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

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

54. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување. Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 13 февруари 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

со прости на: 
1. Ангелкоски Павле Даме, од ^Гостивар, 

, 2. Николов ѓорѓи Атанас, од е. Каратманово, 
3. Рецепи Куртиш Седат, од е. Палатица, 
4. Џордан Раде Владо, од Ќуприја, 
5. Дервишоски Сребре, од е. Лакочереј, 
6. Младеноски Ристо Бранко, од Охрид, 
7. Ристески Блаже Климе, од Охрид, 
8. Милошевски Тасе Пецо, од е. Оптичари, 
9. Селими Халил Ху сет, од Гостивар, 

10. Додевски Стојче Боге, од Скопје* . 
11. Енвер Демир Амет, од Скопје, 
12. Трајковски Стојан Боро, од е. Сушица. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

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

1. Ридаров Усеин Шериф, од е. Црник. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Илиески Крсте Ристе, од Охрид, 
* 2. Рифат Сеид Муедин, од Охрид, 

3. Петровски Иван Љубен, од Скопје. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не сто-
рат ново кривично дело на: 

1. Марку Мифтар Муса, од Дебар, 
2. Масев Тодор Јордан, од Свети Николе, 
3. Кратевска Илија Марина, од Пехчево. 

V 
Изречената казна затвор во ткаење од 5 месеци 

се замени со условна осуда ср тоа што таа нема да 
ре изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори 
ново кривично дело на; 

1. Лазовски Пане Благој, од Титов Велес. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 6 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: / 

1. Веловски Ристо Јордан, од Битола. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 месеци на-. 
1. Димитриоски Атанас Киро, од Прилеп. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се 

намали за 6 месеци на: 
1. Ѓорѓовски Герасим ѓорѓи, од е. Смојмирово, 
2. Лазри Тахир Ремзи, од е. Аме. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Џафер Решит Марке, од Дебар, 
2. Димовски Живко Цветко, од Скопје. 

X 
Осудата се брише на осудениот 
1. Јовановски Илија Звонимир, од Титов Велес. , 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-90 Претседател 
Скопје на Претседателството на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

55. 
Врз основа на член 133 став 2 од Законот за на-

родна одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 11/76), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО РЕ-

ЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА ВО 
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА 

, Член 1 
Во Уредбата за утврдување на висината, начинот 

и условите за остварување и исплатување на надомес-
токот на трошоците за превоз, исхрана и сместување 
на лицата во резервен состав повикани на служба во 
територијалната одбрана („Службен весник на СРМ" 
број 27/76, 39/78, 13/80, 28/81 И 17/83), ВО член 2 али-
неја 1 да се избрише. 

Во алинеја 2 износот „450" се заменува со „600". 
Во алинеја 3 износот „270" се заменува со „360". 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2-а, кој гласи: 
„На лицата во резервен состав за време на служ-

ба во територијалната одбрана која се врши надвор 
од живеалиштето односно престојувалиштето им се 
признаваат фактичките трошоци за сместување по 
поднесена сметка од хотел од „Б" или пониска ка-
тегорија". 

Член 3 
Во член 5, став 1 се менува и гласи-. 
„Износот на дневницата од член 2 на оваа уред-

ба им припаѓа на лицата во резервен состав кога се 
наоѓаат на трупно патување". 

Член 4 » 
Во член 6 во ставовите 1 и 3 процентот „46" се 

заменува со „58". 
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Член 5 
Член 7 се менува и гласи.-
„На војниците-обврзници, по правило, им припа-

ѓа бесплатно сместување и исхрана. Доколку на вој-
ниците-обврзници не им е обезбедена бесплатна ис-
храна, а им е обезбедено сместување, им припаѓа 
полниот износ на надоместокот од ^лен 1 став 1 
алинеја 2 од оваа уредба. 

Член 6 
Во член 8 став 2 се менува и гласи.-
„На правецот на кој нема редовен јавен сооб-

раќај, во зависност од конфигурацијата на теренот, 
на лицата од претходниот став им се признава след-
ниов надоместок: 

а) во пределите во кои повеќе од половината на 
патот е лесно прооден (постои јавен пат, природ-
ниот наклон на теренот е до 15 степени и надморска-
та височина е до 1000 метри) — два динари за секој 
поминат километар; 

б) во пределите во кои повеќе од половината на 
патот е тешко прооден (нема јавен пат, природниот 
наклон на теренот е преку 15 степени и надморската 
височина е преку 1000 метри) — пет динари за се-
кој поминат километар". 1 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 23-7/1 Потпретседател 

23 февруари 1984 година на Извршниот совет, 
Скопје Тахир Кадриу, е. р.. 

56. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за заш-

тита на спомениците на културата („Службен весник 
на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 

СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

1. Се разрешуваат досегашните претставници на 
општествената заедница во Советот на Републичкиот 
завод за заштита на спомениците на културата, пора-
ди истек на времето за кое се именувани.-

1. Ратка Бакалиноска, 
2. Никола Тодоровски, 
3. Ристо Шанев. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Републичкиот завод за заштита на спо-
мениците на културата се именуваат: 

— Генко Андоновски, судија на Врховниот суд на 
Македонија, 

— д-р Цветан Грозданов, професор на Филозоф-
скиот факултет во Скопје, 

— Антун Мославац, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на 
човековата околина. 

Бр. 17-251/1 Потпретседател 
9 февруари 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

57. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за заш-

тита на спомениците на културата („Службен весник 
на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛР1ЧКИОТ ЗАВОД ЗА КОНЗЕРВАЦИ-

ЈА И РЕСТАВРАЦИЈА 

1. Се разрешуваат досегашните претставници на 
општествената заедница во Советот на Републичкиот 

завод за конзервација и реставрација, поради истек 
на времето за кое се именувани: 

— инж. арх. Михаилчо Такарев, 
— Васил Нетков, 
— Ленка Стрезова. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на Републичкиот завод за конзервација и 
реставрација се именуваат: 

— инж. арх. Трајко Димитров, проектант во РО 
„Македонија проект" — Скопје, 

— Стојан Трајановски, советник во Републичкиот 
комитет за труд, 

— Петар Хаџи-Бошков, професор на Факултетот 
за ликовна уметност — Скопје. 

Бр. 17-252/1 Потпретседател 
9 февруари 19Ѕ4 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

58. 
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за сцен-

ско-уметничката дејност - („Службен весник на СРМ" бр. 
41/73), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ-

ТЕ ВРЕДНОСТИ „МАКЕДОНИЈА-КОНЦЕРТ" — 
СКОПЈЕ 

За директор на Работната организација за пре-
зентирање на културните вредности „Македонија-кон-
дерт" — Скопје, се именува Јане Коџабашија, му-
зички уредник на Првата програма на Радио-телеви-
зија Скопје — ООЗТ Радио Скопје. 

Бр. 17-250/1 Потпретседател 
9 февруари 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

59. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

Се разрешува од должност советник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за меѓународни одно-
си Васил Панов, поради заминување на друга долж-
ност, сметано од 21. XII. 1983 година. 

Бр. 17-263/1 Потпретседател 
9 февруари 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

60. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на републичкиот секретар за внат-
решни работи се назначува Миле Новаковски, досе-
гашен помошник на републичкиот секретар. 

Бр. 17-264/1 Потпретседател 
9 фѓевруари 1984 година на Извршниот совет. 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 
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61. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА 

ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

За потсекретар во Републичкиот комитет за урба-
низам и заштита на човековата околина се назначу-
ва Милое Димовски, член на Извршниот совет на 
Собранието на општината „Кисела Вода" и секретар 
на Секретаријатот за развој на комуналниот систем, 
прописи и организација на управата. 

Бр. 17-265/1 Потпретседател 
9 февруари 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

62. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИ-

ЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 
За помошник на претседателот на Републичкиот 

комитет за урбанизам и заштита на човековата око-
лина се назначува инж. Антун Мославац, досегашен 
советник на претседателот на Комитетот. 

Бр. 17-266/1 Потпретседател 
9 февруари 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

63. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД 

За потсекретар во Републичкиот комитет за труд 
се назначува м-р Живко Серафимовски, досегашен 
помошник на претседателот на Комитетот. 

Бр. 17-267/1 Потпретседател 
9 февруари 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за труд се назначува м-р Димко Миленков, 
досегашен главен републички инспектор за труд. 

Бр. 17-168/1 
9 февруари 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Тахир Кадриу, е. р. 

65. 
- Врз основа на член 171 од Законот за држав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 

ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД 

За главен републички инспектор за труд, се име-
нува Добросав Кучера, секретар на Собранието на 
општината „Чаир" — Скопје. 

Бр. 17-269/1 Потпретседател 
9 февруари 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

бб. 
Врз основа на член 55 од Законот за заштита од 

елементарни непогоди („Службен весник на СРМ" бр. 
39/77), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 
НЕПОГОДИ 

1. Од функцијата секретар и членови на Коми-
сијата за проценка и утврдување на штета од еле-
ментарни непогоди се разрешуваат: 

а) секретарот 
— Томе Бислимовски, поради промена на над-

лежноста на административните работи на Комиси-
јата во Правилникот за работите и задачите во Ре-
публичкиот секретаријат за финансии; 

б) членот 
— инж. Љупчо Алексов, поради промена на ра-

ботно место од кое е именуван. 
2. За секретар и членови на Комисијата за про-

ценка и утврдување на штета од елементарни непо-
годи се именуваат: 

а) за секретар 
— Јован Чајковски, помошник на републичкиот 

секретар за финансии и раководител на Секторот за 
средства; 

б) за членови: 
— инж. Илија Тодоровски, главен републички 

урбанистички инспектор во Републичкиот комитет за 
урбанизам и заштита на човековата околина, 

— Славко Цоневски, член на Републичкиот штаб 
за цивилна заштита. 

Бр. 17-2067/2 Потпретседател 
9 февруари 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

67. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и на член 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по одржаната јавна расправа, на сед-
ницата од 11 јануари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Критериумите за авансно ут-
врдување на средствата за лични доходи на основ-
ните организации на здружениот труд и на работ-
ните заедници, усвоени од Работничкиот совет на 
Работната организација Рудници и железарница 
„Скопје" во Скопје на седницата одржана на 5 фев-
руари 1982 година. 
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2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување закони-
тоста па член у од критериумите означени во точката 
I на оваа одлука.-

3. Оваа одлука ке се ооЈааи во „Служоен весник 
на с^М" и во гаоотната организација гудиици и же-
лезарница „скопје" во с к о н ј с , на напил предвиден 
за ооЈавување на самоуправните општи акти. 

4. .уставниот суд на македонка, до навод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување за-
конитоста на критериумите означени во точката 1 на 
оваа одлука, посеоно на личниот член 9, затоа што 
основано се постави прашањето за нивната закони-
тост. 

5. На јавната расправа Судот утврди дека кри-
териумите се донесени од раоотничкиот совет на 
р<шишата организација и дека со нив се уредува 
авансното утврдување на средствата за лични доходи 
во основните организации на здружениот труд и во 
раоотните заедници, судот, потоа, утврди дека со 
член у од критериумите е предвидено, за да не се 
Врши недотреоно и неконтролирано зголемување на 
враоотените, проблематиката на вработување нови 
раоошици да подлежи на контрола, а новопримениот 
раоотник за да се стекне со право на личен доход 
потреоно е и мислење од помошникот на генерал-
ниот директор за соодветната дејност. Најпосле, Су-
дот утврди дека раоотничкиот совет, на работната 
организација на седницата одржана на 27 август 1982 
година донесе Одлука за измена и дополнување на 
Критериумите за авансно утврдување на средствата 
за лични доходи РС бр. 682, со која оспорениот 
член 9 е укинат. 

Со член 463 во врска со ^лен 542 од Законот за 
здружениот труд е предвидено работниците во основ-
ната организација со референдум да одлучуваат за 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работниците. 

Судот смета дека со оспорените критериуми се 
уредуваат односи од областа на доходот и распре-
делба на средствата за лични доходи, како неоту-
ѓиво право на работниците во основните организации 
на здружениот труд и во работните заедници во 
состав на работната организација, за што работни-
ците одлучуваат непосредно со референдум. 

Со оглед на тоа што оспорените критериуми ги 
донел Работничкиот совет на Работната организаци-
ја, а не работниците со референдум, Судот утврди 
дека тие се во спротивност со член 463 во врска со 
член 542 од Законот за здружениот труд. 

Судот не го прифати наводот на работната орга-
низација дека оспорените критериуми биле операти-
вен документ, како составен инструмент на тековниот 
годишен и месечен план на секоја основна органи-
зација, работна заедница и работна организација ка- _ 
ко целина за негово стриктно исполнување од стра-
на на сите основни организации на здружениот труд 
и работни заедници, па затоа не било потребно кри-
териумите да бидат донесени од работниците со ре-
ферендум. Судот, напротив, смета дека со оспоре-
ните критериуми се уредуваат односи од областа на 
доходот и распределба на (средствата за лични до-
ходи, што претставува неотуѓиво право на работни-
ците во основните организации на здружениот труд 
и во работните заедници во состав на работната ор-
ганизација, за кои работниците непосредно одлучу-
ваат со референдум. 

Со оглед на тоа што престана важноста на член 
9 од оспорените Критериуми, Судот ја запре постап-
ката за оценување на неговата законитост. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 54/82 
I I јануари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

68. 
.уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член од законот за основите на постапката пред 
Ј ста&пиО'! суд на македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седмицата одржана на тв Ја-
нуари ТУ54 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член ^ од самоуправната спо-

годеа Ја формирање и користење на средствата за 
решавање на е 1 апоени^ прашања на раоотниците 
на ћлектро-машинскиот училишен центар „Гуро Са-
ЈАај,к во битола, донесен со референдум на а ноем-
ври ту/у година. 

2. Оваа одлука ке се остави во „Службен весник 
на СРМ" и во означениот .училишен центар на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 64/83, од 1 јуни 1983 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбата од 
самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што пред судот основано се постави 
прашањето за согласноста на оспорениот член со 
уставното начело на еднаквост, односно за неговата 
спротивност - со член 173 и член 174 став 4 од За-
конот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената 
одредеа од Спогодбата право да бараат стан имаат 
работниците кои засновале работен однос на неоп-
ределено време и поминале три години работен стаж 
во означениот Училишен центар. 

5. Според член 173 од Законот за здружениот 
ФУД/ работникот заснова работен однос кога ке даде 
писмена изјава дека е запознат со самоуправните 
општи акти и дека прифаќа, односно од денот кога 
почнал да работи и од тој ден ги стекнува сите пра-
ва »и обврски по основа на трудот. Од друга страна, 
според оддел III став 3 алинеја 9 од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија неприкосновена 
основа на положбата и улогата* на човекот ја сочи-
нуваат еднаквоста на правата, должностите и одго-
ворностите на луѓето во согласност со уставноста и 
законитоста. 

Судот смета дека според означената уставна и 
законска одредба работникот се. стекнува со сите 
права коре произлегуваат од работниот однос, меѓу 
кои и со правото да учествува во распределбата на 
средствата за решавање на станбените потреби, од 
моментот на засновањето на тој однос, бидејки од 
тогаш издвојува од својот личен доход средства на-
менети за заедничка потрошувачка. Затоа, учеството 
во распределбата на средствата за решавање на'Стан-
бените прашања, не може да се условува со одреден 
број години на работење воопшто, а најмалку во 
основната организација. На тој начин работниците се 
ставаат во нееднаква положба, односно се создаваат 
нерамноправни односи меѓу работниците во иста ос-
новна организација. 

Од друга страна, работникот кој засновал рабо-
тен однос на определено време, согласно член 174 
став 4 од Законот за здружениот труд, ги има сите 
права, обврски и одговорности како и работниците 
кои засновале работен однос на неопределено време 
и права чиј обем се утврдува според придонесот во 
работата или според должината на работното време 
и зависно од тој придонес односно од должината на 
работното време. 

Со оглед на тоа што со член 2 од оспорената 
Спогодба правото на учество на работниците во рас-
пределбата на средствата за станбена изградба е 
условено со одреден број години работен стаж цо-
минат во означениот Училишен центар и што од 
остварувањето на ова право се исклучени работни-
ците кои засновале работен однос на определено вре-
ме, наместо да бидат определени основи и мерила за 
утврдување на обемот на правото од станбената 
област и за овие работници, Судот утврди дека 
оспорената одредба не е во согласност со уставното 
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начело на,еднаквост, односно дека е во спротивност 
со член 173 и член 174 став 4 од Законот за здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 64/83 
18 јануари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

69. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија" и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 11 јануари 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 4 од Правилникот за из-

мени и дополнување на Правилникот за стекнување 
на доход, за односите во распределбата на личните 
доходи и надоместоците на личните доходи на работ-
ниците во Гимназијата со паралелки на економско 
училиште „Кочо Рацин*' во Ѓорче Петров — Скопје, 
донесен со референдум на 29 јуни 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во означената Гимназија на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, со решение У. бр. 64/83 од 29 јуни 
1983 година поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на член 4 од Правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена за-
тоа што на работниците им се зголемуваат личните 
доходи за 10% во последните две години пред ис-
полнувањето на условите за пензија независно од 
вложениот труд и од резултатите од трудот. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот 
член 4 од означениот Правилник е предвидено, во 
последните две години на работниците кои одат во 
пензија по основот минат труд, да им се зголемува 
личниот доход за 10%. 

5. Во член 22 од Уставот на СР Македонија и во 
член 126 став 1 од Законот за здружениот труд е 
предвидено на секој работник, во согласност, со на-
челото ра распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд, како и со начелото на солидарност на 
работниците во здружениот труд од доходот во ос-
новната организација да му припаѓа личен доход 
за задоволување на неговите лични, заеднички и 
општи општествени потреби. 

Со оспорениот член се врши распределба на сред-
ствата за лични доходи по основот минат труд на 
тој начин што засилено се вреднува минатиот труд 
во последните две години пред пензионирањето неза-
висно од вложениот труд и од постигнатите резул-
тати. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 
4 од означениот Правилник не е во согласност со 
уставното начело на распределба според трудот и е 
во спротивност со член 126 од Законот за здруже-
ниот труд. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 84,/83 
11 јануари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

70. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седница! а одржана на 29 де-
кември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 21-а од Правилникот 
за измени и дополнување на Правилникот за основи-
те и мерилата за решавање на станбените потреби 
на работниците, донесен од работниците во Заедни-
цата за вработување во Кичево, со референдум одр-
жан на 10 март 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ^Службен весник 
на СРМ" и во Заедницата, на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 132/83, од 26 октомври 1983 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапка-
та е поведена затоа што со оспорениот член се огра-
ничува правото на користење на станбен кредит на 
работник кој го решава станбеното прашање надвор 
од подрачјето на општина Кичево. 

4. На седницата Судот утврди дека член 21-а од 
оспорениот Правилник предвидува на работникот од 
Работната заедница да му се одобри кредит ако ста-
нот кој е предмет на купување, семејна станбена згра-
да во лична сопственост која се гради, доградува, 
адаптира> се наоѓа на подрачјето на Општина Ки-
чево.' 

Согласно член 21 од Уставот на СР Македонија 
и член 116 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација го распоре-
дуваат делот од. чистиот доход за лични доходи и за-
едничка потрошувачка, сразмерно со придонесот кој 
го дале во остварувањето на доходот во основната 
организација. Средствата за заедничка потрошувачка 
што се издвојуваат од чистиот доход на основната 
организација погласно член 117 став 1 од Законот за 
здружениот труд, се внесуваат во фондот за заеднич-
ка потрошувачка во кој работниците, согласно став 
3 на истиот член, ги здружуваат средствата, за заед-
ничка потрошувачка што ги издвојуваат од својот 
личен доход. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека работниците учествуваат во создава-
њето на средствата за заедничка потрошувачка, из-
двојувај^ дел од доходот на основната организација 
и дел од својот личен доход, така што сите работни-
ци, согласно утврдените основи и мерила, имаѕ(т пра-
во да учествуваат во создавањето и во распределба-
та на средствата за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка. 

Со оглед на тоа, Судот смета дека определување-
то на условите за одобрување4 станбени кредити ка-
ко дел од средствата за заедничка потрошувачка е 
самоуправно право на работниците и дека во оства-
рувањето на тоа право тие се ограничени со тоа што 
не можат да утврдат услови кои не се во согласност 
со Уставот и законот. 

Во конкретниот случај, со тоа што оспорениот 
член од правилникот предвидува станбени кредити 
да - добиваат само оние работници кои живеат на 
подрачјето на Општина Кичево, Судот смета дека 
тој член не е во согласност со означените уставни и 
законски одредби, затоа што услов за одобрувањето 
на станбените кредити треба да биде можноста ра-
ботникот секојдневно непречено да доаѓа на работа 
без оглед на подрачјето на општината. 

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

У. бр. 132/83 
?9 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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



Стр. 126 — Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 8 март 1984 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРА 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
91. 

Врз основа на член 218 од Законот за предучи-
лишното и основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ", бр. 19/83), согласно опре-
делбите на Резолуцијата за општествено-економскиот 
развој во првата етапа на спроведување Долгорочна-
та програма за економска стабилизација и економ-
ската политика на Социјалистичка Република Маке-
донија во 1984 година и врз основа на член 10 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно образование, а во согласност со 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образование — Скопје, 
на седницата од 22 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-

РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО 1984 ГОДИНА 

I 
Член 1 

За обезбедување финансиски средства на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за основно 
образование за извршување на задачите утврдени со 
Законот за предучилишното и основното воспитание 
и образование се утврдува придонес од личен доход 
од работен однос на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образование — Скопје за 
1984 година. 

Член 2 
Придонесот од личен доход од работен однос од 

член 1 на оваа одлука се утврдува со општа стапка 
од 0,80%, освен придонесот од личен доход од ра-
ботен однос за организациите на здружениот труд од 
производството на: текстилни предива и ткаенини 
(0125); готови текстилни производи (0126); кожа и 
крзно (0127); кожни обувки и галантерија (0128); пре-
работка и конзервирање на овошје и зеленчук (01303); 
производство на кондиторски производи (01307); лич-
ните услуги и услугите во домаќинствата (0902) — се 
утврдува стапка за придонесот од 0,50°/<и за орга-
низациите на здружениот труд од областа на опште-
ствените дејности на.- основното образование (12011); 
насоченото средно образование (120012) и социјална-
та заштита (13022, 13023 и 13024) — се утврдува стап-
ка на придонес од 0,40°/о и за организациите од деј-
носта на установите за дневен престој на деца 
(130.211); више и високо образование (12013 и 12014); 
дејноста заштита на културните блага (12032) и сцен-
ско-музичките дејности (120341) — се утврдува стап-
ка на придонес од 0,56%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе сс применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 18-760/8 
22 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Димо4 Петрески, е. р. 

ИШТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР 
92. 

Врз основа на член 29 од Статутот на ОСИЗ за 
општествена заштита на децата — Демир Хисар, 
Собранието на Заедницата на заедничката седница 
на Соборот на давателите на услуги и Соборот на 
корисниците на услуги, одржана на 22 декември 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ ЌАЖНОСТА 
Н А ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А ПРЕСМЕТКОВ-
НАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ Н А СРЕДСТВА ВО 
ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА Н А Д Е Ц А Т А 

ЗА 1984 Г О Д И Н А 

Член 1 
Со оваа одлука се продолжува важноста на Од-

луката, бр. 02-45/1 ОД 25. И. 1983 година И ВО 1984 
година за првото тримесечје. 

Член 2 
Пресметковната стапка за здружување средства 

во Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Демир Хисар се 
утврдува во ИЗНОС: 

1. на бруто личните доходи од работен однос — 
2,20% во стопанство и не стопанските дејности, а 
1,10% во ОЗТ од предучилишното и основното вос-
питание и образование и средното насочено обра 
зование; 

2. на личните доходи од земјоделска дејност — 
0,05%, и 

3. на личните доходи од вршење на стопанска и 
друга професионална дејност — по стапка од 0,40%. 
\ 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ" и „Службен гласник на општината Демир Хи 
сар". 

Бр. 02-322/2 
22 декември 1983 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Лена Цветановска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ — 
ДЕМИР ХИСАР 

93. 
Врз основа на член 13 точка 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 9/76) и 
член 24 од Статутот на ОСИЗ за образование и вос-
питание — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 16 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ Н А П Р И Д О Н Е С Н А 

ООИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И В О С П И Т А Н И Е — 
Д Е М И Р ХИСАР ЗА 1984 Г О Д И Н А 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донес за ОСИЗ за образование и воспитание — Де-
мир Хисар за 1984 година и тоа.-

1. придонес од личен доход од работен однос од 
стопанство и нестопанство по стапка од 5,70% освен 
придонесот од личен доход од работен однос во ОЗТ 
од основното, средното насочено образование и Ра-
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ботната заедница при ОСИЗ за образование каде 
врши работи и работни задачи на ЦОУ, по стапка од 
2,85%; ѕ* 

2. придонес од земЈОделска дејност, по стапка 
ОД 2«/о; 

3. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност, по стапка 
ОД 5%. 

Член 2 
Ослободувањата кои ги пропишува општината, 

како олеснување за придонесот од земјоделска деј-
ност на површините засеани со: пченица, 'рж, масло-
дајни растенија и шеќерна репка, ќе се однесуваат и 
за придонесот и за ОСИЗ за образование и воспита-
ние — Демир Хисар. 

9 Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 08-51/1 од 18. III. 1983 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 
јануари 1984 година. 

Бр. 08-197/6 
16 декември 1983 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Живко Трајковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
РАДОВИШ 

94. 
Врз основа на член 13 од Статутот на ОСИЗ на 

физичката култура — Радовиш, Собранието на Заед-
ницата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА — РАДОВИШ ЗА 19814 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на пресметковната стапка изнесува: 
— од доходот на ОЗТ, 0,17%; 
— од бруто личниот доход во нестопанството, 

С,17°/о. 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ", а ќе се примену-
ва ОД 1. I. 1984 година. 

Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 02-65 чод 24 март 1983 година 

Бр. 02-07 
23 јануари 1984 година 

Радовиш 
Претседател, 

Коста Митев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

95. 
Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник ^на СРМ" 
бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Прилеп, на заедничката седница на 
Соборот на делегатите работници — корисници на 

услуги и Соборот на делегатите на здружениот труд 
на здравството — даватели на услуги, одржана на 
16 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ 

СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО 
ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот на употребата 

на превозните средства, условите и начинот на ос-
тварувањето на надоместокот на патните трошоци 
и дневниците за време на патувањето со престој во 
друго место што им припаѓа на корисниците на 
здравствена заштита на терет на средствата на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп (во 
натамошниот текст: Заедница), а во случај кога од 
матичниот лекар или лекарска комисија се упатени 
да користат здравствена заштита надвор од местото 
на нивното живеалишта и на начин пропишан со 
Статутот на Заедницата и Правилникот за условите 
и начинот на користењето на здравствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на корисниците според тарифата на превозни-
те средства во јавниот патен сообраќај по најкусата 
релација. 

Кога превозот е извршен без претходен налог на 
матичниот лекар, оправданоста за извршениот пре-
воз ја цени лекарската комисија дополнително по 
барање на корисникот и со поднесување на потреб-
ните докази. 

Член 3 
Надоместокот за превозот се одредува по тарифа-

та на најкусата релација на превозните средства во 
јавниот сообраќај — железница или автобус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, 
за надоместок се зема пониската тарифа. 

Член 4 
Ако корисникот според посебни прописи има 

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

Член 5 
На корисник кој користи здравствена заштита 

спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот 
не му припаѓа надоместок за патни трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради амбулантски, специјалистички и кон-
тролни прегледи важи, по правило, само за едно 
патување. Доколку лекарот специјалист на кого ко-
рисникот му е упатен на прв преглед најде дека е 
потребно испитување и лекување и кај други спе-
цијалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да 
првобитниот упат ќе важи и за останатите прегледи. 

Кога корисникот во смисла на претходниот став 
е упатен односно преземен на амбулантно-специјалис-
тичко лекување или испитување, издадениот налог 
важи за сето време додека трае лекувањето односно 
испитувањето. 

Здравствената работна организација, односно ле-
карот на истата, кој на упатениот корисник му пру-
жил здравствена заштита, на налогот за патување 
треба да потврди колку време корисникот тука се 
задржал во врска со прегледот (датум и часови) ове-
рен со печат и потпис, што е доказ дека корисникот 
патувал и се јавил за здравствена заштита. Ако не 
е констатиран часот на почеток и завршување на 
времето на задржувањето, се исплатува само полови-
на дневница од износот утврден во член 7. 
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Член 7 
Надоместокот на име исхрана и сместување за 

време на патувањето и престојот во друго место на 
корисникот изнесува и тоа: 

1. на подрачјето на Заедницата, како на пример 
Битола, Демир Хисар, Кичево — 100,00 динари, 

2. вон Заедницата, а на подрачјето на СРМ — 
175,00 динари, 

3. во Скопје — 190,00 динари, 
4. надвор од подрачјето на СРМ — 220,00 ди-

нари, 
5. во други центри на републиките и покраини-

те — 270,00 динари. 
За корисниците — деца до навршување на 7 го-

дишна возраст надоместокот од претходниот став се 
намалува зџ. 50°/о. 

Надоместокот припаѓа во полн износ ако пату-
вањето и престојот во друго место заедно са часови-
те поминати на пат траел повеќе од 12 а помалку 
од 24 часа, а во половина износ ако патувањето 
и престојот траело поведе од 8, а помалку од 12 
часа. 

Член 8 
Барањето за исплатување на надоместокот од 

претходниот член стасува првиот нареден ден по 
завршеното патување, односно завршеното лекување. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за надоместокот на 
патните трошоци на осигурените лица, бр. 5483 од 
декември 1982 година. 

Бр. 5673 
16 декември 1983 година 

Прилеп 
Претседател, 

Петар Иваноски, е. р. 

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на Општинскава самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Прилеп, на заедничката седница на Со-
борот на делегатите работници — корисници на ус-
луги и Соборот на делегатите работници во орга-
низациите на здружениот труд од областа на здрав-
ството — даватели на услуги, одржана на 16 декем-
ври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — 
РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за здравствена заштита за 1984 го-

дина се определува во висина од 8,50% од личниот 
доход и другите примања во кој се содржани.-

— придонесот за задолжителните видови на 
здравствена заштита од 3,00%; 

— придонесот за правата од здравствената заш-
тита над задолжителните видови што самостојно ги 
утврдува Заедницата од 5,50%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствена заштита 

во случај на повреда на работа и заболување од 
професионални болести се определува во висина од 
0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот од прет-
ходниот став кај обврзниците кои формираат доход 
претставува остварениот доход. 

Основица за пресметување на придонесот кај об-
врзниците кои не формираат доход претставуваат 
бруто личните доходи и другите примања. 

Придонес за здравствена заштита во случај на 
повреда на работа и заболување од професионални 
болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат 
и обврзниците на придонес кои не формираат доход 
за вработените по договор за дело од бруто осно-
вицата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува во висина од 
20% од нето личниот доход односно основицата ут-
врдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
пределува по видови на правата сразмерно на стап-
ките, односно тарифата на придонесот определени 
во член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 ' 
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 доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

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

Бр. 5667 
16 декември 1983 година 

Прилеп 
Претседател, 

Петар Иваноски, е. р. 

97. 
Врз основа на член 112 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, на заедничка седница на Соборот на де-
легатите корисници на услуги — работници и Со-
борот на делегатите — даватели на услуги, одржана 
на 16 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ 
ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Член 1 

Придонесите за здравственото осигурување во 
постојани месечни износи за одделни корисници на 
здравствена заштита се плаќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна прак-
тика (волонтери и друго) што не примаат личен до-
ход ако работат со полно работно време, во износ 
од 264,00 динари од кои: 82,50 динари за задолжи-
телна здравствена заштита, 165,00 динари за остана-
тите права од здравствената заштита и 16,50 динари 
во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести; 

2. за учениците во стопанството односно учени-
ците на училиштата од средно образование за од-
делни занимања за кои покрај училишната се изве-
дува и практична настава, во износ од 155,00 дина-
ри од кои 48,50 динари за задолжителните видови 
на здравствена заштита 97,00 динари за останатите 
права од здравственото осигурување и 9,50 динари 
за случаи на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акггии за кои по прописите, на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, во износ од 133,00 динари од кои 42,00 ди-
нари за задолжителните видови на здравствена заш-
тита, 91,00 динари за останатите права од здравстве-
на заштита,-
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4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно., во износ од 265,00 динари од 
кои 82,00 динари за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита, 183,00 динари за останатите видови 
на здравствена заштита,-

5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособу-
вање за општонародна одбрана и безбедност и оп-
штествена самозаштита, ћрипадниците на територи-
јалната одбрана и на цивилната заштита за време 
на обука, оспособуварве и вршење на должности, во 
износ од 133,00 динари од кои 42,00 динари за за-
должителните видови на здравствена заштита, 91,00 
динари за останатите видови на здравствена заш-
тита; 

6. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од Извршниот совет, во из-
нос од 265,00 динари од кои 82,00 динари за задол-
жителните видови на здравствена заштита и 183,00 
динари за останатите права; 1 

7. за членовите на цотесното семејство на југо-
словенските работници на привремена работа во 
странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, 
а на кои не им е обезбедена здравствена заштита 
кај странскиот носител на здравственото осигурува-
ње, во износ од 265,00 динари на член од кои 82,00 
динари за задолжителните видови на здравствена за-
штита и 183,00 динари за останатите права; 

8. пензионери од странски носители на осигуру-
вање додека престојуваат на подрачјето на Заедни-
цата, ако по меѓународен договор не е определено 
поинаку, во износ од 256,00 динари по член од кои: 
80,00 динари за задолжителни видови на здравстве-
на заштита и 176,00 динари за останатите права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-^ 

донесите за здравствено осигурување во случај на 
повреда на работа и заболување од професионални 
болести за: 

1. ученици во средното насочено образование и 
студентите на вишото и високото образование за 
време на практичната работа во врска со наставата, 
во износ од 55,00 динари; 

2. лица кои учествуваат на младински работни 
акции кои според прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување се осигурени во случај на ин-
валидност, во износ од 55,00 динари,-

3. лица кои учествуваат во организирани јавни 
работни акции, во износ од 55,00 динари; 

4. лица кои се наоѓаат на обука и оспособување 
за општонародна одбрана и безбедност и општестве-
на самозаштита, припадници на територијалната од-
брана и на цивилната заштита за време на обука, 
оспособување и вршење на должност во износ од 
55,00 динари; 

5. лица кои работат помалку од половината од 
полното работно време, во износ од 81,00 денари; 

6. лица кои се наоѓаат на стручно оспособување 
или преквалификација што ги организира или упату-
ва Заедницата за вработување, како и лица на про-
фесионална рехабилитација или школување во соод-
ветните организации на здружен труд, во износ од 
81,00 динари; 

7. лица учесници во активности при природни 
и други тешки несреќи и активности при противпо-
жарната заштита, во износ од 55,00 динари; 

8. лица кои по барање на надлежните органи 
за внатрешни работи или овластено службено лице 
ќе укажат помош на овие органи во вршењето на 
нивните должности за време на укажување на так-
вата помош според соодветните прописи, во износ 
од 55,00 динари,-

9. лица кои вршат повремени или привремени 
работи по основ на договор, во износ од 81,00 ди-
нари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, 

освен за лицата од член 1 точка 8, се пресметуваат 
и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за придонесите на 
здравственото осигурување што се плаќаат во пос-
тојани месечни износи за одделни ^категории > осигу-
реници, број 5480 од 24 декември 1982 година. 

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

сувањето, а Де се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Одлуката да се објави во Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5671 
16 декември 1983 година 

Прилеп 
Претседател, 

Д р Т. Јованоски, е. р. 

98. 
Врз основа на член 32 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, на заедничка седница на Соборот на де-
дегатите корисници на услуги — работници и Со-
борот на делегатите' од организациите на здружен 
труд од областа на. здравството — даватели на ус-
луги, одржана на 16 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИС-
НИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА 
ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА 
СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДО-

ВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на 
семејствата и другите лица што се корисници на 
здравствена заштита (во натамошниот текст: корис-
ник) според Законот за здравствена заштита, како 

. и условите под кои се смета дека издржуваното ли-
* це нема сопствени приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека корисникот ги издржува членовите 

на поширокото" семејство ако тие живеат со него во 
заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи 
доволни за издржување и корисникот ги издржува 
од своите приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување ако нивниот катастарски приход од земјо-
делство не го надминува износот од 1.000,00 динари го-
дишно. или другите приходи не го надминуваат из-
носот од 600,00 динари месечно, или ако катастар-
скиот приход и другите приходи месечно заедно не 
го надминуваат износот од 3.000,00 динари годишно 
по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заеднич-

ко домаќинство со корисникот ќе се смета за из-
држувано лице ако неговите сопствени приходи4 не 
го надминуваат износот од претходниот член на оваа 
одлука и ако корисникот учествува во трошоците за 
неговата издршка со најмалку од 500,00 динари ме-
сечно. 
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Член 5 
Лицата кои корисникот ги зел на издржување 

осигурени се, по правило, ако немаат родители. Де-
цата кои имаат еден или двајца родители осигурени 
се како деца кои корисникот ги зел на издржување, 
ако родителите поради својата здравствена состојба 
и други околности не се способни или спречени за 
стопанисување (ученици, студенти, азилирани, во зат-
вор и сл.), односно не се во состојба да хе грижат 
за децата и за нивното издржување, а децата и ро-
дителите немаат сопствени приходи доволни за из-
држување. Сето ова под услов двајцата родители да 
не се способни за стопанисување или се спречени 
тоа да го сторат. у 1 

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

Член 6 
Како приход, во смисла на членот 3 од оваа од-

лука, се сметаат приходите по основ на инвалиднина 
за телесно , оштетување и додаток за помош и нега 
што се обезбедуваат според прописите од инвалид-
ското осигурување, како и други примања на издр-
жуваното лице за кои според посебни прописи, со 
кои се установуваат одделните примања, изрично е 
утврдено дека не се земаат предвид при утврдување-
то на имотната состојба на домаќинството. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Со денот на донесувањето на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката бр. 5484 од 24 декември 
1982 година. 

Бр. 5674 
16 декември 1983 година 

Прилеп 
Претседател, 

Петар Иваноски, е. р. 

39. 
Врз основа на член 37 од Законот за здравстве-

на заштита .(„Службен весник на СРМ" бр. 1083) и 
член 149 став 1 точка 13 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Прилеп, 
на заедничка седница на трите собори на делегати-
те, одржана на 16 .декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО 

Член 1 
Задолжително здравствено се осигурени како ра-

ботници и иселениците — повратници од странство 
и тоа од земјите со кои не постојат меѓународни 
договори и конвенции за здравствено осигурување 
(Австралија, Шведска, Швајцарија и др.) додека ре-
довно се пријавуваат кај Заедницата за вработување, 
ако (во истата се пријавиле 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 
во државата од која се враќаат престојувале нај-
малку 6 (шест) месеци непрекинато. 

Член 2 
Придонесот за здравствено осигурување на ли-

цата од претходниот член го плаќа Заедницата за 
вработување во постојан месечен износ од 410,00 ди-
нари за 1984 година по корисник 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката бр. 5464 од 28 декем-
ври 1981 година. 

Бр. 5675 
16 декември 1983 година 

Прилеп 
Претседател, 

Петар Иваноски, е. р. 

100. 
Врз основа на член 101 и* 103 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Прилеп, на заедничката седница на Соборот 
на делегатите работници — корисници на услуги и 
Соборот на делегатите — даватели на услуги, одр-
жана на 16 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ 

КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 
Член 1 

« Со оваа одлука се утврдуваат основиците за прес-
метување и плаќање на придонес за здравственото 
осигурување на лица вработени кај приватни работо-
давци , на подрачјето на Општинската самоуправна 

, интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, а за кои со Законот за са-
моуправните интересни заедници, на здравството и 
здравственото осигурување не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од ова осигурување на лицата вработени 
кај приватни работодавци претставува договорениот 
лето личен доход помеѓу приватниот работодавец и 
работниците, кој не може да биде помал од: 

— 6.265,00 динари за неквалификувани работници, 
— 7.267,00 динари за полуквалификувани работ-

ници, 
# — 8.081,00 динари за квалификувани работници, 

— 9.898,00 динари за висококвалификувани ра-
ботници, 

— 6.255,00 динари за лица на практика (волон-
тери), 

— 6.265,00 динари за домашни помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во стопанството, односно училиш-

те за средно образование, односно учениците во учи-
лиштата за квалификувани работници за кди покрај 
училишната се изведува и практична настава во ра-
ботната организација или кај приватен работодавец, 
основица е наградата што ја прима но не помалку 
ОД: 

— 850,00 динари за ученици од I година, 
— 1.100,00 динари за ученици од И година, 
— 1.500,00 динари за ученици од Ш година. 

* ' Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за утврдување на 
основиците за пресметување и плаќање на придоне-
сите за здравствено осигурување на лицата вработе-
ни кај приватни работбдавци, бр. 5481 од 24 декем-
ври 1982 година. 



е Март 1984 ' СЛУЖБЕН .ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 — Стр. 131 

Член 5 
Оваа одлука влегува, во сила со денот на доне-

сувањето. а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. Истата да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5676 
16 декември 1983 година Претседател, 

Прилеп Петар Иваноски, е. р. 

101. 
Врз основа на член 116 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Прилеп, на заедничка седница на трите со-
бори на делегатите, одржана на 23 ноември 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА — РАБОТНИЦИ, РАБОТНИ ЛУЃЕ И 
ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ЦЕНАТА НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПРИ НАБАВКА НА ОРТО-
ПЕДСКИ ПОМАГАЛА, ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И 

ЛЕКОВИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат видовите на 

здравствени услуги при чие користење работниците, 
работните луѓе и земјоделците (во натамошниот 
текст: корисници) на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување задолжително учествуваат во поднесу-
вањето на трошоците, висината на тоа учество и 
ослободување од учество на одделни корисници. 

Член 2 
Висината на учеството на корисниците на здрав-

ствена заштита (партиципација) се утврдува за: 
— издаден лек по еден рецепт, освен за оние 

лекови за чија употреба е потребна непосредна ин-
тервенција од стручен медицински работник — 20 
динари; 

— преглед кај пекар специјалист со упат од 
општ лекар — 20 динари,-

— здравствени услуги пружени со цел за естет-
ска корекција на одделни органи и делови на тело-
то (носот, ушните школки, лицето, дојките, брада-
виците и ел.), освен кога корекциите се потребни 
за премавнување на функционални пречки — 50% 
од цената на услугата; 

— абортуси за кои не постои апсолутна меди-
цинска индикација — 50% од цената на услугата; 

— чевли со протези — 40% од цената на чевлите, 
— ортопедски чевли — 50% од цената на ор-

топедски-^ чевли,-
— нараквици — 40% од цената на нараквиците; 
— сите видови чорапи, освен на корисниците 

од женски пол кога носат протези на долните екс-
тремитети — 50% од цената на гумениот чорап; 

— затеги, суспензориуми и појаси — 50% од 
цената на затегата, суспензориумот и појасот; 

— корсети и мидери — 50% од цената на кор-
сетите и мидерите; 

— ортопедски влошки — 50% од цената на ор-
топедска^ ВЛОШКИ; 

— кожна капа — 50% од цената на кожната 
капа; 

— очила — 50% од цената на очилата,-
— слушни помагала — 20% од цената на слуш-

ните помагала; 
— привремена и имедијална протеза — 50% од 

цената на протезата,-
— забно-протетички средства — 20% од цената 

на тие средства; 
— вештачка дојка без медицинска индикација — 

50% од цената на вештачката дојка,-
— перика со одобрение на лекарска комисија — 

60% од цената на периката; 
— преглед без упат кај лекар специјалист и 

супспецијалист — 100% од цената на услугата. 

Член 3 
Корисниците партиципацијата ја плаќаат на 

здравствената организација што ја пружа здравстве-
ната услуга, односно на аптеката која го издава ле-
кот и тоа според самоуправните општи акти на онаа 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње на чие подрачје се наоѓа здравствената органи-
зација која ја пружа здравствената услуга односно 
аптеката која го издава лекот. 

Член 4 
Во трошоците за здравствена заштита не уче-

ствуваат (се ослободуваат): 
1. задолжителните видови на здравствена зашти-

та утврдени во членовите 40 и 42 од Законот за 
здравствена заштита, а децата до 6 годишна возраст 
се ослободуваат од партиципација и за лековите; 

2. корисниците на постојана месечна помош и 
членовите на нивните потесни семејства кои тие ги 
издржуваат; 

3. уживателите, на пензија со заштитен додаток 
и членовите на нивните потесни семејства кои тие 
ги издржуваат, освен за лековите; 

4. при користењето на здравствена заштита ка-
ко последица на повреда на работа и професионал-
ни заболувања; 

5. инвалидите на трудот од И и III категорија 
хои чекаат на вработување, односно кои се наоѓаат 
на професионална рехабилитација, доколку матери-
јалното обезбедување односно привремениот надо-
месток што го примаат не го поминува износот на 
загарантираниот личен доход, освен за лековите; 

6. лицата кои се заболени од заболувања со по-
големо социјално ^медицинско значење и поради кое 
имаат потреба од почесто користење на здравстве-
на заштита, бубрежните заболувања што се трети-
раат со хронична дијализа, лекување на алкохоли-
чари и наркомани, ревматска треска, малигни забо-
лувања, шеќерна болест, прогресивна мускулна дис-
трофија и хемофилијата, освен за лековите,-

7. учесниците во НОВ и НОДЕМ, воените инва-
лиди и мирновременските воени инвалиди, освен за 
лековите; 

8. невработените лица. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва важноста на Одлуката за учество на осигурените 
лица во трошоците при користење на здравствена 
заштита, бр. 3055 од 18 јуни 1973 година на Заед-
ницата на здравствено осигурување на работниците 
— Прилеп, 

Оваа одлука ќе се применува од 1 декември 1983 
година 

Бр. 5095 
23 ноември 1983 година 

Прилеп 
Претседател, 

Петар" Иваноски, е. р. 

102. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, на заедничка седница на соборите на ко-
рисниците на услуги работници и земјоделци, одр-
жана на 16 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување право на надоместок на трошоците 
за закоп и посмртна помош во случај на смрт на 
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корисник на здравствена заштита (во натамошниот 
текст: корисник), од подрачјето на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и4 

здравственото- осигурување — Прилеп. 

Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за за-

коп се утврдува и тоа-
— 1.450,00 динари во случај на смрт на корис-

ник до едногодишна возраст; 
— 2.146,00 динари во случај на смрт на корис-

ник од 1—7 годишна возраст; 
— 2.958,00 динари во случај на смрт на корисник 

од 7—14 годишна возраст; 
— 3.712,00 динари во - случај на смрт на корисник 

на возраст над 14 години. 

Член 3 • 
Во /случај корисникот да умре вон подрачјето 

на Општинската самоуправна интересна заедница на, 
здравството и здравственото осигурување, надомес-
токот од претходниот член се зголемува за 30% без 
оглед каде е извршен закопот. 

Доколку корисникот умре во странство, надо-
местокот од член 2 се зголемува за 50% без оглед 
каде е извршен закопот.-

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на ко-
рисникот, врз основа на изводот од матичната книга 
на умрените, потврдата за извршениот закоп и здрав-
ствената легитимација на корисниот. 

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

Член 5 
На членовите од потесното семејство на корис-

никот кој што умрел, а кои тој од својата зарабо-
тувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош 
во висина од, едномесечен износ од основицата за 
надоместокот на личен доход, односно едномесечна 
последна пензија, материјално обезбедување, привре-
мен надоместок, при што се зема предвид и заштитниот 
додаток кој Се исплатува со пензијата, како и дода-
токот на инвалидност кој се исплатува со инвалид-
ската пензија што му припаѓала на умрениот корис-
ник по прописите на пензиското и инвалидското оси-
гурување, 

Се смета дека корисникот ги издржувал члено-
вите на семејството ако членовите на семејството ко-
ристеле здравствена заштита по основ на корисникот 
кој умрел. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на потреб-

ните трошоци и посмртната помош стасува со денот 
на смртта односно закопот на корисникот. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на изно-
сот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 
5482 од 24 декември 1982 година. 

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

Бр. 5672 
16 декември 1983 година 

Прилеп 
Претседател, 

Петар Иваноски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
Екрем Салиу од е. Морани поднесе предлог до 

овој суд за прогласување за умрено на исчезнатото 
лице Сали Салиу од е. Морани. Во предлогот се на-
ведува дека лицето Сали Салиу исчезнало на ден 17. 
VIII. 1944 година и до денеска ништо не се знае за 
неговиот живот 

Бидејќи за исчезнатиот до денес нема никакви 
траги и податоци, се повикуваат сите оние лица до-
колку имаат сознание дека е жив да се јават во Оп-
штинскиот суд Скопје II — Скопје во рок од 3 ме-
сеци од објавувањето на огласот во „Службен лист на 
СФРЈ" и „Службен весник на СРМ". Во спротивно, 
по истекот на означениот рок, судот ќе донесе ре-
шение со кое исчезнатото лице ќе го огласи за 
умрено. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, Р. бр. 
45/83. (24) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е за-
веден спор за долг по тужбата на тужителот ЗОИЛ 
„Македонија" —, Филијала Скопје против тужениот 
Петар Недиќ, со стан на булевар „Јан$ Сандански" 
бр. 19/1-3 во Скопје, а сега со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот 16.960,00 динари. 

Се повикува тужениот да се јави во. судот или да 
ја достави сегашната адреса на живеење во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно ќе му биде одреден привремен старател, 
во, смисла на чл. 84 од ЗИП, кој ќе ги штити него-
вите интереси по предметниот спор. 

„ Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, П. бр. 
307/84. (25) 

Пред Општинскиот суд Скопје И — Скопје е за-
геден спор за развод на брак по тужбата на тужите-
лот Велиновски Љупчо од Скопје, ул. „Банско" бр. 
23-А, против тужената Велиновска Евда со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужената Велиновска Евда да се јави . 
во судот во рок од 30 дена од. денот на објавувањето 
на огласот. Во спротивно ќе и се постави привремен 
старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I I — Скопје, ХИ 
П. бр. 3452/83. (26) 

Пред Општинскиот суд Скопје И — Скопје е за-
веден спор по тужбата на тужителката Љиљана Ќур-
чиева, со стан во Скопје, ул. „Иван Милутинови^", 
бр. 22 против-тужената Јелисавета Ацевска од Скопје, 
а сега со непозната адреса на живеење, за исполну-
вање на договор за купопродажба на недвижен имот. 
Вредност на спорот неопределена. , 

Се повикува тужената Елисавета Ацевска од Скоп-
је да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја 
достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно 
ќе и биде одреден привремен старател во смисла на 
член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува интересите на 
тужената по предметниот спор. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје И — Скопје, Ш 
П. бр. 623/84. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е пос-
тапка за прогласување за загубено свидетелство за 
завршено основно училиште во е. Скочивир, за учеб-
ната 1944/45 година на име Ѓорѓиевска Кулевска Тем-
јана. 

Се повикува држателот на свидетелството во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" да го пријави на овој 
суд, а воедно се повикува и секој кој знае нешто за 
истото да стави приговор на поведената постапка или 
да го извести овој суд за лицето кое го држи спо-
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менатото свидетелство. Во спротивно, по истекот на 
означениот рок, споменатото свидетелство ке биде 
прогласено за загубено. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 557/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води про-
цесна постапка заради утврдување на сопственост по 
основ на издршка, по тужба на тужителите Вејсели 
Лазамова вдовица Арифе, Весели Љ. Фикрије, Веј-
сели Љ. Исмет, Вејсел^ Мемети Џафер Џемиле, Веј-
сели Рамани жена Ремзија Заиде, Вејсели Зендели 
жена Мерсел а/ Фарије и Вејсели Муртезана жена 
Фаика Фатиме, сите од Гостивар, против тужените Јо-
вановски Михајлов Ристо, Јовановски Михајлов Раде 
од Нов Белград, ул. „Гоце Делчев'- бр. 24/34, Јова-
новски М. Будимир од Нови Сад, ул. „Васе Стаиќа" 
бр. 34, Јовановска Б. Снежана, застапувана од стара-
телот Попоски Предраг, дпл. инженер, вработен во 
РО „Водовод" — Гостивар, Јовановски М. Драге и 
Јовановски М. Владислав, двајцата живеат во САД 
со непозната адреса. Вредност на спорот 6.000,00 ди-
нари. 

Се повикуваат тужените Јовановски М. Драге и 
Јовановски М. Владислав во рок од 30 дена од. дерот 
на објавувањето на огласот, да се јават во судот или 
да одредат полномошник кој ќе ги застапува по 
овој спор. Во спротивно судот преку Центарот за со-
цијална работа — Гостивар ќе им постави привремен 
старател кој ќе ги застапува до правосилното окончу-
вање на постапката. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 1121/83-

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лице-
то Салии Сабри од е. Д. Јел овце, Гостиварско, во 
рок од 30 дена од /ђенот на објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави во овој 
суд. 

Судот истовремено ги повикува и сите лица кои 
знаат за неговиот живот, истото да му го соопштат 
на судот. По истекот на рокот од 30 дена, доколку 
лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди, дека 
ова лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 56/84. 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето 
Ислами Нешад од е. Чегране — Гостиварско, во рок 
од три месеци од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ" да се јави во овој суд. 
Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат 
за неговиот живот, истото да му го соопштат на су-
дот. По истекот на рокот од 3 месеци, доколку лице-
то не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова 
лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 21/84. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Томоски Јо-
ван од Тетово, ул. „Б. Тоска" бр. 25/10 и др., против 
тужениот Томоски Младенов Зоран од град Тетово, 
а сега во Детроит — САД со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Томоски Зоран да се ја-
ви во судот, достави адреса и да одреди полномош-
ник кој ќе го застанува во оваа постапка, во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе 
му се постави привремен старател преку Центарот за 
социјални работи — Тетово кој ќе го застапува до 
правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1226/83. 

Пред овој суд се вод^ граѓански спор за утврду-
вање на службеност по тужбата на тужителот Ајре-
дини Ајредин од е. Челопек и др., против тужениот 
Иљази Азби Иљаз, од е. Челопек, а сега со непозната 
адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 800,00 ди-
нари. 
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Се повикува Иљази Азби Иљаз од е. Челопек, а 
сега со непозната адреса во ШваЈцариЈа, во рок од 30 
дена од оојавувањето на огласот да постави свој пол-
номошник или да се Јави во судот, доколку не се 
јави и не постави СВОЈ полномошник ке му биде одре-
ден привремен старател од страна на судот. 

Од Општинскиот суд во 1етово, П. бр. 1295/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпро-
цесна постапка за докажување смртта на Маквирет 
Иљази од е. Камењане, Тетовско, по предлог на 
предлагачот Даути Даут од е. Камењане. 

Се повикува Маквирет Иљази, родена на 11. V. 
1957 година во е. Камењане, во колку е жива, да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ" или во судот да се јави секој кој истата ја 
познавал. 

Доколку гореименуваната не се јави пред судот 
ниту, пак, се јават други лица кои ја познавале, по 
истекот на рокот, судот ќе ја утврди смртта на Мак-
вирет Иљази од е. Камењане. 

Од Општинскиот суд во 'Автово, Р. бр. 11/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка за докажување смртта на лицето 
Рецепи Тефик, роден во 1896 година во е. Милетино. 

Се поканува лицето Рецепи Тефик од е. Милети-
но, во колку е живо, да се јави во Општинскиот суд 
во Тетово во рок од 15 дена од објавувањето на огла-
сот во „Службен бесник на СРМ", или во судот да се 
јави секој кој истиот го познавал. 

Доколку гореименуваниот не се јави во судот 
ниту пак се јават други лица кои го познавале, по 
истекот на рокот, судот ќе ја утврди смртта на Ре-
цепи Тефик од е. Милетино. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 61/81. 

Пред овој суд е заведена тужба за надомест на 
штета поднесена од тужителот Фаризи Нурије од е. 
Теарце, против тужениот Јусуфи Јусуф од село 
Теарце, а сега на привремена работа во Германија со 
непозната адреса. Вредност на спорот 120.000 динари. 

Се повикува тужениот Јуруфи Асип Јусуф од е. 
Теарце во рок од 30 де^а од денот на објавувањето 
на огласот да се јави во Општинскиот суд во Те-
тово. Во спротивно, доколку не се јави, ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе се грижи за не-
говите права и интереси во постапката. . 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 10/84. 

ЗАГУБЕНИ ГЃЕЧАТИ 
Загубениот тркалезен печат под назив: „Работна 

организација за основно воспитание и образование 
„Илинден" о.сол.о.со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно 
училиште „Петар Здравковски-Пенко" — Скопје", се 
огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Култур-
но-уметничко друштво „Трајан Јанковски", е. Вучи-
дол, Скопје се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив• „Здрав-
ствен дом „Гоце Делчев", ц. о. — Делчево", се огла-
сува за неважен. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка на име Мерџан Исмани, е. Гермо, 

Тетово. (604) 
Воена книшка на име Драги Рашити, е. Средо-

рек, Куманово. (619) 
Воена книшка на име Зуди Махмудоски, е. Би-

џево, Струга. (625) 
Свидетелства и диплома издадени од Гимназијата 

„Стив Наумов" — Ресен, на име Ефтим Иван Спи-
ровски, ул. „Коле Неделковски бр. 24, Ресен. (625) 
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Работна книшка рег. бр. 4709, сериски бр. 317916, 
издадена од Општината Ресен, на име Боре Гаватски 
с. Сопотско, Ресен. (679) 

Воена книшка на име Драги Тушевски, е. Руси-
ново, Берово. (688) 

Воена книшка на име Џезми Мусљији, е. Ма-
тејче, Куманово. (700) 

Пасош на име Димитар Иванов, ул. ,„29 Ноем-
ври" бр. 77, Кочани. (715) 

Воена книшка на име Саво Мариќ, ВП 5912/24, 
Прилеп. (749) 

Лична карта на име Абдираман Асипи, е. Г. Ре-
чица, Тетово. (760) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово, на 
име Абдирамањ Асипи, е. Г. Речица, Тетово. (761) 

Воена книшка на име Милорад Пејиќ, В. П. 
5912/24, Прилеп. (806) 

Сообраќајна дозвола бр. КУ 107-05 на име Тоде 
Георгиев, Кратово. ' (844) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Гостивар на 
име Мустафа Ибиши, ул. „Т. Черепналкоски" бр. 4, 
Гостивар. (858) 

Воена легитимација бр. С. 006433, издадена од 
ВП 5573 — Скопје, на име Хранислав Радиовиќ, ул. 
„Христијан Карпош" бр. 43/28, Штип. (860) 

Штедна книшка на име Славе Бозароски, При-
леп. (865) 

Воена книшка на име Душан Аврамовски, е. Па-
ликура, Кавадарци, (868) 

Цертификат издаден од Југобанка — Скопје на 
износ од 29.500,00 дин. на име Трајко Денковски, е. 
Горно Коњаре, Куманово. (959) 

Работна книшка на име Габер Соколов, Кава-
дарци. (995) 

Воена книшка на име Андон Митрев, е. Арали-
ца, Штип. (1028) 

Воена книшка на име Рамадан Асани, е. Чело-
пек, Тетово. , (1937) 

Цертификат бр. 0209428 на износ од 129.000,00 
динари од 5. 10. 1983 година и уплатници, издадени 
од Аутобанка — Крагујевац на име Душан Анаста-
сов, е. Пекљани, Виница. (1050) 

Воена книшка на име Сали Исмаили, е. Нераш-
те, Тетово. ^ (1100) 

Работна книшка, издадена од Собранието на оп-
штината Ресен на име Леонид Атанасов Стоиловски, 
ул. „7" бр. 1, Ресен. (1126) 

Лична карта на име Дончо Стојановски, ул. „Г. 
Симоски" бр. 26, Тетово. (1216) 

Сообраќајна дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Дончо Стојановски, ул. „Г. Симоски" бр. 26, 
Тетово. (1217) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на 
име Дончо Стојановски ул. „Г. Симоски" бр. 26, Те-
тово. (1218) 

Сообраќајна дозвола на име „Техно Промет", Те-
тово. (1219) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Бјело Поље 
на име Шефик Халили е. Добридол, Гостивар. (1228) 

Воена Книшка на име Кадри Зенел Исман, е. 
Черкезе, Куманово. (1239) 

Бариран чек бр. А-4624753 од 18. VIII. 1983 го-
дина на износ од 25. 077,60 динари, издаден од ЖТО 
— ООЗТ ЖАС — Скопје на ТК „Дунав" од Челарево^ 
ПЈ во Скопје. ' (5) 

Возачка дозвола на име Јовица Арсовски, ул. 
„Јосиф Даскалов" бр. 63-а. Кратово. (16) 

Оружен лист бр. 1419, издаден од ОВР Маке-
донски Брод на име Иле Конески, е. Крапа/ Маке-
донски Брод. (77) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на 
име Зузафер Алили, е. Добарце, Тетоов. ' (87) 

Сообраќајна дозвола на име Музафер Алими, е. 
Добарце, Тетово. (109) 

Воена книшка на име Сали Исмаили, е. Нераш-
те, Тетово. (177) 

Воена книшка на име Нуриман Демири, е. Г. Ре-
чица, Тетово. (185) 

Работна книшка на име Спахија Садик, ул. „Шар 
Планина" бр. 16, Куманово. (293) 

Воена книшка на име Спахија Садик, ул. „Шар 
.Планина" бр. 16, Куманово. (294) 

Сообраќајна дозвола на име Медицински центар 
„Борис Кидрич", Куманово. - (375) 

Воена книшка АЖ бр. 03163, издадена од СО — 
Тетово на име Гази Таири, е. Боговиње, Тетово. 

Сообраќајна дозвола бр. ШТ 600-54 на име Пан-
че Коцев, ул. „Пролетерска" бр. 3, Штип. (441) 

Пасош бр. МА 470023 на име Томислав Шути-
ковски, е. Вевчани, Струга. (465) 

Воена книшка на име Шеип Зилбеари, е. Ларце, 
Тетово. (547) 

Работна книшка бр. 3743, издадена од Општината 
Ресен на име Георги Милевски (Каровски), е. Претор, 
Ресен. (561) 

Лична карта на име Нада Николова, ул. „М. Со-
колов", бр. 4, Штип. (563) 

Возачка дозвола на име Нада Николова, ул. „М. 
Соколов" бр. 4, Штип. (564) 

КОНКУРСИ 
Работната организација за промет со мешовити 

стоки на мало и големо извоз-увоз „ОСМИ СЕПТЕМ-
ВРИ" — Дебар, согласно одлуката на работничкиот 
совет бр. 02-30 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за индивидуален работоводен орган на работната 
организација (реизбор) 
Покрај општите услови утврдени со Законот, кан-

дидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

— да имаат високо образование — економски 
факултет со пет години работно искуство од кои 
четири години на раководни работни места; 

— да имаат више образование — виша економ-
ска или комерцијална школа со шест години работ-
но искуство од кои пет години на раководни работ-
ни места, 

— да поседуваат организаторски способности и 
способност за раководење; 

— да не се осудувани за кривични дела предви-
дени во член 511 од Законот за здружениот труд и 

— да поседуваат морално-политички квалитети. 
Личниот доход се одмерува согласно одредбите 

од Самоуправната спогодба за распределба на дохо-
дот и личните доходи во работната организација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 

Неблаговремените и некомплетираните молби не-
ма да се разгледуваат. (74) 

Врз основа на одлуката бр. 0202-41 од 16. 02. 
1984 година, .Работничкиот совет на ОЗТ за произ-
водство на филтери „Југовитропан" — Делчево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на индивидуален работоводен орган 
на ОЗТ за производство на филтери „Југовитро-
пан" — Делчево 
Покрај општите услови предвидени со Законот за 

работни односи кандидатите треба да ги исполнуваат 
следните посебни услови: 

— да имаат завршено економски, технолошки 
или машински факултет; 

— да имаат работно искуство од 6 години; 
— да биле на раководно работно место и да по-

седуваат организаторски способности во склад со са-
моуправните социјалистички односи; 
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— да немаат пречки за вршење на должноста 
индивидуален работоводен орган по член 511 од За-
конот за здружен труд. 

Потребни документи: 
— пријава, 
— диплома за образование, 
— доказ за работно искуство. 
Пријавите се доставуваат на адреса: 
ОЗТ „Југовитропан" — Делчево, ул. „Индустри-

ска" 4, за Конкурсна комисија. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Врз основа на член 34 од Законот за јавното об-
винителство („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), 
Комисијата за избори и именувања на Собранието на 
општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А . 
дека ќе врши избор на јавен обвинител во Општин-

ското јавно обвинителство — Гостивар 

1. Кандидатите за општинскиот јавен обвинител, 
покрај општите услови предвидени со Законот за 
здружен труд, треба да ги исполнуваат и условите 
предвидени во член 32 од Законот за јавното обви-
нителство („Службен весник на СРМ" бр. 10/76). 

2. Пријавите со потребните документи кандида-
тите да ги доставуваат до Собранието на општината 
Гостивар — Комисија за избори и именувања, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето во весникот 
„Нова Македонија". (77) 

СОДРЖИНА 
Страна 

54. Одлука за помилување на осудени лица 121 
55. Уредба за изменување и дополнување на 

Уредбата за утврдување на висината, на-
чинот и условите за остварување и испла-
тување на надоместокот на трошоците за 
превоз, исхрана и сместување на лицата 
во резервен состав повикани на служба во 
територијалната одбрана — — — — 121 

56. Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Републичкиот завод за заш-
тита на спомениците на културата — — 122 

57. Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Републичкиот завод за кон-
зервација и реставрација — — 

• 58. Решение за именување директор на Работ-
ната организација за презентирање на кул-
турните вредности „Македонија-концерт" 
— Скопје — — — — — — — — 

59. Решение за разрешување од должност со-
ветник на претседателот на. Републичкиот 
комитет за меѓународни односи — — — 122 

60. Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи 122 

61. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за урбанизам и за-
штита на човековата околина — — — 123 

62. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
урбанизам и заштита на човековата око-
лина — — — — — — — — — 123 

63. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за труд — 

64. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
труд — — — — — — — — — 

65. Решение за именување главен републички 
инспектор за труд — — — — — — 123 

66. Решение за разрешување и именување се-
кретар и членови на Комисијата за про-

— 1 2 2 

122 

— 123 

123 

ценка и утврдување на штета од елемен-
тарни непогоди — — — — — — 

67. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 54/82 од 11 јануари 1984 година 

6&, Одлука на Уставниот суд на 'Македони-
ја, У. бр. 64/83 од 18 јануари 1984 година -

69. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 84/83 од 11 јануари 1984 година 

70. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 132/82 од 22 декември 1983 година 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

91. Одлука за утврдување висината на придо-
несот од личен доход од работен однос 
за обезбедување средства на Републичката 
самоуправна интересна заедница за основ-
но образование во 1984 година — — — 

ДЕМИР ХИСАР 

92. Одлука за привремено продолжување важ-
носта на Одлуката за утврдување на прес-
метковната стапка за здружување на сред-
ства во ОСИЗ за општествена заштита на 
децата за 1984 година — — — — — 

93. Одлука за утврдување стапки на придонес 
на ОСИЗ за образование и воспитание — 
Демир Хисар за 1984 година — — — 

РАДОВИШ 

94. Одлука за уфрлување на пресметковна 
стапка за здружување средства во ОСИЗ 
за физичка култура — Радовиш за 1984 
година — — — — — — — — — 

ПРИЛЕП 

95. Одлука за надоместок на патните трошо-
ци на корисниците на здравствена заштита 
кои се упатуваат на преглед и лекување 
во друго место — — — — — — — 
Одлука за стапките и тарифата на придо-
несот за здравствена заштита на корисни-
ците — работници и стапката на посебни-
от придонес за користење на здравствена 
заштита во странство за 1984 година — 
Одлука за придонесите за здравствено оси-
гурување што се плаќаат во постојани ме-
сечни износи за одделни категории корис-
ници на здравствена заштита — — — 
Одлука за условите под кои се смета дека 
корисникот на здравствена 'заштита издр-
жува членови на семејството и дек^ чле-
нот на семејството нема сопствени прихо-
ди доволни за издржување — — — — 
Одлука за прифаќање во здравствено оси-
гурување на повратници од странство — 
Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата врабо-
тени кај приватни работодавци — — — 

101. Одлука за учество на корисниците на 
здравствена заштита — работници, работ-
ни луѓе и земјоделци во цената на оддел-
ни видови здравствени услуги при набав-
ка на ортопедски помагала, протетички 
средства и лекови — — — — — — 
Одлука за висината на износот на трошо-
ците за закоп и посмртна помош — — 
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Стр. 136 — Бр. 7 

Комисија га за изработка на предлогот за утврдување на химната на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, што ја формира Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, распишува 

К О Н К У Р С 
з а х и м н А 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Право на учество на конкурсот за химна на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија имаат сите работни луѓе и граѓани. 

2. На конкурсот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија треба да се испраќа комплетен предлог, т. е. заедно текст и мелодија. 

Текстот, на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
треба, на поетски и лесно певлив начин, да ги изрази најблагородните чувства на 
народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
борбеноста и револуционерноста, за кои е поврзано раѓањето на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, братството и единството на југословенските 
народи и народности и слободата на трудот, духот и творештвото, на граѓаните на 
Југославија. Текстот треба да биде напишан на еден од јазиците на народите- или 
народностите на Југославија. 

Мелодијата на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија треба да има свечен карактер, да биде лесно пенлива и приспособлива за 
аранжмани за оркестри од различен состав и за хорско изведување. 

3. На конкурсот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија може да се испрати и предлог на нов текст изработен на мелодијата на 
сегашната химна „Хеј Словени" или на ч мелодијата на друга револуционерна ил1и 
свечена песна, односно предлог на нова мелодија за химна компонирана според 
познат текст, со согласност од нивните автори, односно другите носители на автор-
ското право. 

На конкурсот за химна па Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
авторите, односно другите носители на авторското право, можат да испраќаат текст 
и мелодија на позната револуционерна или свечена песна. 

4. Комисијата за изработка на предлогот за утврдување на химната на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија ќе додели, на предлог рд своето 
жири, една награда во износ од 200.000 динари на авторот на одбран ист предлог 
на текстот и мелодијата за химната на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. ' 

Наградата од став 1 на оваа точка изнесува 100.000 динари, ако за награду-
вање биде избран предлогот на текстот на позната мелодија, односно предлогот 
на мелодија на познат текст во случај користениот текст или мелодијата да не се 
заштитени според прописите за авторското право. 

Наградата од оваа точка го опфаќа и откупот на авторското право за јавно 
изведување и за објавување на изградениот предлог избран за химна на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Ако предлогот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија го подготвиле двајца или повеќе автори (на пример, поет и композитор), награ-
дата им се доделува во еднакви износи, ако ти;е меѓусебно не договориле поинаку. 

5. Комисијата ќе одобри, на предлог од своето жири, и до пет надомести 
на авторите на предлозите што не се наградени, а претставуваат значителен тво-
речки придонес за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Износот на поединечните надомести од став 1 на оваа точна изнесува до> 
50.000 динари. 

6. Конкурсот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија е отворен до 30 септември 1984 година. 

7. Кон ѕ предлогот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југот 
славија, што треба да се означи со шифра, потребно е да се приложи затворен плик 
со ознака на шифрата во кој се името и адресата на авторот. 

8. Предлогот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја треба да се достави на адреса: Сојузен собор на Собранието на СФРЈ — 
Комисија за изработка на предлогот за утврдување на химната на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Белград, Палата на федерацијата, источно кри-
ло, соба 525Л/. 

9. Предлозите за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија што нема да ги исполнуваат условите утврдени со овој конкурс, нема да се 
земаат предвид. 
Белград, 7 февруари 1984 година 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. 29 Но-
ември" бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај/СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


