница и во неа ги остварува правата, обврските и 
одговорностите кои произлегуваат од работниот од-
нос, во согласност со одредбите на Законот за здру-
жениот труд кои се однесуваат на работниците во 
работната заедница (член 545 во врска со член 
508 од Законот за здружениот труд). Распредел-
бата на средствата за лични доходи на работни-
ците во работната заедница се врши според осно-
ви и мерила утврдени во самоуправниот општ акт 
што тие го донесуваат со референдум (член 542 
во врска со член 463 став 1 од Законот за здру-
жениот труд). 

Имајќи ги предвид наведените одредби на За -
конот за здружениот труд, Судот смета дека лич-
ните доходи на секретарите на самоуправните ин-
тересни заедници треба да се утврдуваат според 
основи и мерила што ги утврдуваат, со референ-

дум, работниците во работните заедници, а не спо-
ред критериуми определени од други субјекти. 
Учеството на работниците од работната заедница 
во уредувањето на тие прашања, според мислење-
то на Судот, не смее да изостане ни во случаите 
кога во работната заедница има мал број работни-
ци. Во тие случаи, односно во работна заедница во 
која работат до 10 работници, согласно член 4 од 
Законот за работни односи, обврските и одговор-
ностите од работниот однос работниците ги уреду-
ваат со договор меѓу работниците на таа работна 
заедница и организацијата односно заедницата за 
која тие ги вршат работите. 

Со оглед на тоа што со оспорената самоуправна 
спогодба, основите и мерилата за утврдување лич-
ните доходи на секретарите на самоуправните ин-
тересни заедници во општината Демир Хисар се 
утврдени од други субјекти, а не непосредно од 
работниците во работните заедници на тие самоуп-
равни интересни заедници, Судов оцени дека таа 
е во спротивност со означените одредби од Законот 
за здружениот труд. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на ова решение. 

У. бр. 97/82 
9 декември 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕП,УБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

103. 

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од 
Самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување во Републичка СИЗ на здравството 
и здравственото осигурување — Скопје, Собрание-
то на Заедницата, на заедничката седница на сите 
собори на делегатите, одржана на 28 февруари 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
31А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ НА ЗДРАВ-

СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
I 

Во Одлуката за утврдување на Листата на го-
товите лекови што можат да се издаваат на ре-
цепт на осигурените лица на товар на средствата 
на општинските СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
22/77, 46/77, 26/78, 9/79, 21/79, 43/79, 39/80, 26/80, 26/81 
и 18/82), Листата на лековите се дополнува со 
следните лекови: 

Ред. НАЗИВ НА 
број ЛЕКОТ Производител Форма на 

лекот З А Б Е Л Е Ш К А 

1 Adalat 

2 Cordipin 
3 Dienoestrol Ortho 

Zdravje 

Krka 
Agroprogres 

kapsuli, 
tableti 
tableti 
vaginalen 
krem 

po preporaka па lekar 
speci j alist-kardiolog 

4 Fepromaron 
5 Holestan 

6 Hexifen 
7 Inderal La 
8 Lamadin 
9 Leprotek 

10 Linex 
11 Macropen 

12 Рѓа j malm 
13 Pimidel 
14 Solcoseril 

15 Talpicil 
16 Zaditen 

Lek 
Zdravje 

Farmakos 
Galenika 
Alkaloid 
Zdravje 
Lek 
Krka , 

Fairmakos 
Krka 
Alkaloid 

Krka 
Velebit 

tableti 
prasok 

tableti 
kapsuli 
tableti 
drazei 
kapsuli 
prasok za 
susp. za deca 
tableti 
kapsuli 
zele za 
oci 
tableti 
tableti, 
sirup 

po preporaka па lekar 
specij alist-endokrinolog 
i kardiolog vo primarna 
holesteronemija 

po preporaka па lekar 
specij alist-pedi ja tar 
i pulmoalergolog 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 0606-366/1 
28 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Јовица Јовановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ВИНИЦА 

104. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот 
на Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Виница, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Виница, на заедничка сед-
ница на Соборот на земјоделците и Соборот на 
давателите на услуги, одржана на 28 декември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ З)А ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУ-
ЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО 
СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРА-

ВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНАТА ВИНИЦА ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
il. Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работните луѓе што вршат земјодел-
ска дејност со средства за работа над кои постои 
право на сопственост се определува во висина од 
12% на катастарскиот доход. 

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство, плаќаат придонес за 
здравствено осигурување по 1.160 динари годишно 
по домаќинство. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 0304-497 
28 декември 1982 година 

Виница 
Претседател, 

Благој Димитров, с. р. 

105. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот, 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Виница, на заедничка сед-
ница на Соборот на делегатите на работниците — 
корисници на услугите и на Соборот на делегатите 
на работниците во организациите на здружен 
труд во здравството — даватели на услугите, одр-
жана на 28 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-
БОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ З1А 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА ЗА 
1983 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1983 година се плаќаат 
и тоа: 

1. за учениците во стопанството односно во 
училиштата за квалификувани работници, во кои 
покрај училишната се изведува практична наста-
ва во работната организација, училиштето или 
приватниот работодавец, во износ од 130 динари 
месечно, целосна здравствена заштита; 

2. за ученици, односно студенти — странски 
државјани кои се наоѓаат на школување, или пра-
ктика на подрачјето на Заедницата, доколку со 
меѓународна спогодба не е определено поинаку во 
износ од 450 динари месечно, целосна здравствена 
заштита; 

3. за лица кои учествуваат во организирани 
работни акции, а "кои на тие4 работи работат нај -
малку 6 часа древно, во износ од НО динари ме-
сечно, целосна здравствена заштита; 

4. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родното собрание или од страна на Извршниот со-
вет, во износ од 300 динари месечно; 

5. за членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство кои не се здравстве-
но осигурени по прописите на земјата во која ра-
ботат или според меѓунар-одна спогодба, а пред 
стапувањето во работен однос во странство имале 
живеалиште на подрачјето на заедницата, во из-
нос од 2;20 динари месечно по член, целосна здрав-
ствена заштита; 

6. за лица кои се наоѓаат на предвој ничка обу-
ка и логорување, во износ од 180 динари месечно, 
целосна здравствена заштита; 

7. за лица — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на извршувањето задачи на територијалната 
одбрана, во износ, од 110 динари месечно на име 
придонес за случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионална болест; 

8. за ученици во средните училишта и студен-
ти во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата, во износ од 
140 динари месечно на име придонес за несреќа на 
работа и заболување од професионални болести; 

9. за лица кои работат помалку од половината 
работно време, во из,нос од-130 динари месечно на 
име придонес за здравствено осигурување за слу-
чај несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести; 

,10. за лица — припадници на доброволни ор-
ганизации на противпожарна заштита, во износ од 
90 динари месечно на име придонес за здравстве-
но осигурување за случај несреќа на работа и за-
болување од професионални заболувања; 

11. за земјоделците кои го здружиле своето зем-
јиште со основни организации на здружен труд, 
во износ од 380 динари месечно, за целосна здрав-
ствена заштита. 

. Член 2 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат' 
— 56% за задолжителни видови на здравстве-

на заштита; 
— 44% за здравствена заштита ,која самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

Член 3 , 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
и други општи акти на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ви-
ница. 

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

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

Бр. 0304-500 
28 декември 1982 година 

Виница 
Претседател, 

. Благој Димитров, с. р. 
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106. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Виница, Собранието на 
Заедницата, на заедничката седница на Соборот 
на делегатите работници — корисници на услу-
гите и Соборот на делегатите на работниците во 
организациите на здружен труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 28 декември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ 
НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

НА ОПШТИНА ВИНИЦА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1983 година се определува во висина од 
7,30% на бруто личниот доход.и другите примања. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести за организациите на 
здружениот труд и други корисници што се распо-
редени во областа О и 9 од номенклатурата се 
определува во висина од 0,50%) од бруто личниот 
доход. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести за организациите на 
здружен труд и други корисници што се распоре-
дени во областа од 1 до 8 од номенклатурата се 
определува во висина од 1% од остварениот до-
ход намален, за пресметаните законски и договор-
ни обврски, освен данокот на доходот. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работници испратени на 
работа во странство од организациите на здружен 
труд (деташирани работници) се определува по 
стапка во висина од 25% од утврдената основица 
што ја претставува месечниот просечен нето личен 
доход на работниците во матичната организација 
исплатен во годината што и претходи на годината 
во која работникот е испратен во странство, од-
носно просечниот месечен нето личен доход во ма-
тичната организација, остварен во претходната 
година на сите работници од категоријата што ја 
има деташираниот работник за работниците кои 
не оствариле личен доход во претходната година. 

Основицата од претходниот став во текот на 
годината се применува како аконтација. 

По завршна сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната кога деташирањето е извршено според прет-
ходната година. 

Член 3 
Стапката на придонесот за уживатели на пен-

зија се определува во износ од 11,70% на нето 
пензијата. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело се пла-

ќа придонес за здравствено' осигурување во случај 
несреќа на работа и професионално заболување по 
стапка од 0,73% од исплатениот' надоместок. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравствено осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населе,нието (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Општинската 
заедница, основицата за пресметување на придо-
несите е определена во нето износ, придонесот за 
здравствено осигурување се пресметува и се пла-

ќа по стапки, односно според тарифата пресметана 
за примена на нето личниот доход односно прима-
њата. 

Пресметувањето на 'стапката и на тарифите на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личниот доход исклучително се пресметува и 
се плаќа по другите стапки по кои придонесот се 
пресметува и се плаќа за поголем број работници 
вработени во работните организации. 

Член 6 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— (56% за задолжителните видови на здрав-

ствена заштита и 
— 44% за здравствена заштита која што само-

стојно ја утврдува Заедницата. 

Член 7 
Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на придонесот на начин утврден со з а -
кон, статут и други општи акти на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Виница. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об ја -

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари Г983 година. 

Бр. 0304-501 
28 декември 1982 година 

Виница 

Претседател, 
Благој Димитров, с. p.. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ДЕМИР ХИСАР 

107. 
!Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78). 
и член 20 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 11 февруари 1983 година, д о -
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДО-

НЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗјА 1982 
ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА 

I 

Се продолжува важноста на Одлуката за ут-
врдување стапките на придонесите за социјална^ 
заштита за 1982 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 7/82) и во 1983 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об -
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќ е 
се применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 6 
11 февруари 1983 година 

Демир Хисар 

Претседател, . 
Стојан Спировски, с. pi. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРА,ТА - ДЕМИР ХИСАР 

108. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на Културата (,,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и . член 18 од Стату-
тот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на културата — Демир Хисар, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 11 фев-
руари 1983 година, донесе 

о Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДО-

НЕСИТЕ ЗА КУЛТУРАТА ЗА 1982 ГОДИНА И 
ВО 1983 ГОДИНА 

I 
Се продолжува важноста на Одлуката за утвр-

дување стапките на придонесите за културата за 
1982 година („Службен весник, на СРМ" бр. 7/82) 
и во 1983 година. 

Основ,ното и средното насочено образование ќе 
плаќаат 50% во однос на стапките 'за 1982 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1'983 го-
дина. 

Бр, 9 ч 
11 февруари 1983 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Борис Рутевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ДЕМИР ХИСАР 

109. 
Врз основа на член 27 од Законот за физич-

ката култура и самоуправните интересни заедни-
ци на физичката култура („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 19 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на физич-
ката култура — Демир Хисар, Собранието на За -
едницата, на седницата одржана на 11 февруари 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДО-

НЕСИТЕ ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1982 
ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА 

I 
Се продолжува важноста на Одлуката за ут-

врдување стапките на придонесите за физичката 
. култура за 1982 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 7/82) и во 1983 година. 

Основното и средното на,сочено образование ќе 
плаќаат 50% во однос на ,.стаките за 1982 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „'Службен весник на СРМ", а4 ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 10 
11 февруари 1983 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Петар Бубаловски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ПРОБИШТИП 

Н О . 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74, 16/74 и 9/78) и член 
11, 22, 23, 24 и 48 од Статутот на ОСИЗ на култу-
рата — Пробиштип, Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 19 јануари 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА СА-
МОУПРАВНАТА PjfHTEPECHA ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНА ПРОБИШТИП И НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд и работните луѓе од личниот до-
ход, заради обезбедување средства за Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општи-
на Пробиштип и на Републичката заедница на 
културата за 19(83 година. 

Член 2 
Приходите на ОСИз на културата на општина 

Пробиштип и на Републичката заедница на кул-
турата ќе се остваруваат преку следните извори 
на приходи и следните стапки: 

1. придонес од доходот на ОЗТ (распореден во 
областа по Номенклатурата од 1—11), по стапка 
од 0,96,0/о. 

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вањето и плаќањето на данокот од доход во орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 28/ 77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80); 

2. придонес од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството, по стапка од 0,75%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 10/о;, 

4. придонес од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност од личен доход, по стапка од 10/о. 

Член 3 
Делот од придонесот што и припаѓа на Репуб-

личката заедница на културата од доходот на ОЗТ 
и од придонесите од личен доход на ОЗТ ќе се 
утврдат со посебен договор, со тоа што средствата 
за 1983 година не ќе изнесуваат повеќе од сред-
ствата реализирани во 1982 година, а зголемени со 
стапката предвидена со Резолуцијата за општата 
и заедничката потрошувачка ЕО СРМ за 1983 го-
дина. 

Член 4 , ' . 
Одлуката влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". Престанува да важи Одлуката ,број 02/82 
од 16 декември 1981 година. ' -

. Бр. 03/83 
19 јануари i983 година 

Пробиштип 

Претседател, 
Панче Панов, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ПРИЛЕП 

111. 
Согласно член 55 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 
6/81) и член 102 од Статутот на ОСИЗ за општес-
твена заштита на децата — Прилеп, Собранието 
на ОСИЗ за општествена заштита на децата — 
Прилеп, на својата седница одржана на 29 де-
кември 198(2 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТ-
КОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБ-
ЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на прес-

метковните стапки за здружување средства за за-
доволување на личните и заедничките потреби и 
интереси во областа на општествената заштита на 
децата в-л рамките на ОСИЗ за општествена заш-
тита на децата.— Прилеп. 

Член 2 
За задоволување на потребите од член 1 од 

оваа одлука се здружуваат средства по пресмет-
ковна стапка: 

— работниците од стопанските деј-
ности — од бруто личните доходи, по 
стапка од ѕ 1,70%; 

— работниците од општествените д е ј - ч 

пости — од бруто личните доходи, по стап-
ка од ' 1,70%; 

— земјоделците — од личниот доход, 
по стапка од 0,22%; 

— работниците кои самостојно вршат 
дејност — од личниот доход, по стапка од 1,70%; 

— работниците вработени ка ј граѓани-
те и граѓанско-правните лица — од личен 
доход, по стапка од 1,70%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-362/3 
29 декември 1982 година 

Прилеп 
Претседател, 

Драган Лозаноски, с. р. 

ЗАЕД,НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО' И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

112. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 199 
точка 6 од Статутот на Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување, Собранието на Заедницата на седни-
цата одржана на 24 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ З1А 1983 ГОДИНА 

Член 1 
/Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1983 година се определува во висина од 
7,00% од личниот доход и другите примања во 
која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови здравствена заштита од 3% и 

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

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и професио-
нални болести се определува и тоа: 

1. за ООЗТ КОИ се обврзници на данок на до-
ход, во висина од 0,40% од единствениот доход; 

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не 
се обврзници на данок на доход, во висина од 
0у500/о од нето личните доходи и другите лични 
примања. 

Член 2 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање . и задолжителните видови здравствена заш-
тита на населението и другите општи акти на 
Заедницата основицата за пресметување на придо-
несите е определена во нето износ, придонесите 
за здравствено осигурување се пресметуваат и пла-
ќаат по стапка односно тарифа пресметана за не-
то личните доходи односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и тарифите на 
начин предвиден во претходниот став се врши 
и кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и плаќаат во нето износ, како и во случај 
кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или истите се плаќаат 
по други стапки по кои придонесот се пресметува 
и плаќа за поголем број работници вработени во 
работни организации. 

Член 3 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат преку 

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

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила, по објавувањето 

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

Бр, 03-5187 
24 декември 1982 година 

Охрид 
1 Претседател, 

Климент Ставриќ, с. р. 

113. 
Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови здравствена заштита на населението (,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/7,Г) и член 200 точка 5 
од Статутот, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Охрид, на седницата одржана на 24 декември 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИОИЦАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ З(А 1983 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висина на придо-

несите за финансирање на здравственото осигуру-
вање на земјоделците — осигуреници при Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Охрид за 1983 година. 

II 
Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат след-

ните придонеси за здравственото осигурување во 
1983 година: 
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а) за задолжителни видови здравствена заш-
тита: 

— .2,5% од катастарскиот приход и 150,00 ди-
нари за секој осигурен член на домаќинството; 

б) за правата на здравствената заштита над 
задолжителните видови на здравственото осигуру-
вање: 

— 1,5% од катастарскиот приход и 50,00 ди-
нари за секој осигурен член на домаќинството. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќ̂ е 
се применува од 1 јануари 1983 година". 

Бр. 05—519)1 
24 декември 1982 година 

Охрид 
Претседател, 

Климент Ставриќ, с. р, 

114. 
Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на 

Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Охрид, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 24 
декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ООНОВИДИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување на правата 
на здравственото осигурување на лица вработени 
ка ј приватни работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението не е 
утврдена основица за придонес. 

Член 2 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравственото осигурување и за 
утврдување на правата од здравственото осигуру-
вање за лицата вработени како: градежни работ-
ници, угостителски работници, превозници, моле-
ри, електроинсталатери, машинбравари, бравари и 
автомеханичари се утврдуваат според квалифика-
циите во следните износи: 

— за неквалификувани ра-
ботници 

— за полуквалификувани 
работници 

— за квалификувани ра-
ботници (струч. оспос.) 

— за виоококвалификувани 
работници 

Член 3 
За вработените лица од сите останати дејнос-

ти ненаведени во членот 2 основиците се утврду-
ваат според квалификациите во следните износи: 

— за неквалификувани ра-
ботници 

— за полуквалификувани 
работници 

— за квалификувани ра-
ботници 

— за висококвалификувани 
работници 

Член 4 
За вработените лица ка ј приватни работодавци 

основицата се утврдува според школската подго-
товка и тоа: 

— со средна школска под-
готовка — 10.000 динари/ 
— со виша школска подго-

товка „, — 12.000 динари, 
— со висока школска под-

готовка — 15.000 динари.1 

За приправници со работен стаж до 1 година 
овие основици се намалуваат за 30%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина. 

Бр. 05-5188 
24 декември 1982 година Претседател, 

Охрид Климент Ставриќ, с. р. 

115. 
Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигуруваше — Охрид, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 24 декември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА'ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ДРЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО 
СТРАНСТВО 

I 
Посебниот придонес на здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословенски-
те државјани на работа во странство што живеат 
на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е 
обезбедена заштита ка ј странскиот носител на 
здравственото осигурување, ќе го плаќаат самите 
осигуреници — работници вработени ка ј странскиот 
работодавец во постојан месечен износ за секој 
осигуреник — член на семејството при Заедницата 
во месечен износ од- 300,00 динари. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 3781/81 од 25 декем-
ври 198ѓ1 година. 

Бр. 05-5189 
24 декември 1982 година Претседател, 

Охрид Климент Ставриќ, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕ,ТО - ТЕТОВО 

116. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/7в) и член 18 од 
Статутот на Општинската заедница на вработува-
њето — Тетово, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 24 ноември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
З)А УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА 

I 
Собранието на Општинската заедница на вра-

ботувањето — Тетово едногласно донесе одлука за 
определување висината на стапката на придонесот 
за вработување во 1983 година, која ќе изнесува 
0,50%. 

6.500 динари, 

7.500 динари, 

10.000 динари, 

15.000 динари. 

5.000 динари, 

6.000 динари, 

8.000^ динари, 

10.000 динари. 
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II ^ 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Бр. 08-1118/1 
24 ноември 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Гојко Ефтоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

117. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/7lL), член 18 став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заеднипи на 
здравството и здравственото осигурување („Служ;-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 207 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, на сед-
ницата на Соборот на делегатите — корисници на 
услугите — работници, одржана' на 24 февруари 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГ-
РЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат правата, услови-

те за стекнување и начинот на остварувањето пра-
вото на надоместок на погребните трошоци и пос-
мртната помош во случај на смрт на осигуреното 
лице на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица. 

Член 2 
Надоместокот на име погребни трошоци се ут-

врдува во износ од: 
1) 4.100,00 динари, во случај на смрт на осигу-

рено лице постаро од 14 години на живот; 
21) 3.160,00 динари, во случај на смрт на оси-

гурено лице од 7 до 14 годишна возраст; 
3) 2.450,00 динари, во случај на смрт на оси-

гурено лице од 1 до 7 годишна возраст; 
4) 1.700,00 динари, во случај на' смрт на осигу-

рено лице до 1 годишна возраст. 

Член 3 
Надоместокот на погребните трошоци на оси-

гуреното лице умрено и закопано надвор од мес-
тото на постојаното живеење се определува и ис-
платува во висината на надоместокот ,определен 
според местото на законот, ако е тоа за корисникот 
поповолно. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гуреното лице умрено за време на престој во 
странство се определува во висина на неопходно 
потребните трошоци за закоп на земјата во која 
осигуреното лице умрело. 

, Висината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот став ја оценува надлежниот орган на 
Заедницата, земајќи го предвид ^рибавеното мис-
лење за тоа од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во таа земја. 

Член 5 . 
На членовите на семејствата на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош в;о едноме-
сечен износ, под условите и износите предвидени 
во Статутот. 

Член 6 
Надоместокот на погребните трошоци се испла-

тува на лицата кои го извршиле законот на оси-
гуреното лице, врз основа на изводот од матичната 
книга на умрените и здравствената легитимација 
на умреното осигурено лице. 

Посмртната помош во случај на смрт на оси-
гуреникот се исплаќа на најстариот член на семеј-
ството кој што го издржувал осигуреникот до не^ 
говата смрт. 

Член 7 
Барањето за исплата на надоместокот на пог-

ребните трошоци и посмртната помош стасува на 
денот на смртта на осигуреното лице. 

Член 8 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

за осигурените случаи што ќе настанат по нејзи-
ната примена. 

v Член 9 
)Оо денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на 
надоместокот на погребните трошоци и посмртната 
помош на осигурените лица (,,Службен весник на 
СРМ" бр. 8/82). 

Член ,10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 март 1983 година. 

Бр. 02-143/1 
24 февруари 1983 година 

Струмица 
Претседател, 

Ѓорѓи Ги да лов, с, р. 

118. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, на заедничка 
седница на Соборот на делегатите на земјоделците 
— корисници на услуги, Соборот на делегатите на 
работниците од организациите на здружен труд во 
здравството — даватели на услуги, на седницата 
одржана на 28 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУШАЛ-
НИОТ ПРИДОНЕС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО 
И ПО ДОМАЌИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СТРУМИЦА 

ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот за здравствено осигу-

рување на земјоделците во 1983 година се опреде-
луваат : 

а) -од катастарскиот приход, во висина од 12%; 
б) по член на домаќинство што е здравствено 

осигурен по Законот,-по 300,00 динари; 
в) паушал по домаќинство на лица кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие и 
лица кои земаат, земја под закуп, односно лица над 
15 годишна возраст на чие име не се води соп-
ствена земја, а се здравствено осигурени, по 400,00 
динари. 

- Придонесот од претходните точки се распоре-
дува: 

— за придонес за задолжителни видови ќе се 
пресметува на катастарскиот приход по 9,60^/о; 

— за останатите права од здравственото оси-
гурување — на катастарскиот приход , по 2,40%; 

— по член на домаќинство за задолжителните 
видови — 240,00 динари; 

— за останатите права од здравственото осигу-
рување — по 60,00 динари. 
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Придонесот од паушал по домаќинство за лиѓ^а 
кои немаат сопствена земја односно лица над 15 
годишна возраст за задолжителни видови ќе се 
пресметува по 320,00 динари; 

— за останатите права на здравственото осигу-
рување - по 80,00 динари. 

II 
Придонесите ќе се пресметуваат и наплатуваат 

од обврзниците на начин одреден со Законот за 
придонесите и даноците на граѓаните и со другите 
акти донесени од страна на Собранието на Заед-
ницата. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари. 1983 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-834/1 
28 декември 1982 година Претседател, 

Струмица Ѓорѓи Гидалов, с. р. 

119. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на заедничка сед-
ница на Соборот на делегатите — корисници на 
услугите — работници и Соборот на делегатите на 
давателите на 'услугите, одржана на 28 декември 
1982 година, донесе ' ^ 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците за 1983 година на подрач-
јето на општина Струмица се определуваат во ви-
сина од 7,40% од бруто личниот доход и другите 
примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви^ 
ДОБИ на здравствена заштита — од 3,20%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување — од 
4.20%: 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување во случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести се одредува во ви-
сина од 0,40%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот 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. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство за деташирани работ-
ници се одредува во висина од 20% од просечниот 
нето личен доход остварен во матичната организа-
ција на работникот за претходните години. 

Член 4 
/Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на лицата што се привремено без работа, 
се определува во износ од 11,20% од нето прима-
њата на надоместокот. 

Основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинуваат просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработиите лица. 

Член 5 
Стапката на придонесот за здр.авствено осигу-

рување 'на лицата — работници, вработени ка ј са-
мостојните работодавци, се определува во висина 
од 11,20% од' нето личниот доход. 

Член 6 , 
За лица кои работат по договор за. дело ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување во 
случај несреќа на работа и професионално забо-
лување, во износ од 0,60% од бруто личниот доход 
за извршената работа по договор за дело, како и 
за повремени работници и работници кои работат 
на продолжена работа. 

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

вувањето во „Службен бесник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 02-833/1 
28 декември 1982 година Претседател, , 

'Струмица Горѓи Ѓидалов, с. р. 

120. 
Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), член 18 став 3 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 30 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Струмица, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото. осигурување 
— Струмица, на седницата на Соборот на делега-
тите.— корисници на услугите — работници, одр-
жана на 24 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВА-
ЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот, и употре-

бата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и висината на надоместокот на трошоците 
за исхрана и сместување за време на патување и 
престој во друго место во врска со остварувањето 
на здравствената заштита што им припаѓа на оси-
гурените лица на товар на средствата на Заедни-
цата, а во случаите кога користат здравствена заш-
тита на начинот пропишан со закон, Статутот и 
Правилникот за начинот на остварувањето на 
здравствената заштита на Заедницата. 

Надоместок на превозни трошоци 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз Црипаѓа 

на осигурените лица за случаите предвидени во 
Статутот на Заедницата во висина на тарифата за 
редовни средства на јавниот сообраќај. 

Надоместокот на. трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица и кога поради итноста на 
случајот, должината на превозот или здравствената 
состојба, по налог на лекар, лекарска комисија или 
здравствена организација, превозот може да се из-
врши и со други превозни^ средства. 

Кога превозот во случаи од претходниот став 
е извршен без претходен наод на лекар, лекарска 
комисија или здравствена организација, оправда-
носта на превозот на превозните средства допол-
нително ја цени Лекарската комисија по претход-
но прибавено мислење од лекарот кој му пружил 
здравствена заштита на осигуреното лице. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се одре-

дува, по правило, според најкратката релација и 
основната тарифа од редовните превозни средства 
на јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се 
смета: 
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1. кога патувањето се врши со железница оси-
гуреното лице има право на полна цена на чине-
њето на брзи воз од II класа; 

2. кога патувањето се врши со автобус осигу-
реното лице има право на полна цена на чинењето 
на превозот; 

3. кога патувањето се врши во речниот и по-
морскиот сообраќај осигуреното лице има право на 
полна цена на чинењето од II класа. 

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

Ако превозот е извршен во смисла на член 2 
став 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците 
за. превоз припаѓа на осигуреното лице во висина 
од 25% од цената на бензинот на километар, кога 
колата за брза помош не била во состојба да го 
изврши превозот. 

Член 4 
Ако осигуреното лице има право на бесплатно 

возење, по посебни прописи, при користењето на 
превозни средства на јавниот сообраќај не му при-
паѓа надоместок на трошоците за превоз. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита надвор од одредбите од Правилникот за 
начинот на користењето на здравствената зашти-
та или по избор, не му припаѓа надоместок на пате-
ни и дневни трошоци. 

Член 6 
Налогот, односно упатот за упатување во друго 

. место поради специјалистички прегледи важи, по 
правило, само за едно патување. Доколку лекарот 
— специјалист кај кого осигуреното лице е упатено 
најде дека е потребно испитување и лекување и 
ка ј други специјалисти, упатот важи за сите оста-
нати прегледи. 

Ко^а осигуреното лице од претходниот став е 
упатено односно на основа упатат преземено на 
амбулантно-специјалистичко лекување или испиту-
вање, издадениот налог важи за сето време се до-
дека не заврши испитувањето односно лекувањето. 

Висина на надоместокот на име трошоци за 
исхрана и сместување за време на патувањето 

и престој во друго место 

Член 7 
Надоместок на име трошоци за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место на осигуреното лице припаѓа и тоа: 

1. во подрачјето на Општинската заедница, ако 
во еден правец е подалеку од 15 км., во износ од 
80,00 динари; 

2. во сите други места во земјата, освен во ре-
публичките и покраинските центри, во износ од 
160,00 динари; 

3. во сите републички и покраински центри во 
земјата, во износ од 200,00 динари. 

Ако осигуреното лице здравствената работна 
организација го задржи повеќе од еден ден за ам-
булантно-поликлиничко лекување, во тој случај 
тоа има( право на надоместок на име трошоци за 
исхрана и сместување, покрај надоместокот пред-
виден во претходните точки 2 и 3 плус по 105,00 
динари за секој ден.. 

За деца до навршена 7 годишна возраст ќе се 
исплатува 50% од износот предвиден во точките 
1—'3 од овој член. 

Надоместокот на име трошоци за исхрана и 
сместување му припаѓа на осигуреното лице во 
полн износ, ако патувањето и престојот во друго 
место траело повеќе од 12, а помалку од 24 часа, 
односно половина од износот, ако патувањето трае-
ло повеќе од 8, а помалку од 12 часа. 

Ако осигуреното лице не преноќева за време 
на патувањето, износот на надоместокот предвиден 
од точка 1—3 од овој член, се намалува за 30%. 

Член 8 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз и барањето за надоместок на име исхрана и 
сместување стасува првиот нареден ден по извр-
шеното лекување односно завршеното патување. 

Член 9 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

за осигурените случаи што ќе настанат по нејзи-
ната примена. 

Член 10 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката , за надоместок на 
патните трошоци и трошоците за исхрана и смес-
тување на осигурените лица („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/82). ' 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 март 1983 година. 

Бр. 02-144/1 
24 февруари 1983 година ^ Претседател, 

(Струмица . Горѓи Ги далов, с. р. 

ЗАЕДН,ИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КУМАНОВО 

121. 
Врз основа на член 9 став I и член 26 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 157 став 1 
точка 1 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, на седницата на Соборот на делегатите зем-
јоделци — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите работници — даватели на услуги, одр^ 
жана на 24 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
3(А ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 
Член I 

Со о-ваа одлука се утврдуваат Стапките и изно-
сите на придонесите за здравствено Осигурување на 
земјоделците на подрачјето на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Куманово. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следни-

те придонеси за здравствено осигурување: 
1. за осигуреници — земјоделци кои имаат ссујЅИ 

ствена земја (катастарски приход): 
, а) по стапка од 8% на катастарски приход; 
б) по 180 динари годишно за секое осигурено 

лице; 
2. за осигуреници — земјоделци кои немаат 

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

— по 650 динари по домаќинство. 
Член 3 

Средствата што ќе се остварат од придонесот 
за здравствено осигурување на земјоделците се 
распределуваат: 

— 6OV01 за задолжителни видови на здравствена 
заштита; 

— 40'% за правата што самостојно ги утврдува 
Заедницата и другите права од здравствено оси-
гурување. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ",, а ќе се 
применува од' 1 јануари 1983' година, 

Бр. 03-384/1' 
24 февруари 1983 година 

Куманово; 
Претседател, 

Чедомир Серафимовски, с. р, 
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122. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 156 став 1 точ-
ка 2 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, на седницата на Соборот на делегатите ра-
ботници — корисници на услуги и Соборот на де-
легатите работници — даватели на услуги, одржа-
на на 24 февруари 1983 година,. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

Член 1 
(Со оваа одлука се определуваат постојните из-

носи на придонесите за здравствено осигурување 
на одделни категории лица кои се во работен од-
нос, односно вон работен однос, а се осигурени 
според прописите за здравствено осигурување. 

Член 2 
,Придонесите за здравствено осигурување во 

постојните месечни износи за одделни категории' 
осигуреници што се вон работен однос се плаќаат 
и тоа: 

1. за лица на доброволна задолжителна прак-
тична обука (волонтери и др.) што не примаат ли-
чен доход ако работат со полно работно време, во 
износ од 450 динари; 

2. за ученици во училишта за занимања, во кои 
покрај училишната се изведува и практична наста-
ва, во износ од 250 динари; 

3. за уживатели на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 450 динари; 

4. за иселеници — повратници додека се редови 
но пријавени ка ј надлежната заедница за врабо-
тување, во износ од 450 динари; 

5. за носители на Илинденска споменица кои 
не уживаат илинденска пензија, во износ од 400 
динари; 

6. за лица што се привремено невработени, а 
редовно се пријавуваат кај надлежната заедница 
за вработување и имаат право на здравствена заш-
тита, во износ од 400 динари; 

7. за странски државјани во служба на меѓу-
народни организации и установи, странски дипло-
матски и конзуларни претставништва или во лич-
на служба на странски државјани кои уживаат 
дипломатски имунитет доколку се здравствено оси-
гурени според меѓународен договор, колективен до-
говор, или доброволно здравствено осигурени, во 
износ од 1.200 динари; ч 

8. за југословенски државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство заради 
учење, односно здобивање со практика, во износ 
од 450 динари; 

9. за лица — странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување или на постдип-
ломски студии во Југославија, кои поради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија, во износ од 450 динари; 

10. за лица кои организацијата пред заснова-
ње на работен однос ги упати како свои стипен-
дисти на практична работа во други организации 
заради стручно оспособување и усовршување, во 
износ од 450 динари, 

11. за брачни другари, односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителни видови на здравствена 
заштита на населението, во износ од 600 динари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени во точките 6 

и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат ме-
сечно наназад. 

Доколку придонесот се утврдува за време поку-
со од еден месец, за секој календарски ден во со-
одветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 03-385/1 
24 февруари 1983 година 

Куманово 
Претседател, 

Чедомир Серафимовски, с. р. 

Советот на Ветеринарниот институт „Скопје" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на: 
1. еден виш научен соработник во Одделението 

за репродукција: 
2. еден научен соработник во Одделението за 

патологија на домашни животни и 
3. еден научен соработник во Одделението по 

репродукција во говедарството. 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

кандидатот треба да ги исполнува и условите од 
член 27 од Законот за научните дејности („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/74). 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Комисијата при Институтот. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето. (80) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Соб-
ранието на општината Охрид 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор (реизбор) на двајца судии 
на Општинскиот суд во Охрид 
Услови: 
— кандидатите да се државјани на СФРЈ; 
— да се дипломирани правници со потребно ис-

куство и стручно знаење со положен право-
суден испит и 

— да имаат морално-политички' квалитети за 
вршење на судската функција. 

Рокот за пријавување на заинтересираните кан-
дидати трае 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги 
доставуваат до Собранието на општината Охрид — 
Комисија за избор и именување во гореназначе-
ниот рок. (82) 

ч СОДРЖИНА 
04^ЈОдлука за помилување на осудени лица 121 

(Уђ?) Одлука за определување на Највисока 
/--л продажна цена на меласата — — — 121 

/Ѕбу Решение за давање согласност за имену-
вање директор на Хидробиолошкиот за-
вод во Охрид — — — — — — — 121 

97. Решение за разрешување и именување 
претседател на Второстепената дисци-
плинска комисија при Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија — — 122 

98. Решение за разрешување на потсекре-
тар во Републичкиот комитет за сообра-

^ - ^ л ќ а ј и врски - — - — — — — — 122 
. 99./ Решение за разрешување од должноста 
v - ' директор на Работната организација за 

производство на филмови ,,,Вардар — 
/ ^ ј ф и л м " — Скопје — — — — — — 122 

lOOy Решение за именување вршител на дол-
жноста директор на Работната организа-
ција за производство на филмови „Вар-

^ , дар — филм" — Скопје — — — — 122 
101^ Решение за именување директор на Ре-
— публичкиот завод за заштита на споме-

ниците на културата — — — — — 122 
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Решение за именување директор на Ре-
публичкиот завод за заштита на природ-
ните реткости — — — — — - — 122 
Одлука за висината на дневниците за 
службени патувања на работниците во 
републичките органи на управата и во 
републичките организации и на функ-
ционерите и раководните работници што 
ги именува односно назначува и разре-
шува од должност Извршниот совет - на 
Собранието на СР Македонија — — — 123 
Решение 'за одобрување на учебникот 
Македонски јазик за I година на средни 
училишта со албански и турски наставен 
јазик — — — - — — — — — 123 
Решение за одобрување на учебникот 
Мојата татковина СФРЈ, за деца чии ро-
дители се на привремена работа во стран-
ство - - - - - - - - - 123 
Решение за одобрување на учебникот 
Физика за VIII одделение — — — — 123 
Решение за одобрување на учебникот 
Читанка за V одделение на албански ја-
зик — — — — — - — - — —. 124 
Решение за одобрување на учебникот 
Електрични машини И, учебник за елек-
даотехнички училишта х— — — — — 124 
/Решение за одобрување на учебникот 
Технологија на занимањата за III клас 
на насоченото средно образование, ма-
лцинска струка — — — — — — — 124 
^Решение за одобрување на учебникот 
Технологија за занимањата за IV клас 
на насоченото средно образование, ма-
шинска струка — — — — — — — 124 
Одлука на Уставниот суд на Македонија,. 
У. бр. 47/82 од 13 јануари 1983 година . 124 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
^У. бр. 89/82 од 26 јануари 1983 година 1,25 
'Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 97/82 од 9 декември 1982 година 125 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на Листата на готовите ле-
кови што можат да се издаваат на ре-
цепт на осигурените лица на товар на 
средствата на општинските СИЗ на 
здравството, и здравственото осигурување 126 
ВИНИЦА 
Одлука за стапката на придонесот за 
здравствено осигурување на работните 
луѓе што вршат земјоделска дејност со 
средства за работа над кои постои пра-
во на сопственост од, подрачјето на оп-
штината Виница за 1983 година — — — - 127 
^Одлука за постојаните износи на придо-
несите на здравственото осигурување на 
одделните категории лица надвор, од ра-
ботен однос осигурени по Законот за 
здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на 
населението за осигурениците од под-
рачјето на општината Виница за 1983 го-
дина - — — — — — — — — 127 
Одлука за стапките и тарифите на при-
донесите за здравствено осигурување и 
стапките на посебните придонеси за ко-
ристење на здравствена заштита во 
странство на општина Виница за 1983 
година — — — — — - — — -г- 128 
ДЕМИР ХИСАР 
Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за утврдување стапките на 

придонесите за социјална заштита за 
I 1982 година и во 1983 година — — — 128 

Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за утврдување стапките на при- , 
донесите за културата за 1982 година и 
во 1983 година — — - — - — — 129 

1 Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за физичката култура за 
1982 година и во Ш83 година — — — 129 
ПРОБИШТИП 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за остварување на приходите 
на Самоуправната интересна заедница на 
културата во општина Пробиштип и на 
Републичката заедница на културата за 
1983 година - - - - - - - 129 

v ПРИЛЕП 
) Одлука за утврдување висината на прес-

метковните стапки за здружување на 
средства за задоволување на личните и 
заедничките потреби и интересите во 
областа на општествената заштита на 
децата за 1983 година — — — — — 130 

! ОХРИД 
' Одлука за стапките и тарифите на при-

донесите за здравствено осигурување на 
^ работниците за 1983 година — — — — 130 
/Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигуру-

в а њ е на земјоделците за 1983 година — 130 
^Одлука за утврдување на основиците за 
'пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување на лицата 
вработени ка ј приватни работодавци за 
1983 година - - - - - - - - 131 

' Одлука за утврдување на посебниот при-
донес на здравствена заштита на члено-
вите на потесното семејство на југосло-
венските државјани на работа во стран-
ство -— — — — — — — — — 131 

)ТЕТОВО ' 
Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработување во 1983 година ,131 

! СТРУМИЦА 
Одлука за висината на надоместокот на 
погребните трошоци и посмртната помош 

, на осигурените лица — - — — — 132 
' Одлука за утврдување стапките на при-

донесот од катастарскиот приход и па-
ушалниот придонес по член на домаќин-
ство и по домаќинство за здравствено 
осигурување "на земјоделците — Струми-
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