
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 11 февруари 1981 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

26. 
Врз основа на член 377 "Став 2 од Уставот на 

СРМ, член 63 од Законот за народна одбрана 
(„Службен -весник на СРМ", бр. 11/76) и член 49 
од Деловникот на Претседателството на СРМ, 
Претседател,ството на СРМ, на седницата одржана 
на 19 јануари 1981 год,ина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА' 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ ЗА 

НАРОДНА ОДБРАНА 

I 
Во дел II, точка 4 од Одлуката, се вршат след-

ните изме,ни и дополнувања: 
1. Се разрешув,а досегашниот член на Советот 

за народна одбрана, Лепосава Петровска. 
2. За нов член на Советот за народна одбрана 

се именува Цане Мој ановски, претседател на Прет-
седателството на РК на ССММ. 

II 
- Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-90 
21 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

27. 
Врз основа на член 3 од Законот за вадење на 

паричните средства на Републиката и на општини-
те како депозит на Народната банка на Маке-
донија („Службен весник на СРМ", бр. 42/77) и на 
Резолуцијата за насоките и рамките на оp[тес-
твено-економокиот развој на СР Македонија во 
1981 година („Службен весник на СРМ", бр. 44/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ 
СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИ-
НИТЕ ВО 1981 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО 

ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА 

' Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските на-

мени, начинот и условите за користење на слобод-
ните парични средства на Републиката и на оп-
штините во 1981 година што се водат како депо-
зит во Народната банка на Македонија. 

Член 2 
Слободните парични средства од член 1 на 

оваа одлука, по одбивањето на 10% од вкупните 
средства што ќе служат како резерва на Народ-
ната банка на Македонија, Народната банка на 
Македонија ќе и ги одобри на Стопанската банка 
— Здружена банка — Скопје како кредит за лик-

видност за времено надоместување на недоста-
токот на кредитни средства од Фондот на Феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот 1981—1985 година. 

Член 3 
На одобрените средства Стопанската банка — 

Здружена банка — Скопје ќе и плаќа на Народ-
ната банка на Македонија камата во висина од 
5% 'годишно. 

Пресметувањето и наплатата на каматата ќе се 
врши декурзивно по истекот на три месеци од де-
нот на користењето на средствата. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-288/1 
6 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

28. 

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика. Македонија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД МАЛО-
ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН 
И ПЛИНСКОТО МАСЛО НА ПОСЕБНА СМЕТКА 
ЗА ОТПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО ЗАЕМОТ ЗА 

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ПАТИШТАТА 

Член 1 
Организациите на здружен труд што вршат 

промет со бензин и плинско масло, ќе издвојуваат 
по еден динар од 1 литар од малопродажната цена 
на моторниот бензин и плинското масло на посеб-
на сметка на Републиката ка ј Службата за општес-
твеното книговодство. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука Служба-

та на општественото книговодство ќе ги става на 
располагање декадно во полза на Стопанската 
банка — Здружена банка — Скопје, а ќе се корис-
тат за отплата на обврските на Републиката спо-
ред Законот за распишување јавен заем за изград-
ба и реконструкција на патиштата во СР Маке-
донија („Службен весник на СРМ", бр. 30/77, 15/78 
и 40/80). 

Член 3 
Износот од член 1 на оваа одлука за продаде-

ното количество моторен бензин и плинско масло 
ќе се пресметува и ќе се уплатува на начинот и 
во роковите определени за пресметување на ос-
новниот данок на промет. 
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Член 4 
На средствата од членот 2 на оваа одлука што 

се стават на располагање на Стопанската банка 
— Здружена банка — Скопје до нивното користе-
ње за отплата на заемот за патиштата, Стопанската 
банка — Здружена ба,нка — Скопје пресметува 
соодветна камата во полза на Републиката. 

Висината на каматата ќе се утврди со посебен 
договор. Договорот со Стопанската банка — Здру-
жена банка — Скопје ќе го потпише републички-
от секретар за финансии. 

Член 5 
Од средствата од членот 2 на оваа одлука се 

намируваат и трошоците на Банката околу отпла-
тата на заемот за патишта. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социј.алистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 22 јануари 1981 година. 

Бр. 23-308/1 
5 февруари 19811 година 

Скопје 
Претседател 

на Изв.ршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

29. 
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МО-
ТОРНИОТ БЕНЗИН ОД 86 ОКТАНИ И НА ПЛИН-
СКОТО МАСЛО НА ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧ-

КИ ЛИНИИ 

30. 
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот 

на Социј а листичка Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД 
МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И 
ПЛИНСКОТО МАСЛО, НАМЕНЕТ ЗА ИЗГРАДБА, 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Одлуката за определување висината на на-

доместокот од малопродажната цена на бензинот 
и плинското масло, наменет за изградба, рекон-
струкциј а и одржување на патиштата („Службен 
весник на СРМ", бр. 39/78, 15/79, 24/79 и 15/80), во 
член 1 'Износот „2.292" се заменува со износот 
„2.4)22", а во точката 2 износот „1.800" се заменува 
со износот „2.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 22 јануари 1981 година. 

Бр. 23-257/2 
5 февруари ;19Ш година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

31. 
Врз основа на член 10 од Општествениот дого-

вор за висината и начинот на здружување и ко-
ристење на средствата насочени за позабрзано ре-
шавање на станбените потреби на учесниците од 
НОВ („Службен весник на СДР/М", бр. 1/76), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, на 
седницата одржана на 30. XII. 1980 година, донесе 

Член 1 
Организациите на здружен труд што вршат 

промет со бензин и плинско масло ќе издвојуваат 
и ќе насочуваат средства од малопродажната цена 
на моторниот бензин од 86 октани и на плинското 
масло (дизел гориво) на посебна сметка за изград-
ба и модернизација на железнички линии и тоа: 

1) од 1 литар моторен бензин од 86 
акташи 

2) од 1 литар плинско масло и тоа: 

- Д1 
- Д2, 
- д 3 , 

0,181 дин. 

0,634 дин. 
0,764 дин. 
0,977 дин. 

Член 2 
Износот од член 1 на. оваа одлука за продаде-

ното количество моторен бензин и плинско масло 
ќе се пресметува и ќе се уплатува на начинот и во 
раковите определени за пресметување и уплату-
вање на основниот данок на промет. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 22 јануари 1981 година. 

Бр. 23-256/2 
5 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ ВО ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА НАСОЧЕ-
НИ ЗА ПОЗАБРЗАНО РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕ-

НИТЕ ПОТРЕБИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НОВ 

1. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Заедничката комисија за распределба 
на здружението средства насочени за позабрзано ре-
шавање на станбените потреби' на учесниците од 
Народноослободителната вој.на поради истек на 
мандатот на: 

Љубомир Пејовски и 
Панче Миркуловски 
2. За членови на Заедничката комисија за рас-

пределба на здружените средства насочени за по-
забрзано решавање на станбените потреби на учес-
ниците од Народноослободителната војна, со ман-
дат од четири години, ce (именуваат: 

1. Љубомир Пејовски, заменик на генералниот 
директор на Службата за општествено книговод-
ство на СР Македонија; 

2. Томо Софрониовски, претседател на Синди-
катот на работниците од управата, правосудството 
и општествено -полиниските организации. 

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

Бр. 17-2527/1 
30 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 
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32. 
Врз основа на член 16 'став 1 и член 29 став 3 

од Законот за републич.ката управа („Службен вест 
ник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ 

ОДНОСИ 
1. Никола Златевски, помошник на републич-

киот секретар за меѓународни односи, повторно 
се именува на иста функција. 

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

Бр. 17-2525/1 
30 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

33. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, донесу-
ва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ 
РАБОТИ И ПАЗАР 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за општостопански работи и пазар Петар 
Мирчевски, досегашен секретар на O'K на СКМ 
— Прилеп. 

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

Бр, 17-2524/1 
3D декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

34. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ", бр. 
17/65 и 16/69) и член 42 и 53 од Законот за средно 
обр,азование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет 
на И-та седница, одржана на 26. XII. 1980 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Ф,и-
топатологија за III ,клас на земј оделските училишта" 
од Пејчиновски д-р Филип, во издание на ООЗТ 
книгоиздателство „Наша книга" — Скопје, 1980. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, ООЗТ кни-
гоиздателство „Наша книга" и архивата на Репуб-
личкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-220 
31 декември 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Илиевски д-р Митко, с. р. 

35. 
Врз основа на член 63 од Законот за републич-

ката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 
и 16/69), член 3 и 15 од Законот за учебниците за 
основно и средно образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, 
на II-та седница одржана на 26. XII. 1980 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Фран-
цуски јазик за VII одделение" од Анастасија Бе-
лопета, Загорка Спасова и Милка Бакалска, во из-
дание на Работената организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1980. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, 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 Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-222 
31 декември 1980 година 

С к о п ј е Р е п у б л и ч к и педагошки совет 
Претседател, 

Илиевски д-р Митко, с. р. 

36. 
Врз основа на член 63 од Законот за (републич-

ката управа („Службен в е т и ќ на СРМ", бр. 17/66 
и 16/69) и член 42 и 53 од Законот за средното 
образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 26/79), Републ,ичкиот педагошки савет, 
на И-та седница, одржана на 26. XII. 1980 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГЧШШШК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Ан-
глиска читанка за III и IV година на учениците 
од градежна и електро-машинска насока" од Ефка 
Топузовска и Верка Мариновска, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
орг-анизација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Б(р. 03-223 
31 декември 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Илиевски д-р Митко, с. р. 

37. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 
15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите 
на пост алката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејс-тво на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 18 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 2 на член 21 
од Правилникот за распореду,вање на чистиот до-
ход и за ра,спределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка, донесен од 
работниците на Зaвqдoт за рехабилитација на де-
ца со оштетен слух „Кочо Рацин" во Битола со 
референдум одржан на 19 декември 1977 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заводот з,а рехаб,илитација на 
деца со оштетен слух „Кочо Рацин" во Битола на 
начинот предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот' труд во Скоп-
је му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување устав,носта и законитоста на 
членот 21 од правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите воo предлогот, оваа 
одредба од правилникот била противу/ставна и не-
законита затоа што различно ги вреднувала нас-
тавниците-дефектолози со више и високо образо-
вание иако вршеле исти работи и работни задачи. 

4. Разгледувајќи го членот 211 од оспорениот 
правилник Судот утврди дека со неговите точки 
1 и 2 е предвидено всушност за ист фонд на ча-
сови седмично според наставниот план и програма 
различно вреднување на работите и работните за-
дачи на наставниците во одделенска и предметна 
настава и тоа поради различниот 'степен на струч-
на подготовка. 

Според ставот 2 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76) наставници по предметна 
настава во основно училиште можат да бидат ли-
ца што завршиле еднопредметна или двопредметна 
соодветна група за образование на наставници на 
факултет, висока школа, ликовна академија, му-
з,ичка академија, педагошка академија или виша 
шнола. Понатаму, според членот 80 од овој закон 
наставници за одделенска настава во специјалните 
основ,ни училишта можат да бидат лица кои за-
вршиле соодветно високо или вшие специјално 
образование за работа со деца попречени во пси-
хофизичкиот развиток, лица кои завршиле фило-
зофски факултет" педагошка група и имаат нај-
малку една година специјално образование за ра-
бота со деца попречени во психофизичкиот разви-
ток, а на,ставници по предметна настава во специ-
јалните основни училишта можат да бидат лица 
мои ги исполнуваат условите од членот 79 став 2 
на овој закон и кои имаат соодветно специјално 
образов,ание за работа со деца попречени во пси-
хофизичкиот развиток во траење од најмалку ед-
на година и лица кои ти ,исполнуваат само усло-
вите од став 1 /на членот 80 од овој закон. Од дру-
га страна, со членот 22 од Уставот на СР Маке-
дониј,а и членот 126 од Законот за здружениот труд 
е предвидено на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидар-
ност на работниците во здружениот труд, да му 
припаѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд личен доход за задоволување на 
неговите л,ични, заеднички и општи општествени 
потреби, според ,резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Од означените законски одредби произлегува 
дека наставници во одделенска односно пред-
метна настава во овие училишта можат, да бидат 
и лица со високо и лица со више специјално об-
разование за работа со деца попречени во психо-
физичкиот развиток. Тоа значи дека законот трг-
нува од претпоставката дека и лицата со' више спе-
цијално образование успешно ќе ги вршат рабо-
тите и работните задачи. Според тоа, од гледна точ-
ка ,на уставното начело на распределба според 
т р у д о т и постигнатите резултати во работата ра-
ботите и работните задачи на овие две категории 
наставници во изведување на наставно-воспит-
ната работа во одделенската и предметната наста-
ва би требало, според мислењето на Судот, еднак-
во да се вреднуваат. Ова зато,а што работите и 
работните задачи на означените категории настав-
ници во Заводот за рехабилитација ,на деца со ош-
тетен слух „Кочо Рацин" во Битола, по обем и 
сложеност се исти. Доколку, меѓутоа, наставниците 

со високо образование во својата работа покажат 
поголеми работни резултати тие би можеле при 
конечната распределба на средствата з,а лични до-
ходи да остварат и поголем личен доход во со-
гласност со утврдените основи и мерила. 

Со оглед на тоа што со точките 1 и 2 на член 
21 од оспорениот правилник работите и работните 
задачи на наставниците-дефектолози со више и 
високо образование во изведувањето на настав-
но-воспитната' работа во одделенската и предмет-
ната настава различно се вреднувани и то,а исклу-
чиво во зависност од степенот на стручната под-
готовка, Судов оцени дека тие ,не се во согласност 
со уставното начело на распределба според вло-
жениот труд и постигнатите резултати во работа-
та, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и во членот 126 од Законот за здруже-
ниот труд. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на о,ваа одлука. 

У. бр, 259/79 
18 декември 1980 поодила 

Скопје 
Претседател 

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

38. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста на ставот 1 ,на член 51 од Законот за 
работните односи, врз основа на членот 433 од Ус-
тавот на СР Македонија и членот 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија ,и за правното дејство на неговите од-
луки („Службен весник иза СРМ" бр. 42/76), по 
одржаната јавна расправа на 5 декемв,ри 1980 годи-
на, на седницата од 6 декември 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-

носта на ставот 1 на член 51 од Законот за работ-
ните односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77). 

2. Оваа одлука ќе се објав,и во „Службен вес-
ник на СРМ". 

3. Извршниот одбор на Заедницата на пред-
училишните установи на СР Македонија и Секци-
јата за предучилишни педагози ,при Сојузот на пе-
дагошките друштва на СР Македонија, му подне-
се на Уставниот суд на Македо,нија предлог за 
оценување уставноста- на ставот 1 на член 51 од 
законот означен во точката 1 на оваа одлу,ка. Спо-
ред наводите во предлогот со оспорената одредба 
од законот се создавала нерамноправна положба 
меѓу работниците кои изведувале воспитно-обра-
зовна дејност во предучилишните установи и ра-
ботниците кои изведувале настава во другите вос-
питно-образовни организации. Нерамноправноста се 
состоела во тоа што воспитно-образовните работ-
ници во предучилишните установи со ставот 1 на 
член 51 од Законот за р-аботните односи биле ис-
клучени од правото годишниот одмор да го корис-
тат колку што трае и летниот школски распуст 
односно во еднакво траење како што го користеле 
воспитно-образовните работници во другите об-
разовни организации. При тоа се наведува дека 
воспитанието и образованието на децата од ,пред-
училишна возраст е дел од единствениот систем 
на воспитанието и образованието во СФРЈ и се 
спроведува според програмата ,за Воспитно-обра-
зовната и згрижувачката дејност која, според ста-
вот 3 на член 8 од З,аконот за воспитување и об-
разование на децата од предучилишна возраст 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/74, 44/76 и 9/77), 
се реализира од 1 септември до 10 јуни наредната 
година. Оваа програма ја изработува Републич-
киот завод за унапредување на образованието и 
воспитанието, а ја донесува Републичкиот педа-
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гониш совет, на истиот начин и во истата постапка 
како што се ,донесува програмата за основните 
училишта. Воспитувачите се реализатори на про-
грамата за -Воспитно-образовната работа во пред-
училишните установи. Тие ги остваруваат целите 
и задачите на воспитанието и образованието во 
предучилишната установа и вршат други работи 
во врска со Воспитно-образовната дејност во уста-
новата. Квалификацијата и стручната оспособеност 
на воспитувачите е иста како и за просветните 
работници во основните училишта. Од изнесените 
причини предлагачите сметаат дека оспорената од-
редба од Законот за работите односи не е во со-
гласно,ст со Уставот на СР Македонија. 

4. Согласно членот 10 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, како 
и согласно членот 476 од Деловникот на Собрание-
то на СР Македонија предлогот за започнување 
на постапка за оценување уставноста на ставот 1 
на член 51 од Законот за работните односи беше 
доставен до Претседателот на Собранието на СР 
Македонија за одговор на наводите содрж,ани во 
предлогот. 

Законодавно-правната ком,исија на Собранието 
на СР Ма,кедонија достави до Судов мислење во 
кое се наведува дека, според ст,авот 1 на член 7 
од Законот за воспитување и образование на де-
цата од предучилишна возраст, воспитувањето и 
образованието на децата од предучилишна возраст 
се изведува според програма за воспитно-образовна 
и з грижувала дејност. Според ставот 2 на истиот 
член од означениот закон, основите на програм,ата 
за Воспитно-образовната и згрижувачката дејност 
во предучилиш,ните установи ги донесува Ре,пуб-
личкиот педагошки совет. Овие основи, според 
членот 8 од истиот закон, ги разработува Репуб-
личкиот завод за унапредување на воспитувањето 
и образованието, а брз основа на нив, стручниот 
орган на предучилишната установа ја утврдува 
програмата за Воспитно-образовната и згрижувач-
ката дејност на предучилишната установа. Пона-
таму, со ставот 3 на овој член од законот, е опре-
делено делот на програмат,а за Воспитно-образов-
ната дејност да се реализира од 1 септември до 10 
јуни, а во лет,ниот период да се организира, покрај 
згрижувачката, и воснитно- заба;вната дејност. 

Од наведените одредби, според означеното ми-
слење на Законодавно-правната комисија на Со-
бранието на СР Ма,кедонија изразено и на јавната 
расправа, произлегува дека Воспитно-образовната 
дејност во организациите за -воспитание и образо-
вание на децата од предучилишна возраст се ос-
тварува според утврдената програма во текот на 
целата година, што значи дека децата од оваа воз-
раст не оделе организирано на одмор во текот на 
летниот период, туку нивниот одмор е условен од 
одморот на ,родителите односно ст,арателите. 

Според тоа, а имајќи го предвид карактерот на 
работите и работните задачи што во организации-
те ,на предучилишното воспитание и образование 
се остваруваат и во текот н,а летниот период, оваа 
комисија смета дека, годишниот одмор на работ-
ниците кои ја вршат Воспитно-образовната работа 
во овие организации, треба да се определува со 
програмата за организација и остварување на Вос-
пит,но-образовната дејност така што да може и за 
време на летниот период да се обезбеди воспитно-
забавна дејн,ост на децата. Со оглед на тоа Коми-
сијата, односно Собранието на СР Македонија, 
смета дека ставот 1 на член 51 од Законот за ра-
ботните односи не е во согласност со определбите 
од Уста,вот на СР Македонија. 

5. Во текот на подготвителната постапка и на 
јавната расправа Судов од одредбите од Законот 
за воспитување и образование на децата од пред-
училишна возраст, утврди дека Воспитно-образов-
ната дејност на децата од предучилишна возраст, 
како составен дел на единствениот систем на вос-
питување и образование, ја изведуваат воспитува-

чите во предучилишните установи, а врз основа 
на програма за воспитно-образовна и згрижувачка 
дејност, донесена од Републичкиот педагошки со-
вет и разработена од Републичкиот завод за уна-
предување на образованието и воспитувањето. Де-
лот на програмата за ,Воспитно-образовната дејност 
ice реализира од 1 септември до 10 јуни. Во лет-
ниот период, покрај згр,ижувачката, се организира 
воспитно-забавна дејност. 

6. Разгледувајќи ги наводите на учесниците во 
постапката, како и мислењата на претставниците 
на заинтересираните органи изнесени на јавната 
расправа, Судов утврди дека ставот 1 на член 51 
од Законот за работните односи не е во несоглас-
ност со алинејата 9 на став 3 на делот И од Ос-
новните начела на Уставот на СР Македонија спо-
ред ,која неприкооновената основа на положбата 
,и улогата на човекот, покрај другото, ја сочинува 
еднаквоста на правата, должностите и одговорнос-
тите на' луѓето во согласност -со уставноста и за-
конитоста. Ова затоа што со ставот 1 на член 51 
од Законот за работните односи се дава можност, 
а не и право, на работниците кои вршат наставна 
и воспитна работа во основните и ,средните учи-
лишта, вишите и високите школи и на факулте-
тите годишниот одмор да го користат за време на 
летниот школски распуст и при што тој може да 
трае најдолго колку што трае и летниот школски 
распу.ст. Летен школски распуст не е предвиден 
во Законот за воспитување и образование на де-
цата од предучилишна возраст, поради што деца-
та од предучилишните организации не одат орга-
низирано на летен школски распуст как,о што одат 
децата од основните училишта односно младинците 
од насоченото образование. Освен тоа во текот на 
летниот период во предучилишните установи се 
изведува згрижувачка и воспитно-забавна деј,ност. 

Исто така, Судо,в го ценеше наводот на пред-
лагачите дека бројот на пр,исутните деца во текот 
на летниот период е значително намален, поради 
годишните одмори на нивните родители односно 
старатели. Меѓутоа, Судов го имаше предвид фак-
тот дека, иако во намален обем, присуството на 
децата во предучилишните установи е постојано 
и непрекинато во текот на целата календарска го-
дина и децата во овие установи не одат органи-
зирано на летен распуст како што тоа е регули-
рано во другите организации на здружениот труд 
чија основна дејност е воспитание и образование 
на деца односно-младинци. 

На основа изенесеното Судов смета дека ста-
вот 1 на член 51 од Законот за работните односи 
,не е во несогласност со начелото на еднаквоста на 
работните луѓе и граѓаните утврдено во алинејата 
9 на став 3 на делот II од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија, поради што одлучи 
како в,о точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 84/80 
6 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

39. 
Врз ос,но,ва на член 11 и 16 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно раз,виените краишта 
(„Службен ,весник на СРМ", бр. 48/74), Управниот 
одбор, на седницата одржана на 20. I. 1981 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВА-
ЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УС-

ЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Републичкиот фонд за кре-

дитирање на побрзиот развиток на стопански не-
доволно развиените краишта (во натамошниот 
теист: Републички фонд) што ќе се формираат од 
делот на вишоците на приходите на Народната 
банка на Македонија и од пренесените средства во 
1981 година ќе се употребат 68,0 мил. динари за 
учеството во создавањето на стопанска и друга 
инфраструктура и за проширување на материјал-
ната основа на трудот на организациите на здру-
жен труд во општествените дејности во недоволно 
развиените краишта. 

Овие средства ќе се доделуваат ,на корисници-
те неповратно. 

Член 2 
Со средствата на Републичкиот фонд во виси-

на од 20,0 мил. динари ќе се потпомага уредува-
њето на градежното земјиште (изградба на прис-
т.апни патишта, довод на електрична енергија, 
обезбедување на вода - и довод на телефонски ли-
нии) ,во подигањето на стопански капацитети на 
локациите каде не се создадени потребните ин-
фраструктурни услови кога како инвеститори се 
јавуваат организациите на здружен труд вон под-
рачјето на недоволно развиените општини или се 
подигаат капацитети вон центрите на општините. 

Член 3 
'Средствата од претходниот член ќе се обезбе-

дуваат на инвеститорите само како дел во висина 
до 50% од пресметковната вредност на овие вло-
жувања. 

По исклучок, во општините Македонски Брод, 
Гостивар и Демир Хисар, чие ниво на стопанска 
развиеност е под 50% од републичкиот просек, 
ова учество може да изнесува до 70%. 

Член 4 
Корисници на средствата се организациите на 

здружен труд кои остваруваат развојни програми 
според одредбите на членот 2 од оваа одлука. 

Решенијата за одобрување ќе ги донесува Уп-
равниот одбор на Фондот, по предлог на Комиси-
јата за следење на развојните програми во овие 
краишта. 

Финансиските работи ќе ги извршува банката 
кај која ќе се водат средствата на Републичкиот 
фонд. 

Член 5 
Со средствата од Републичкиот фонд во виси-

на од 45,0 мил. динари ќе се потпомагаат инвес-
тиционите зафати за: изградба на училишен про-
стор за основно образование, модернизација и ре-
конструкција на патишта од IV ред, рударски ис-
тражувања, електрификација на селски населби, 
изградба на водоводи, изградба на амбулантно-по-
ликлинички објекти и за ПТТ врски во селските 
населби. 

Член 6 
Средствата од претходниот член ќе можат да 

се користат само како учество во висина до 25% 
од вредноста на инфраструктурните зафати во си-
те недоволно развиени општини. 

По исклучок, за вложувањата во општина Ма-
кедонски Брод и во пограничните населби учес-
твото може да изнесува до 35%. 

Член 7 
Корисници на средствата од член 5 од оваа 

одлука се организациите на здружен труд, инте-
ресните заедници, собранијата на општините и 
други правни лица преку кои се реализираат ин-
фраструктурните зафати. 

Член 8 
Собранијата на општините од недоволно раз-

виените краишта при определувањето на корисни-
ците ќе се грижат за заедничко и функционално 
решавање на проблемите од областа на инфра-
структурата со соседните општини и на поширо-
киот простор на Републиката. 

Член 9 
Со цел да се потпомогне побрзата електрифи-

кација на поголемите селски населби од сред-
ствата на Републичкиот фонд претходно се рас-
пределуваат по 1 (еден) мил. динари на општините 
Македонски Брод, Кратово и Крива Паланка. 

Користењето на овие средства ,ќе се врши врз 
основа на програми и одлуки на собранијата на 
општините во кои ќе се утврди и делот на учес-
твото на месното население и општините. 

Учеството на средствата ,на Републичкиот фонд 
за оваа намена може да изнесува најмногу до 40% 
од вредноста на програмите. 

Член 10 
Распределбата на другите средства од членот 

5 на оваа одлука по општини се врши диференци-
рано, а во зависност од достигнатиот степен на 
стопанската развиеност на општините и населе-
нието. 

Со цел да се обезбеди ^рамномерна распре-
делба на средствата, дел во висина од 25% - од 
средствата се распределува подеднакво на сите 
општини. 

Член 11 
Со примена на критериумите од претходниот 

член се утврдува следната распределба на сред-
ствата по општини: 

— во илјади дин. 
1. Берово 1.700 
2. Брод Македонски 2.500 
3. Виница 2.000 
4. Гостивар 7.400 
5. Дебар 2.000 
6. Демир Хисар 2.200 
7. Кичево 3.900 
8. Кратово 1.800 
9. Крива Паланка 2.700 

10. Крушево 1.700 
11. Радовиш 2.200 
12. Ресен 1.700 
13. Струга 4.200 
14. Тетово 9.000 

Член 12 
Средствата од членот 11 општините со свои 

одлуки самостојно ги распределуваат за -намените 
определени во член 5 од оваа одлука и ги утврду-
ваат непосредните корисници. 

Член 13 
Користењето на средствата од Републичкиот 

фонд за утврдените намени (во оваа одлука се вр-
ши преку основните банки на Стопанска банка — 
Скопје каде се остваруваат редовните буџетски 
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средства на општините, кои ќе водат сметка ис-
платите да се вршат во сразмер со делот на сред-
ствата од другите извори според конструкцијата на 
финансирањето. 

Стопанска банка — Здружена банка — Скопје 
ги извршува финансиските работи, се грижи за 
спроведувањето на одредбите од оваа одлука и 
врши наменска контрола за употребата на сред-
ствата, за што го известува Републичкиот фонд. 

1 Ако средствата се искористат ненаменски или 
без да се обезбеди учеството од други извори, бан-
ката ќе изврши враќање на средствата, а Управ-
ниот одбор на Фондот ќе ги прераспредели овие 
средства. 

Член 14 
Средствата од оваа одлука се составен дел од 

вкупните средства кои со посебна одлука ќе се 
распределат за периодот од 1981 до 1985 година. 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија". 

Бр. 02-24/1 
3 февруари 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор на Фондот, 

Иќмет Крифца, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

48. 
Врз основа на член 89 од Законот за средно 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на насоченото об-
разование во здравството и социјалната заштита, Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во здравството и социјал-
ната заштита, по предлог на Републичкиот педа-
гошки совет, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕ-
ВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ 
ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ 
НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТ-

НИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Организацијата и работата на курсевите и се-

минарите и другите форми за стручно и педагош-
ко усовршување на наставниците и стручните со-
работници во организациите за средно образование 
и воспитувачите во ученичките домови (во ната-
мошниот текст: стручно и педагошко усовршување 
на на-ставниците) се регулира со овој правилник. 

Член 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во струката односно во областа за која 
наставникот е оспособен да ја остварува Воспитно-
образовната дејност врз марксизмот како основи 
на научниот социјализам и врз практиката на со-
цијалистичкото самоуправување. 

Педагошкото усовршување опфаќа содржини 
од областа на педагошката, психологијата и мето-
диката на Воспитно-образовната дејност. 

Член 3 
Стручно-педагошкото усовршување се оствару-

ва преку: курсеви, семинари, советувања, консул-
тации, менторство и самообразование и други фор-
ми на стручно и педагошко усовршување. 

Член 4 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се организ,ира за секоја наставна дис-
циплина одделно или за две или повеќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изве-
дуваат настава. Како наставна дисциплина во 
смисла на вој правилник се смета и образов1но-ра-
ботната практика, 

Член 5 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците го организираат организациите за 
средно образование, научните организации односно 
специјализирана стручна организација на здружен 
труд за развој на (воспитанието и образованието 
и соодветните високообразовни организации. 

Член 6 
Стручното усовршување на наставниците се 

изведува на соодветните високообразовни органи-
зации. 

Педагошкото усовршување на наставниците се 
изведува на соодветната високообразовна организа-
ција што подготвува наставнички кадри, додека 
за стручните кадри за кои нема наставни в-исоко-
образовни организации педагошкото усовршување 
го организираат наставно-научните студиски гру-
пи по педагогија и психологија на Филозофокиот 
факултет. 

Член 7 
'Стручното усовршување на наставниците за 

кои постојат високообразовни организации што по-
дготвуваат наставнички кадри, го организираат 
соодветните високообразовни организации. 

Стручното усовршување на наставниците за кои 
не постојат високообраз,овни организации што под-
готвуваат наставнички кадри, како и образовно 
работната практика, го организ,ира опециј а лизира-
ната стручна организација ,на здружен труд за раз-
вој на воспитанието и образованието, во соработка 
со соодветните високообразовни организации. 

Член 8 
Стручното и ,педагошкото усовршување на на-

ставниците се изведува според утврдени програми 
за сите форми на Воспитно-образовната дејност во 
организациите за средно образование. 

Содржината на програмите за стручното и пе-
дагошкото усовршување на наставниците ја изгот-
вува соодветната високообразовна организација во 
соработка со специјализиран,ата стручна организа-
ција на здружен труд за развој на воспитанието и 
образованието и организациите за средно образо-
вание. 

Програмите за стручното и педагошкото усовр-
шување ги донесува Собранието на Заедницата. 

Член 9 
(Програмите за (стручно и педагошко усовр-

шување на наставниците, на организациите за 
средно образование им ги доставуваат организа-
торите два месеци пред повикувањето на настав-
ниците на стручно и педагошко усовршување. При 
доставувањето на програмите наставниците се из-
вестуваат за почетокот на усовршувањето. 
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Член 10 
Времетраењето на стручното и педагошкото 

усовршување се определуваат со програмите. 
Времето на изведувањето на стручното и пе-

дагошкото усовршување го определуваат органи-
заторите од член 5 на овој правилник,- со заемно 
договарање. -

Курсевите и -семинарите по правило се органи-
зираат во времето кога не се изведува настава во 
организациите за средно образование. 

Член 11 
На стручно и педагошко усовршување настав-

ниците се повикуваат до навршувањето на 25 годи-
ни работен стаж. 

,Стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците се организира на секои четири години 
почнувајќи од втората година од вработување во 
организација за средно образование. 

Член 12 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се евидентира преку водење дневник 
за работа и личен картон на наставникот кој е 
вклучен BIO стручно и педагошко усовршување. 

Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 на овој правилник. 

Член 13 
За учеството во стручното и педагошкото усо-

вршување на наставникот му се издава писмена 
потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и 
содржината на стручното и педагошкото усовршу-
вање, како и мислење за постигнатите резултати 
на наставникот. 

Член 14 
За наставниците кои не извршиле две години 

работа во настава, снецијализираната стручна ор-
ганизација на здружен труд за развој на воспита-
нието и образованието во соработка со соодветните 
високообразовни организации и со организациите 
за средно образование организираат посебни фор-
ми на стручно и педагошко усовршување. 

За следењето на работата на наставниците од 
став 1 на овој член, по предлог на организацијата 
за средно образование во која наставникот изведу-
ва настава, специјализирана стручна организација 
на здружен труд за развој на воспитанието и обра-
зованието определува поискусен наставник (ментор) 
кој во текот на следењето врши увид во работата 
на наставникот и организирано и систематски му 
дава насоки и совети во неговата работа. 

Со стручното и педагошкото усовршување на-
ставниците од став 1 на овој член треба да се ос-
пособат за правилно организирање на педагошко-
методската работа во изведувањето на наставата. 

Член 15 
Наставниците во организациите за средно об-

разование стручно и педагошки се усовршуваат 
преку посетувања курсеви, советувања, симпозиу-
ми, семинари и други форми што ги организираат 
други организации, заедници и здруженија. 

Стручното и педагошкото усовршување настав-
ниците го остваруваат и со следење на соодветни 
програми преку средствата за јавно информира-
ње и комуницирање. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 86/1 
25 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Перко Колевски, с. р. 

49. 
Врз основа на член 89 од Законот за средно 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 2,5/79) и член 26 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на насоченото образо-
вание во рударството, рударските истраги, обоена-
та и црната металургија и неметалите, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во рударството, рударските ис-
траги, обоената и црната металургија и ^ м е т а -
лите, по предлог на Републичкиот педагошки совет, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУР-
СЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ 
ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ 
НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТ-

НИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Организацијата и работата на курсевите и се-

м и н а р и ^ и другите форми за стручно и педагош-
ко усовршување на наставниците и стручните со-
работници во организациите за средно образование 
и воспитувачите во ученичките домови (во ната-
мошниот текст: стручно и ,педагошко усовршување 
на наставниците) се регулира со овој правилник. 

Член 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во струката односно во областа за која 
наставникот е о,способен да ја остварува Воспитно-
образовната дејност врз марксизмот како основи 
на научниот социјализам и врз практиката на со-
циј алистичкото самоуправување. 

Педагошкото усовршување опфаќа содржини 
од областа на педагошката, психологијата и ме-
тодиката на Воспитно-образовната дејност. 

Член 3 
Стручнонпедагошкото усовршување се оствару-

ва преку: курсеви, семинари, советувања, консул-
тации, менторство и самообразование и други фор-
ми на стручно и педагошко усовршување. 

Член 4 
Стручното и ,педагошкото усовршување на на-

ставниците се организира за секоја наставна ди-
сциплина одделно или за две или повеќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изве-
дуваат настава. Како наставна дисциплина во смис-
ла на овој правилник се смета и образовно-работ-
ната практика. 

Член 5 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците го организираат организациите за сред-
но образование, научните организации односно спе-
цијализирана стручна организација на здружен 
труд за развој на воспитанието и образованието и 
соодветните високообразовни организации. 

- Член 6 
,Стручното усовршување на наставниците се из-

ведува на соодветните високообразовни организа-
ции. 

Педаго,шкото усовршување на наставниците се 
изведува на соодветната високообразовна органи-
зација што подготвува наставнички кадри, додека 
за стручните кадри за кои нема наставни високо-
образовни организации педагошкото усовршување 
го организираат наставно-научните студиски гру-
пи по педагогија и психологија на Филозофскиот 
факултет. 

Член 7 
Стручното усовршување на настав,ниците за 

кои постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, го организираат 
соодветните високообразовни организации, 
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тор) кој во текот на следењето врши увид во ра-
ботата на наставникот и организирано и системат-
ски му дава насоки и совети во неговата работа. 

Со стручното и педагошкото усовршување на-
ставниците од став 1 на овој член треба да се 
оспособат за правилно организирање на педа,гош-
ко-методакат,а работа во изведувањето на наста-
вата. 

Член 15 
Наставниците во организациите за средно об-

разование стручно и педагошки се усовршуваат 
преку посетување курсеви, советувања, симпозиу-
ми, семинар,и и други форми што ги организираат 
други организации, заедници и здруженија. 

Стручното и педагошкото усовршување настав-
ниците го остваруваат и со следење на соодветни 
програми преку средствата за јавно информирање 
и комуницирање. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Стручното усовршување на настав,ниците за 
кон не постојат високообразовни организации што 
подготвуваат ,наставнички кадри, како и образов-
но работната практика, го организира с,пецијали-
зираната стручна организација на здружен труд за 
развој на воспитанието и образованието, во сора-
ботка со соодветните висо,кообразовни организации. 

Член 8 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се изведува според утврдени програми 
за сите форми на Во,спитно-образовната дејност во 
организациите за средно образование. 

Содржината на програмите за стручното и пе-
дагошкото усовршување на наставниците ја изгот-
вува соодветната високообразовна организација во 
соработка со специј алоцираната стручна организа-
ција на здружен труд за развој на воспитан,ието и 
обра,зованието и организациите за средно образо-
вание. 

Програмите з,а стручното и педагошкото усо-
вршување ги донесува Собранието на Заедницата. 

Член 9 
Програмите за стручно и педагошко усовршу-

вање на наставниците, на организациите за средно 
образование им ги доставуваат организаторите два 
месеца пред повик,увањето на наставниците на 
стручно и педагошко усовршување. При доставу-
вањето ,на програмите наставниците се известуваат 
за почетокот на усовршувањето. 

Член 10 
Времетр,аењето на стручното и педагошкото 

усоврш,ување се определуваат со програмите. 
Времето на изведувањето на стручното и пе-

дагошкото усовршување го определуваат организа-
торите од член 5 на овој правилник, со заемно 
договарање. 

' Курсевите и семинарите по пра,вило се орга,ни-
зираат во времето кога не се изведува настава во 
организациите за средно образование. 

Член И 
На стручно и педагошко' усовршување настав-

ниците се повикув,аат до навршувањето на 25 годи-
ни работен стаж. 

Стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците се организира на секои четири години 
почнувајќи од втората година од вработување во 
организација за средно образование. 

Член 12 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците ' се евидентира преку водење дневник 
за работа и личен картон на наставникот кој е 
вк,лучен во стручно и педагошко усовршување. 

Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 ,на овој правилник. 

Член 13 
За учеството во ст,ручното и педагошкото усо-

вршув,ање на наставникот му се издава писмена 
потврда. Во потврдата ,се внесува времетраењето и 
содржината на стручното и педагошкото усовршу-
вање, како и мислење за постигнатите резултати 
на наставникот. 

Чле,н 14 
За наставниците кои не извршиле две години 

работа во настава, опецијализираната стручна ор-
ганизација на здружен труд за развој на воспита-
нието и образованието во соработка со соодветните 
високообразовни организации и со организациите 
за средно образование организираат посебни форми 
на стручно и педагошко усовршување. 

За следењето на работата на наставниците од 
став 1 на овој член, по предлог на организаци-
јата за сред,но образование ,во која ,наста,вникот из-
ведува нас-тава, специјал,изирана стручна организа-
ција на -здружен труд за развој на воспитанието и 
образованието определува поискусен наставник (мен-

Б,р. 5Ц/1 
24 декември 1980 ,година 

'Скопје 
Претседател, 

Петар Горковски, с. р. 

50. 
Врз основа на член 89 од Законот за средно 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79) ,и член 26 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на насоченото обра-
зование во електро-енергиј,ата, електроиндустрија-
та, металната и графичката индустрија, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на насо-
ченото образование во електроенергијата, елек-
троиндустријата, металната и графичката инду-
стрија, ,по предлог на Републичкиот педагошки со-
вет, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ 
И СЕМИНАРОТ^ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА 
СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА 
НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИ-

ЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Организацијата на работата на ,курсевите и се-

минарите и другите форми за стручно и педагош-
ко усовршување на наставниците и стручните со-
работници во организациите за средно обра,зова-
ние и воспитувачите во ученичките домови (во на-
тамошниот текст: стручно и педагошко усо,вршу-
вање на наставниците) се регулира со овој пра-
вилник. 

Чл,ен 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во струката односно во. областа за која 
наставникот е оспособен да ја остварув,а В о с п и т н о -
образовната дејност врз марксизмот како основа на 
научниот социјализам и врз практиката на соци-
јалистичкото самоуправување. 

Педагошкото усовршување опфаќа содржини 
од област,а на педагогијата, психологијата и мето-
диката на Воспит,но-образовната дејност. 

Член 3 
Стручно-педагошкото усовршување се оствару-

ва преку: курсеви, семинари, советувања, ко,нсул-
тации, менторство и самообра,зование и други фор-
ми на стручно и педагошко усовршување. 

Член 4 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се организ,ира за секоја наставна дис-
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циплина оддел,но или за две или повеќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изведу-
ваат настава. Како ,наставна дисциплина во смисла 
на овој правилник се -смета и образовно-раб оти ат а 
практика. 

Член 5 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците го организираат организациите за сред-
но образование, научните организации односно спе-
цијализирана стручна организација на здружен 
труд за развој на воспитанието и образованието и 
соодветните високообразовни организации. 

Член 6 
(Стручното усовршување на настав,ниците се из-

ведува на соодветните високообразовни организа-
ции. 

Педагошкото усовршување на наставниците се 
изведува на соодветната високообразовна органи-
зација што подготвува наставнички кадри, додека 
за стручните кадри за кои нема наставни високо-
образовни организации педагошкото усовршување 
го организираат ,наставно-научните студиски групи 
по педагогиј-а и ,психологија на Филозоф-скиот фа-
култет. 

Член 7 
Стручното усовршување на наставниците за 

кои постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, го организираат 
соодветните високообразовни организации. 

Стручното усовршување на наставниците за кои 
не постојат високообразовни организации што под-
готву,ваат наставнички кадри, како и образовно ра-
ботната практика, го организира специјализирана-
та стручна организација на здружен труд за раз-
вој на воспитанието и образованието, во соработка 
со соодветните високообразовни организации. 

Член 8 
Стручното и педаго,шкото усовршување на на-

ставниците се изведува според утврдени програми 
за сите форми на Воспитно-образовната дејност во 
организациите за ,средно образование. 

Содржината на програмите за стручното и пе-
дагошкото усовршување на наставниците ја изгот-
вува соодветната високообразовна организација во 
соработка со специјализираната стручна органи-
зација на здружен труд за развој на воспитанието 
и образованието и организациите за средно обра-
зование. 

Програмите за стручното и педагошкото усо-
вршување ги донесув,а Собранието на Заедницата. 

Член 9 
Програмите за стручно и педагошко усовршу-

вање на ,наставниците, на организациите за средно 
образование им ги доставуваат организаторите два 
месеца пред повикув,ањето на наставниците на 
стручно и педагошко усовршување. При доставу-
вањето ' на ,програмите наставниците се известуваат 
за почетокот на усовршувањето. 

Член 10 
(Времетраењето на стручното и педагошкото 

усовршување се определуваат со програмите. 
Времето на изведувањето на стручното и педа-

гошкото усовршување го определуваат организа-
торите од член 5 на овој правил,ник, со заемно до-
говарање. 

Курсевите и семинарите по правило се орга-
низираат во времето кога не се изведува настава 
во организациите за сред,но образование. 

Чле,н 11 
На стручно и педагошко усовршување настав-

ниците се повикуваат до нав,ршувањето на 25 го-
дини работен стаж. 

Стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците се организира на секои четири години 
почнув,ајќи од втората година од вработување во 
организација за средно образование. 

Член 12 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се евидентира преку водење дневник 
за работа и личен картон на наставникот кој е 
вклучен во стручно и педагошко усовршување. 

Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 на овој прав,илник. 

Член 13 
За учеството во стручното и педагошкото усо-

вршување на наставникот му се издава писмена 
потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и 
содржината на струч,ното и педагошкото усовршу-
вање, к,ако и мислење за постигнатите резултати 
на наставникот. 

Член 14 
За наставниците кои не извршиле две години 

работа во настава, специјализираната стручна ор-
га,низација на здружен труд за развој на воспита-
нието и образованието ,во соработка со соод,ветните 
високообразовни организации и со организациите 
за средно образование организираат посебни фор-
ми на стручно и педагошко усовршу,вање. 

За следењето на работата на наставниците од 
став 1 на овој член, по предлог на организацијата 
за средно образование во која наставникот изведу-
ва настава, специјализирана стручна организација 
на здружен труд за развој на воспитанието и об-
разованието определува поискусен наставник (мен-
тор) кој во текот на следењето врши увид во ра-
ботата на наставникот и организирано и системат-
ск,и му дава насо,ки и совети во неговата работа. 

Со стручното и педагошкото усовршување на-
ставниците од став 1 на овој член треба да се ос-
пособат за правилно организирање на педагош,ко-
методската работа во изведувањето на наставата. 

Член 15 
Наставниците во организациите за средно об-

разование стручно и педагошки се усовршуваат 
преку посетување курсеви, советувања, симпозиу-
ми, сем,инари и други форми што ги организираат 
други организации, заедници и здруженија. 

Стручното и педагошкото усовршување настав-
ниците го остваруваат и со следење на соодветни 
програми преку средствата за јавно информирање 
и комуницирање. 

Член 16 
Овој правилник влегува во ,сила осмиот ден од 

денот на обја,вувањето ,во „Службен весник Со-
цијалистичка Републик,а Македонија". 

Бр. 68/1 
19 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. Иван Ристевски, с. р. 

51. 
Врз основа на член 89 од Законот за средно 

образование и ,в о опит ани е („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/78) и член 26 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на насоченото обра-
зование во хемиската индустрија, текстилната ин-
дустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во хемиската ,индустри-
ја, текстилната индустрија и индустријата за чев-
ли, кожа и гу.ма, по предлог на Републичкиот пе-
дагошки совет, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА' ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУР-
СЕВИТЕ И СЕМИНАРИ ТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ 
ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ 
МА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТ-

НИЦИ; ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Организацијата и работата на курсевите и се-

минарите и другите форми за стручно и педагошко 
усовршување на наста,вн,иците и стручните сора-
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ботници во организациите за средно образование и 
воспитувачите во ученичките домов-и (во натамош-
ниот текст: стручно и педагошко усовршување на 
наставниците) се регулира со овој правилник. 

Член 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во струката односно во областа за која 
наставникот е оспособен да ја остварува Воспитно-
образов,ната дејност врз марксизмот како основи 
на научниот социјализам и врз практиката на со-
цијалистичкото 'самоуправување. 

Педагошкото усовршување опфаќа содржини 
од областа на педашгијата, психоло-гијата и мето-
диката на Воспитно-образовната дејност. 

Член 3 
Стручно-педагошкото усовршување се оствару-

ва преку: курсеви, семинари, советувања, консул-
тации, менторство и самообразование и други фор-
ми на струч,но и педагошко усовршување. 

Член 4 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се организира за секоја наставна ди-
сциплина одделно или за две или повеќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изведу-
ваат настава. Како наставна дисциплина во смисла 
на овој правилник се смета и образовно-работната 
практика. 

Член 5 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците го организираат организациите за сред-
но образ,ование, научните организации односно спе-
цијализирана стручна организација на здружен 
труд за развој на воспитанието и образованието 
и соо,дветните ,високообразов,ни организации. 

Член б 
Стручното усовршување на настав,ниците се из-

веду,ва на соодветните високообразовни организа-
ции. 

Педагошкото усовршување на наставниците се 
изведува на соодветната високообразовна организа-
ција што подготвува наставнички кадри, додека за 
стручните кадри за кои нема наставни високооб-
разовни организации педагошкото усовршување го 
организираат наста,вно-научните студиски групи 
по педагогија и психологија на Филозофскиот фа -
култет. 

Член 7 
Стручното усовршување на наста,вниците за кои 

постојат високообразовни организации што подгот-
вуваат настав,нички кадри, го организ,ираат соод-
ветните високообразов,ни организации. 

Стручното усовршување на наставниците за 
кои не постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, како и образовно 
работната практика, го организира специј алоци-
раната стручна организација на здружен труд за 
развој на воспитанието и образованието, во сора-
бот.ка со соодветните високообразо,вни организации. 

Член 8 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се изведува според утврдени програми 
за сите форми на Воспитно-образовната дејност во 
организациите за средно образова,ние. 

Содржината на програмите за стручното и пе-
дагошкото усовршув,ање на наставниците ја из,гот-
вува соодветната високообразовна орга,низација во 
соработка со слецијализираната стручна организа-
ција на здружен труд за р,азвој на воспитанието и 
образованието и организациите за средно образо-
вание. 

Програмите за стручното и ,педагошкото усовр-
шување ги до,не,сува Собранието на Заедницата. 

Член 9 
Програмите з,а стручно и педагошко усовршу-

вање на наставниците, на организациите за средно 
образование им ги доставуваат организаторите два 

месеца пред по,викувањето на наставниците на 
стручно и педагошко усовршување. При доставу-
вањето на програмите наставниците се известуваат 
за почетокот на усовршувањето. 

Член 10 
Времетраењето на стручното и педагошкото 

усовршување се определув,аат со програмите. 
Времето на изведувањето на стручното и педа-

гошкото усовршување го определуваат организа-
торите од член 5 на овој правилник, со заемно до-
го,варање. 

Курсевите и семина,рите по правило се органи-
зираат во времето кога не се изведув,а настава во 
организациите за средно образование. 

Член 11 
На стручно и педагошко усовршување настав-

ниците се повикуваат до навршувањето на 25 го-
дини работен стаж. 

Стручното и педагошкото усовршув,ање на на-
ставниците се организира на секои четири години 
почнувајќи од втората година од вработување во 
организација за средно образование. 

Член 12-
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се евидентира преку водење дневник за 
работа и личен картон на настав,никот кој е вклу-
чен во стручно и педагошко усовршување. 

Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 на овој правилник. 

Член 13 
За учеството во стручното и педагошкото усо-

вршување на наста,вникот му се издава писмена 
потврда. Во потврдата се внесу,ва времетраењето и 
содржината на стручното и педагошкото усовршу-
вање, како и мислење за постигнатите резултати 
на наставникот. 

Член 14 
За наставниците кои не извршиле две години 

работа во настава, опециј ал,изиграната стручна ор-
ганизација на здружен труд за развој на воспи-
танието и образованието во со,работка со соодвет-
ните високообразовни организации и со организа-
циите за средно образование организираат посебни 
фор,ми на стручно и педагошко усовршување. 

За следењето на работата на наставниците од 
став 1 на овој член, по предлог на организацијата 
за средно образо.вание во која наставникот изве-
дува настава, специјализирана стручна организаци-
ја на здружен труд за развој на воспитанието и 
образованието определува поискусен наставник (мен-
тор) кој во текот на следењето врши увид во ра-
ботата на наставникот и организирано и систе-
матски му дава ,насоки и совети во него,вата работа. 

Со стручното и педагошкото усовршување на-
ставниците од став 1 на овој член треба да се оспо-
собат за правилно организирање на педагошко-ме-
тодоката работа во изведувањето на наставата. 

Член 15 
Наставниците во организациите за средно об-

разование стручно и педагошки се усовршуваат 
преку посетување курсеви, советувања, симпозиу-
ми, семинари и други форми што ги организираат 
други организации, заедници и здруженија. 

Стручното и педагошкото 'усовршу,вање настав-
ниците го остваруваат и со следење на соодветни 
програми преку средствата за јавно информирање 
и комуницирање. 

Член 16 
Овој ,правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
циј а листичка Република Ма,кед опиј а". 

Бр. 58/1 
2.3 декември 1980 година 

Окоп ј е 
Претседател, 

д-р Владан Златановиќ, с. р. 
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52. 
Врз основа на член 89 од Законот за средно 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на насоченото обра-
зование во градежништвото и градежната инду-
стрија, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во градежниш-
твото и градежната индустрија, по предлог на Ре-
публичкиот педагошки совет, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ 
И СЕМИНАРИТЕ И ,ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА 
СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА 
НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИ-

ЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Организацијата и работата на курсевите и се-

минарите и другите форми за стручно и педагош-
ко усовршување на наставниците и стручните со-
работници во организациите за средно образование 
и воспитувачите во ученичките домо,ви (во ната-
мошниот текст: стручно и педагошко усовршување 
на наставниците) се регулира со овој правилник. 

Член 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во струката односно во областа за која 
наставникот е оспособен да ја остварува Воспитно-
образовната дејност врз марксизмот како основи 
на научниот социјализам и врз практиката на со-
циј алистичкото самоуправување. 

Педагошкото усовршување опфаќа содржини 
од областа на педагогијата, психологијата и^мето-
диката на воспитно образовната дејност. 

Член 3 
Стручно-ледагошкото усовршување се оствару-

ва преку: курсеви, семинари, советувања, консул-
тации, месарство и самообразование и други фор-
ми на стручно и педагошко усовршување. 

Член 4 
,Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците ice организира за секоја наставна дис-
циплина одделно или за две или повеќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изве-
дуваат настава. Како наставна дисциплина во сми-
сла на овој ,правилник се смета и образовно-работ-
ната практика. 

Член 5 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците го организираат организациите за сред-
но образование, научните организации односно 
специјализирана стручна организација на здружен 
труд за развој ,на воспитанието и образованието и 
соодветните високообразов,ни организации. 

Член 6 
Стручното усовршување на наставниците се из-

ведува на соодветните високообразовни организа-
ции. 

Педагошкото усовршување на наставниците се 
изведува на соодветната високообразовна органи-
зација што подготвува наставнички кадри, додека 
за стручните кадри за кои нема наставни високо-
образовни организации педагошкото усовршување 
го организираат наставно-научните студиски групи 
по педагогија и психологија на Филозофскиот фа-
култет. 

Член 7 
Стручното усовршување на наставниците за 

кои постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, го организираат 
соодветните високообразовни организации. 

Стручното у,совршување на наставниците за 
кои не постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, како и образов-

но работната практика, го организира специјализи-
раната стручна организација на здружен труд за 
развој на воспитанието и образованието, во сора-
ботка со соодветните високообразовни организации. 

Член 8 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се изведува според утврдени програми 
за сите форми на Воспитно-образовната дејност во 
организациите за средно образование. 

Содржината на програмите за стручното и пе-
дагошкото усовршување на наставниците ја из-
готвува соодветната високообразовна организација 
во соработка со специјализираната стручна орга-
низација на здружен труд за развој на воспита-
нието и образованието и организациите за средно 
образование. 

Програмите за стручното и педагошкото усо-
вршување ги донесува Собранието на Заедницата. 

Член 9 
Програмите за стручно и педагошко усовршу-

вање на наставниците, на организациите за средно 
образование им ги доставуваат организаторите два 
месеца пред повикувањето на наставниците на 
стручно и педагошко усовршување. При доставу-
вањето на програмите наставниците се известуваат 
за почетокот на усовршувањето. 

Член 10' 
Времетраењето на стручното и педагошкото 

усовршување се определуваат со програмите. 
Времето на изведувањето на стручното и пе-

дагошкото усовршување го определуваат органи-
заторите од член 5 на овој правилник, со заемно 
договарање. 

Курсевите и семинарите по правило се орга-
низираат во времето кога не се изведува настава 
во организациите за средно образование. 

Член 11 
На стручно и педагошко усовршување настав-

ниците се повикуваат до навршувањето на 25 го-
дини работен стаж. 

Стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците се организира на секои четири години 
почнувајќи од втората година од вработување во 
организација за средно образование. 

Член 12 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се евидентира преку водење дневник 
за работа и личен картон на наставникот кој е 
вклучен во стручно и педагошко усовршување. 

Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 на овој правилник. 

Член 13 
За учеството во стручното и педагошкото усо-

вршување на наставникот му се издава писмена 
потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и 
содржината на стручното и педагошкото усовршу-
вање, како и мислење за постигнатите резултати 
на наставникот. 

Член 14 
За наставниците кои не извршиле две години 

работа во настава, специјализираната стручна ор-
ганизација на здружен труд за развој на воспи-
танието и образованието во соработка со соодвет-
ните високообразовни организации и со организа-
циите за средно образование организираат посебни 
форми на стручно и педагошко усовршување. 

За следењето на работата ,на наставниците од 
став 1 на овој член, по предлог на организацијата 
за средно образование во која наставникот изве-
дува настава, специјализирана стручна организа-
ција на здружен труд за развој ,на воспитанието 
и образованието определува поискусен наставник 
(ментор) кој во текот на следењето врши у,вид во 
работата на наставникот и организирано и систе-
матски му дава насоки и совети во неговата работа. 
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Со стручното и педагошкото усовршување на-
ставниците од став 1 на овој член треба да се 
оспособат за правилно организирање ,на ,педагошко-
методската работа во изведувањето на наставата. 

Член 15 
Наставниците во организациите за средно об-

разование стручно и педагошки се усовршуваат 
преку посетување курсеви, советувања, симпозиу-
ми, семи,нари и други форми што ги организираат 
други организации, заедници и здруженија. 

Стручното и педагошкото усовршување настав-
ниците го остваруваат и со следење на соодветни 
програми преку средствата за јав,но информирање 
и комуницирање. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот деџ од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 76/1 
19 декември 1980 година 

Скопје 
1 Претседател, 

проф. д-р Стево Матески, с. р. 

53. 
Врз основа на член 89 од Законот за средно 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на насоченото обра-
зование во земјоделството, шумарството, дрвната 
индустрија, индустријата на тутун и прехранбена-
та индустрија, Собранието на Самоуправнат,а инте-
ресна заедница на насоченото образование во зем-
јоделството, шумарството, дрвната индустрија, ин-
дустријата на тутун и прехр,анбената индустрија, 
по предлог на Републичкиот педагошки совет, до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУР-
СЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ 
ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ 
НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТ-

НИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член .1 
Организацијата и работата на курсевите и се-

минари^ и другите форми за стручно и педагошко 
усовршување на наставниците и стручните сора-
ботници во организациите за средно образование 
и воспитувачите во ученичките домови (во ната-
мошниот текст: стручно и педагошко усо,вршување 
на наставниците) се регулира со овој правилник. 

Член 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во ст,руката односно во областа за која 
наставникот е оспособен да ја остварува Воспитно-
образовната дејност врз марксизмот, како основи 
на ,научниот социјализам и врз практиката на со-
цијалистичкото самоуправување. 

Педагошкото усовршување опфаќа содржини 
од областа на педагогијата, психологијата и ме'то-
диката на Воспитно-образовната дејност. 

Член 3 
Стручно-педагошкото усовршување се оствару-

ва прек,у: курсеви, семинари, советувања, консул-
тации, менторство и самообразование и други фор-
ми ,на стручно и педагошко усовршување. 

Член 4 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се организира за секоја наставна ди-
сциплина одделно или за две или повеќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изве-
дуваат настава. Како наставна дисциплина во сми-
сла на овој правилник се смета и образовно-ра-
ботната практика, 

Член 5 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците го организираат организациите за сред-
но образование, научните организации односно спе-
цијализирана стручна организација на здружен 
труд за развој на воспитанието и образованието и 
соодветните високообразовни организации. 

Член 6 
Стручното усовршување на наставниците се из-

ведува на соодветните високообразовни организа-
ции. 

Педагошкото усовршување на наставниците се 
изведува на соодветната високообразовна органи-
зација што подготвува наставнички кадри, додека 
за стручните кадри за кои нема наставни високо-
образовни организации педагошкото усовршување 
го организираат наставно-научните студиски групи 
по педаго,гија и психологија на Филозофскиот ф а -
култет. 

^Член 7 
Стручното усовршување на наставниците за 

кои постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, ' го организираат 
соодветните високообразовни организации. 

Стручното усовршување на наставниците за 
кои не постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, како и об,р,азовно 
работната практика, го организира снециј а л и з г а -
ната стручна организација на здружен труд за раз-
вој на воспитанието и образованието, во соработка 
со соодветните високообразовни организации. 

Член 8 
,Стручното и педагошкото усовршување на ,на-

ставниците се изведува според утврдени прогр,ами 
за сите форми на Воспитно-образовната дејност во 
организациите за средно образование. 

Содржината на програмите за стручното и пе-
дагошкото усовршување на наставниците ја изгот-
вува соодветната високообразовна организација во 
соработка со специјализираната стручна организа-
ција на здружен труд за развој на воспитанието и 
образова,нието и организациите за средно образо-
вание. 

Програмите за стручното и педагошкото усо-
вршување ги донесува Собранието на Заедницата. 

Член 9 
Програмите за стручно и педагошко усовршу-

вање на наставниците, на организациите за средно 
образование им ги доставуваат организаторите два 
месеца пред повикувањето на наставниците на 
стручно и педагошко усовршување. При доставу-
вањето на програмите наставниците се известуваат 
за почетокот на усовршувањето. 

Член 10 
Времетраењето на стручното и педагошкото 

усовршување се определуваат со програмите. 
Времето на изведувањето на стручното и педа-

гошкото усовршување го определуваат организа-
торите од член 5 на овој правил,ник, со заемно до-
говарање. 

Курсевите и семинарите по правило се органи-
зираат во времето кога не се изведува настава во 
организациите за средно образование. 

Член 11 
На стручно и педагошко усовршување настав-

ниците се повикуваат до навршувањето на 25 го-
дини работен стаж. 

Стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците се организира на секои четири години 
почнувајќи од втората година од вработување во 
организација за сред,но образование. 

Член 12 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се евидентира преку водење дневник 
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за работа и личен ,картон на наставникот кој е 
вклучен во стручно ,и педагошко усовршување. 

Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 на овој правилник. 

Член 13 
За учеството во стручното .и ,пед,агошкото усо-

вршување на наставникот му се издава писмена пот-
врда. Во потврдата се внесува времетраењето и 
содржината на стручното и педагошкото усовршу-
вање, како и мислење за постигнатите резултати 
на наставникот. 

Член 14 
За наставниците кои не извршиле две години 

работа во настава, специјализираната стручна ор-
ганизација на здружен труд за развој на воспи-
танието и образованието во соработка со соодвет-
ните високообразовни организации и со организа-
циите за средно образование организираат посебни 
форми на стручно и педагошко усовршување. 

За следењето на работата на настав,ниците од 
став 1 на ов,ој член, по предлог на организацијата 
за средно образование во која наставникот изве-
дува настава, специјализирана стручна организа-
ција на здружен труд за развој на воспитанието 
и образованието определува поискусен наставник 
(ментор) кој во текот на следењето врши увид во 
работата на наставникот и организирано и систе-
матски му дава насоки и совети во неговата ра-
бота. 

Со стручното и педагошкото усовршување на-
ставниците од став 1 на овој член треба да се 
оспособат за прав,илно о,рганизирање на педагош-
ко-методоката работа во изведувањето на наста-
вата. 

Член 15 
Наставниците во организациите за средно обра-

зование стручно и педагошки се усовршуваат пре-
ку посетување курсеви, советувања, симпозиум,и, 
семинари и други форми што ги организираат дру-
ги организации, заедници и здруженија. 

Стручното и педагошкото усовршување настав-
ниците го остваруваат и со следење на соодветни 
програм,и преку средствата за јавно информирање 
и комуницирање. 

Чле,н 16 
Овој правилник влегува во аила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 77/1 
24 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Бељан Вељановски, с. р. 

54. 
Врз основа на член 89 од Зако,нот за средно 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Самоуп-
равната интересна^ заедница на насоченото обра-
зование во сообраќајот и врските, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во сообраќајот и врските, по предлог 
на Републичкиот педагошки совет, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУР-
СЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ 
ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ 
НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТ-

НИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Организацијата и работата на курсевите и се-

м,инарите и друг,ите форми за стручно и педагош-
ко усов,ршување на наставниците и стручните со-
работници во организациите за средно образование 

и воспитувачите во ученичките домови (во ната-
мошниот текст: стручно и педагошко усовршување 
на наставниците) се регулира со овој правил,ник. 

Член 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во струката односно во областа за која 
настав,никот е оспособен да ја остварува Воспитно-
образовната ,дејност врз марисизмот како основи на 
научниот социјализам и врз практиката на соција-
листичкото (самоуправување. 

Педагошкото усовршување опфаќа содржини 
од областа на педагог,^ата, психологијата и мето-
диката на Воспитно-образ,овната дејност. 

Член 3 
Стручно-^педагонжото усовршување се оствару-

ва преку: курсе,ви, семинари, советувања, консул-
тации, менторство' и самообразование ,и други фор-
ми на стручно и педагошко усовршување, 

Член 4 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се организира за секоја наставна дис-
циплина одделно или за две или повеќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изве-
дуваат настава. Како наставна дисциплина во сми-
сла на овој правилник се смета и образовно-работ-
ната практика. 

Член 5 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците го о,рганизираат организациите за сред-
но образование, научните организации односно спе-
циј,ализирана стручна орга,низација на здружен 
труд за раз,вој на воспитанието и образованието и 
соодветните високообразовни организации. 

Член 6 
Стручното усовршување на наставниците се 

изведува на соодветните високообразовни органи-
зации. 

Педагошкото усовршување на наставниците се 
изведува на соодветната високообразовна организа-
ција што подготвува наставнички кадри, додека за 
стручните кадри за кои нема наставни високооб-
разов,ни организации педагошкото усовршување го 
орга.низираат наставно-научните студиски групи по 
педагогија и психологија на Филозофскиот фа -
култет. 

Член 7 
Струч,ното усовршување на настав,ниците за кои 

постојат високообразовни организации што подгот-
вуваат наставнички кадри, го организираат соод-
ветните високообразовни организации. 

Стручното усовршување на наставниците з." 
кои не постојат високообразовни организации итн 
подг-отвуваат наставнички кадри, како и образон 
но работната практика, го организира специјали-
зираната стручна организација на здружен тр.ут1 
за развој на воспитанието и образованието, во со-
работка со соодветните високообразовни органи-
зации. 

Член в 
'Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се изведува според утврдени програми 
за сите форми на Воспитно-образовната дејност во 
организациите за средно образование. 

Содржината на програмите за стручното и педа-
гошкото усовршување на наставниците ја изгот-
вува соодветната 'високообразовна организација во 
соработка со специјализираната стручна организа-
ција на здружен труд за развој на воспитанието 
и образованието и организациите за средно обра-
зование. 

Програмите за стручното и педагошкото усо-
вршување ги донесува Собранието на Заедницата 

Член 9 
Програм,ите за стручно и педагошко усовршу-

вање на на,ставниците, на организациите за средно 
об,разование им ги доставуваат организ,аторите два 
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месеца пред повику,вањето на наставниците на 
струч.но и педагошко усовршување. При доставу-
вањето на програмите ,наставниците се известуваат 
за почетокот на усовршувањето. 

Член 10 
Времетраењето на стручното и педагошкото 

усовршување се определуваат со програмите. 
Времето на изведувањето ,на стручното и педа-

гошкото усовршувале го определуваат организа-
торите од член 5 на овоа правилник, со заемно 
договарање. 

Курсевите и семинарите по правило се орга-
низираат во времето кога не се изведува настава 
во организациите за средно образование. 

Член И 
На стручно и педагошко усовршување настав-

ниците се повикуваат до навршувањето на 25 го-
дини работен стаж. 

Стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците се организира на секои четири години 
почнувајќи од втората година од вработување во 
организација за средно образ,ова,ние. 

Член 12 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се евидентира пре,ку водење дневник 
за работа и личен картон на наставникот кој е 
вклучен во стручно и педагошко усовршување. 

Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 на овој правилник. 

Член 13 
За учеството во стручното и педагошкото усовр-

шување на наставник,от му се издава писме,на пот-
врда. Во потврдата се внесува времетраењето и со-
држината на стручното и педагошкото усовршу-
вање, како и мислење за постигнатите резултати 
на наставникот. 

Член 14 
За наставниците кои не извршиле две години 

работа во настава, специјадизираната стручна ор-
ганизација на здружен труд за развој на воспита-
нието и образованието во ,соработка со соодветните 
високообразовни организации и со организациите 
за средно образование организираат посебни фор-
ми на стручно и педагошко усовршување. 

За следењето на работата нг. наставниците од 
став 1 на овој член, по предлог на организацијата 
за средно образование во која наставникот изве-
дува настава, специјализи,рана стручна организа-
ција на здружен труд за развој на восп,итанието 
и образов-анието определува поискусен наставник 
(ментор) кој во текот на следењето врши увид во 
работата на наставни,к,от и организира,но и систе-
матски му дава насоки и совети во неговата ра-
бота. 

Со стручното и педагошкото з а в р ш у в а њ е на-
ставниците од став 1 на овој член треба да се ос-
пособат за правилно организирање на педзгопжо-
методската работа во изведувањето на наставата. 

Член 15 
Наставниците во организациите за средно об-

разование стручно и педагошки се усовршуваат 
преку посетување курсеви, советувања, симпози-
уми, семинари ,и други форми што ги организираат 
други организации, заедници и здруженија. 

Стручното и педагошкото усовршување настав-
ниците го остваруваат и со следење на соодветни 
програми преку средствата за јав,но информирање 
и комуницирање. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 40/1 
2-1 декември 1980 година 

Скопје 
i ЦнЈт.с-^датод, 

Драган Димитров, с. р, 

55. 
Врз основа на член 89 од Законот за средно 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на насоченото обра-
зование во трговијата, угостителствот,о, туризмот, 
за,наетчиството и комуналната дејност, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во трговијата, угостителството, 
туризм,от, занаетчиството и комуналн,ата дејност, 
по предлог на Републичкиот педагошки совет, до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИ-
ТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ З(А 
СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА 
НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИ-

ЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Организацијата и работата на курсевите и се-

минарите и другите форми за стручно и педагош-
ко усовршување на наставниците и стручните со-
работници во организациите за средно образование 
и воспитувачите во ученичките домови (во ната-
мошниот текст: стручно и педагошко усовршува-
ње на наставниците) се регулира со овој правил-
ник. 

Член 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во струката односно во областа за која 
наставникот е оспособен да ја остварува Воспит,но-
образовната дејност врз марксизмот како основи 
на научниот социјализам и врз практиката на со-
цијалистичкото самоуправување. 

Педагошкото усовршување опфаќа содржини 
од областа на педагонијата, психологијата и мето-
диката на Воспитно-образ,овната дејност. 

Член 3 
Стручно-иедагошкото усовршување се оствару-

ва преку: курсеви, семинари, советувања, консул-
тации, менторство и самообразование ,и други фор-
ми на стручно и педагошко усовршување. 

Член 4 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се организира за секоја наставна дис-
циплина одделно или за две или повеќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изве-
дуваат настава. Како н,аставна дисциплина во 
смисла на овој прави,лник се смета и образовно-
работната практика. ^ 

Член 5 
Стручното и педагошкото ус,овршување на на-

ставниците го организираат организациите за сред-
но образование, научните организации односно 
специјализирана стручна организација на здружен 
труд за развој на воспитанието и образованието 
и соодветните високообразовни орг,анизации. 

Член 6 
Стручното усовршување на наставниците се 

изведува на содветните високообразовни органи-
зации. 

Педагошкото усовршување на наставниците се 
изведува на соодветната високообразовна органи-
зација што подготвува наставнички кадри, додека 
за стручните кадри за кои нема наставни високо-
образовни организ,ации педагошкото усовршување 
го организираат наставно-научните студиски групи 
по педагогија и психологија на Филозофокиот ф а -
култет. 

Член 7 
Стручното усовршување на наставниците за 

кои постојат високообразовни организации што 
јизготвуваат наставнички кадри, г,о организираат 
соодветните високобразовни организации. 
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Стручното усовршување на наставниците за 
кои не постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, како и образов-
но работната практика, го организира специјали-
зираната стручна организација на здружен труд 
за развој на воспитанието и образованието, во со-
работка со соодветните високообразовни организа-
ции. 

Ч л ен 8 
Стручното и педагош,кото усовршување на на-

ставниците се изведува според утврдени програми 
за сите форми на Воспитно-об,разовната дејност во 
организациите за средно образование. 

'Содржината на програмите за стручното и пе-
дагошкото усовршување ,на настав,ниците ја изгот-
вува соодветната високообразовна организација во 
соработка со специјал,изира нат а стручна организа-
ција на здружен труд за развој на воспитанието 
и образованието и организациите за сред,но обра-
зование. 

,Програмите за стручното и педагошкото усо-
вршување ги донесува Собранието на Заедницата. 

Член 9 
Програмите за стручно и педагошко усовршу-

вање на наставниците на организациите за средно 
образование им ги доставуваат организаторите два 
месеца пред повикувањето ,на наста,вниците на 
стручно и педа,гошко усовршување. При доставу-
вањето на програмите наставниците се известуваат 
за почетокот на усовршувањето. 

Член /10 
В,реметрањето на стручното и педагошкото усо-

вршување се определуваат со програмите. 
Времето на изведувањето на стручното и педа-

гошкото усовршување го определуваат организа-
торите од член 5 на овој правилник, со заемно до-
говарање. 

Ку,рсевите и семинарите по правило се орга-
низираат во времето кога не се изведува настава 
во организациите за средно образование. 

Член /11 
На стручно и педагошко усовршување настав-

ниците се повикуваат до навршувањето на 25 го-
дини работен стаж. 

Стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците се организира на секои четири години 
почнувајќи од втората година од вработување 
во организација за средно образование. 

Член 12 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се евидентира преку водење дневник 
за работа и личен картон на наставникот кој е 
вклучен во стручно и педагошко усовршување. 

Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 на овој правилник. 

Член 13 
За учеството во стручното и педагошкото усо-

вршување на наставникот му се издава писмена 
потврда. Во потврдата се внесува времетраењето 
и содржината на стручното и педагошкото усовр-
шување, како и мислење за постигнатите резул-
тати на наставникот. 

Член 14 
За наставниците кои не извршиле две години 

работа во настава, специјализираната стручна ор-
ганизација на здружен труд за развој на воспита-
нието и образованието во соработка со соодвет-
ните високообразовни организации и со орга,низа-
циите за средно образование организираат посеб-
ни форми на стручно и педагошко усовршување.. 

За следењето на работата на наставниците од 
став 1 на овој член, по предлог на организацијата 
за средно образование во која наставникот изве-
дvвa настава, специјализирана стручна орган,иза-
ција ,на здружен труд за раз,вој на воспитанието и 

образованието определува поискусен наставник (мен-
тор) кој во текот на следењето врши увид во ра-
ботата на наставникот и организирано и системат-
ски му дава насок,и и совети во неговата работа. 

Со стручното и педагошкото усовршување на-
ставниците о,д став 1 на овој член треба да се 
оспособат за правилно организирање на педагош-
ко-методската работа во изведувањето на наста-
вата. 

Член 15 
Наставниците во организациите за средно об-

разование стручно и педагошки се усовршуваат 
преку посетување курсеви, советувања, симпозиуми, 
семинари и други форми што ги организираат 
други организации, заедници и здруженија. 

Стручното и педагошкото усовршување настав-
ниците го остваруваат и со следење на соодветни 
програми преку средствата за ј,авно информирање 
и комуницирање.-

Чле,н ,16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 54/1 
19 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Цицковски, с. р. 

56. 
Врз основа на чле,н 89 од Законот за средно 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Општа-
та заедница :на насоченото образование, Собра,нието 
на Општата заедница на насоченото образование, 
по предлог на Републичкиот педагошки совет, до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИ-
ТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА 
СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА 
НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИ-

ЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Организациј,ата и работата на курсевите и се-

минарите и другите форми за стручно и педагош-
ко усовршување на наставниците и стручните со-
работници во о,рганизациите за средно образова-
ние и воспитувачите во ученичките домови (во 
натамошниот текст: стручно и педагошко усовр-
шување на наставниците) се регул,ира со овој пра-
вилник. 

Член 2 
Под стручно усовршување се подразбира усо-

вршување во струката односно во областа за која 
наставникот е оспособен да ја остварува Воспитно-
об,разовната дејност врз марксизмот како основи 
на научниот социјализам и врз практиката на со-
ција,листичкото самоуправување. 

Педагошкото усовршување опфаќа содржини 
од областа на педагонијата, психологијата и мето-
диката на Воспитно-образовната дејност. 

Член 3 
Стручнонпедагошкото усовршу,вање се оствару-

ва преку: курсеви, семинари, советувања, консул-
тации, менторство и само образование и други фор-
ми на стручно и пе,дагошко усовршување. 

Член 4 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се организира за секоја наставна дис-
циплина одделно или за две или по,веќе сродни 
наставни дисциплини по кои наставниците изве-
дуваат настава. Како наставна дисципли,на во 
смисла на овој правилник се смета и образовно-
работната практика, 
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Член 5 
Стручното и педагошкото усов,ршување на на-

ставниците го организираат организациите за сред-
но образование научните организации односно спе-
цијализирана стручна организација на здружен 
труд за развој на воспитанието и образованието 
и соод,ветните високообразовни организации. 

Член 6 
Стручното усовршување на наставниците се 

изведува на соодветните високообразовни органи-
зации. 

Педагошкото усовршување на наставниците се 
изведува на соодветна високообразовна организа-
ција што подготвува настав,нички кадри, додека 
за стручните кадри за кои нема наставни висо-
кообразовни организации педагошкото уснвршува-
ње го организираат наставно-научните студиски 
ipy-пи по педагогија и психологија на Филозоф-
скиот факултет. 

Член 7 
Стручното усовршување на наставниците за 

кои постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, го организираат 
соодветните високообразовни организации. 

Стручното усовршување на наставниците за 
кои не постојат високообразовни организации што 
подготвуваат наставнички кадри, како и образов-
но работната практика, го организира специјали-
зираната стручна организација на здружен труд 
за развој на воспитанието и образованието, во со-
работка со соодветните високообразовни органи-
зации. 

Член 8 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се изведува според утврдени програми 
за сите форми на Воспитно-образовната дејност во 
организациите за средно образование. 

Содржината на програмите за стручното и пе-
дагошкото усовршување на наставниците ја из-
готвува соодветната високообразовна организаци-
ја во соработка со специјализираната стручна ор-
ганизација на здружен труд за развој ,на воспита-
нието и образованието и организациите за средно 
образование. 

Програмите за стручното и педагошкото усо-
вршување ги донесува Собранието на Заедницата. 

Член 9 
Програмите за стручно и педагошко усовршу-

вање на наставниците, на организациите за средно 
образование им ги доставуваат организаторите два 
месеца пред повикувањето на наставниците на 
стручно и педагошко усовршување. При доставу-
вањето на програмите наставниците се известуваат 
за почетокот на усовршувањето. 

Член 10 
Времетраењето на стручното и педагошкото 

усовршување се определуваат со програмите. 
Времето на изведувањето на стручното и педа-

гошкото усовршување го определуваат организа-
торите од член 5 на овој правилник, со заем,но до-
говарање. 

Курсевите и̂  семинари^ по правило се орга-
низираат во времето кога не се изведува настава 
во организациите за средно образование. 

Член 11 
На стручно и педагошко усовршување настав-

ниците се повикуваат до навршувањето на 25 го-
дини работен стаж. 

Стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците се организира на секои четири години 
почнувајќи од втората година од вработување во 
организација за средно образование. 

Член 12 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

став,ниците се евидентира преку водење дневник 
за работа и личе,н картон на наставникот кој е 
вклучен во стручно и педагошко усовршување. 

Евиденцијата ја водат организаторите од член 
5 на овој правилник. 

Член 13 
За учеството во стручното и педагошкото усо-

вршување на наставникот му се издава писмена 
потврда. Во потврдата се внесува времетраењето 
и содржината на стручното и педагошкото усовр-
шување, како и мислење за постигнатите резул-
тати на наставникот. 

Член 14 
За наставниците кои не извршиле две години 

работа во настава, специјализирана!^ стручна ор-
ганизација на здружен труд за -развој на воспи-
танието и образованието во соработка со соодвет-
ните високообразовни организации и со организа-
циите за средно образование организираат посебни 
форми на стручно и педагошко усовршување. 

За следењето на работата на наставниците од 
став 1 на овој член, по предлог на организација-
та за средно образование'во која наставникот из-
ведува настава, специјализирана стручна органи-
зација на здружен труд за развој на воспитанието 
и образова,нието определува поискусен (наставник 
(ментор) кој во текот на следењето врши увид во 
работата на наставникот и организирано и систе-
матски му дава насоки и совети во него,вата ра-
бота. 

Со стручното /и педагошкото усовршување на-
ставниците од став 1 на овој член треба да се ос-
пособат за правилно организирање на педагошко-
методската работа во изведувањето на наставата. 

Член 15 
Наставниците на организациите за средно об-

разование стручно и педагошки се усовршуваат 
преку постоење курсеви, советувања, симпозиуми, 
семинари и други форми што ги организираат 
други организации, заедници и здруженија. 

Стручното и ^педагошкото усовршување настав-
ниците го остваруваат и со следење на соодветни 
програми преку средствата за јавно информира-
ње и комуницирање. 

Член 16 
Овој правилник влегу,ва во сила осмиот ден 

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

Бр. 628/1 
19 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Панче Соколов, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

57. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и 
43/78) и член 16 ,став 1, алинеја 5 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита —' Скопје, Собранието на Ре-
пу(бличката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје, на седницата одржана 
на 21 јануари 19811 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се утврдува висината на 
стапките на придонесите што ги уплатуваат работ-
ните луѓе од доходот на основните организации на 
здружен труд и од личен доход од работен однос, 
заради обезбедување средства на Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје. 
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2. Стапките на придонесите на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје се утврдуваат во висина од: 

— 0,14% од доходот на основните организации 
на здружен труд и другите корисници на општес-
твени средства распоредени со Одлуката за утвр-
дување на стопанските и ^стопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 14/77) во областа на 
дејностите од 01 до 11; 

— 0,07% од личниот доход од работен однос 
на работниците што остваруваат личен доход од ра-
ботен однос, освен за работниците вработени кај 
обврзниците од претходната алинеја на оваа точка. 

3. Пресметувањето и плаќањето на придонесот 
од доходот ќе се врши на начин и според обрас-
ците утврдени во Упатството за начинот на прес-
метување и плаќање на данокот на доход на ор-
ганизациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20^79 и 2/80). 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за утврду-
вање висината на стапките на придонесите за Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје, објавена во „Службен 
весник на СРМ" бр. 43/79. 

5. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Број 08-17/1 
јануари 1981 година 

Скопје 

Претседател, 
Исмаилаки Емурлаи, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
- ПРИЛЕП 

58. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници за воспитание и образо-
вание („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и член 
23 алинеја 10 од Статутот па Општинската само-
управна интересна заедница за воспитание и об-
разование — Прилеп, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за воспитание и 
образование, на седницата одржана на 30. XII. 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПРЕДУЧИЛИШ-
НОТО 'и ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРА-

ЗОВАНИЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесиве од личните доходи за 

финансирање на дејностите на предучилишното и 
основното воспитание и образование на општината 
Прилеп за 1981 година изнесуваат: 

— 6% од бруто личниот доход од работен однос 
од стопанство и нестопанство; 

— 3,25% од личниот доход од самостојно вр-
шење земјоделска дејност; 

— 5% од личниот доход од самостојно вршење 
стопанска и нестопанска дејност. 

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

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

Бр. 08-399 
31. декомври 1980 година 

П р и л е п 

Протседател, 
Петар Бачанов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

59. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, Соборот на 
делегатите на корисниците на услуги-работници и 
Соборот на делегатите на давателите на услуги на 
Собранието на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Титов Велес, 
со рамноправно учество на седницата одржана на 
29. XII. 1980 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊА МА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 

Стапката на придонесот за здравственото осигу-
рување на работниците се утврдува во висина од 
7,70% од бруто личниот доход ЕО која се содр-
жани: 

— стапка на придонес за обезбедување на за-
должителните видови на здравствената заштита од 
3,30% и 

— стапка на придонес за обезбедување н,а пра-
вата од здравственото осигурување што самостојно 
ги утврдува Заедницата од 4,40%). 

И 

За обврзниците на придонесот за здравството 
и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 
и 7 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
за кои е определена во пето лични примања, стап-
ката на придонесот за здравството и здравственото 
осигурување се утврдува во висина од 12,8% од 
нето основицата во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
5,8% и 

— стапката на придонесот за обезбедување па 
правата од здравството и здравственото осигурува-
ње што самостојно ги утврдува Заедницата од 
7,0%. 

III 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува во ви-
сина од 0,30% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружен труд од облас-
та на стопанството, како и основните организации 
на здружен труд регис,трирани како установи, кои 
во номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и други организации и државните органи по 
дејности се распореден!^ во областите од 1 до 8 — 
остварениот доход намален за пресметаните за-
конски и договорни обврски, освен данокот на до-
ход; 

2. за другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, оптитествено-политички 
организации и здруженија и други работни заед-
ници што не се организирани како организации на 
здружен труд кои но своето работење не остваруваат 
доход, а кои се регистрирани во областите 9 и О 
од Номенклатурата за распоредување' на стопан-
ските и другите организации и државните органи 
по дејности — бруто личниот доход на вработените. 
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IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1981 година. 

Бр. 595/1 
29 декември 1980 година 

Титов Велес 

Претседател, 
Никола Арсовски с. р. 

60. 
Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Титов Велес, Соборот на де-
легатите корисници на услугите — земјоделци и 
Соборот на делегатите даватели на услугите на Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Титов Велес, со 
рамноправно учество на седницата одржана на 
29. XII. 1980 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 

Придонесот за здравственото осигурување на 
земјоделските осигуреници за 1981 година ќе се 
пресметува и наплатува: 

1. На осигуреници-земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход): 

а) по стапка од 8% на катастарскиот /приход, од 
кои: 

— за задолжителни видови на здравствена заш-
тита, 4,5%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 3,5%; 

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови на здравствена заш-
тита, 30,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари. 

2. На осигуреници-земјоделци кои немаат соп-
ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност : 

а) по 59,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови на здравствена заш-
тита, 30,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари; 

б) по 200,00 динари од домаќинство од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена заш-

тита, 120,00 динари; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата, 80,00 динари. 

И 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
нејзиното објавување во „Службен Бесник на СРМ", 
а ќе се применува од 1. I. 1981 година. 

Бр. 596/2 
29 декември 1980 година 

Титов Велес 

Претседател, 
Никола Арсовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
СТРУГА 

61. 
Врз основа на член 13 став 5 од Законот за 

СИЗ за воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 9/78), член 275 од Статутот на 
општината Струга, член 10 став 8 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на СИЗ за образование 
и наука и член 48 точка 2 од Статутот на СИЗ за 
образование и наука — Струга, Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на општината Струга, 
на седницата од 29. XII. 1980 година и Собранието 
на СИЗ за образование и наука, на седницата од 
26. XIL 1980 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУ-
ЃЕ ЗА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА-СТРУ-

ГА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги обезбедуваат работните луѓе и гра-
ѓаните за дејноста на СИЗ за образование и наука" 
Струга за 1981 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите на изворните приходи 

за СИЗ за образование и наука — Струга за 1981 го-
дина изнесуваат: 

- придонес од личен доход од работен однос 
во стопански и нестопански дејности, по стапка од 
4%; 

- придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по -стапка од 3% и 

- придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 12%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот де,н од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штината Струга, а ќе се применува од 1. I. 1981 го-
дина. 

Бр. 02 
29. декември 1980 година 

Струга 
Собрание на СИЗ 

Собор на здружениот труд за образование 
Претседател, Претседател, 

Борис Прентоски, с. р. Дика Букурие, с. р. 

Собрание на општината Струга 
Претседател, 

Ристо Милески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

62. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните вицови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 199 точка 6 од 
Статутот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1981 година се определува во висина 
од 7,00% од личниот доход и другите приман,а во 
која се содржани: 
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— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на 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 оси-
гурување за случај несреќа на работа и професи-
онални болести се определува и тоа: 

1. за ООЗТ кои се обврзани на данок на доход, 
во висина од 0,40% од остварениот доход; 

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се 
обврзници на данок на доход, во висина од 0,42% 
од нето личните доходи и други лични примања. 

Член 2 
Доколку со Законот за здравствено осигурува-

ње и задолжи,телните видови на здравствената заш-
тита на населението и другите општи акти на За-
едницата основицата за пресметување на придоне-
сите е определена во нето износ, придонесите за 
здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат 
по стапки односно тарифа пресметана за примена 
на нето личните доходи односно примањата. 

Прелетувањето на стапките и тарифата на на-
чин предвиден в,о претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износ, како и во случај кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси 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 обврз-

ниците на начин утврден со Законот, со 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 1981 година. 

Бр. 03-7338 
29 декември 1980 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

стителски работници, превозници, молери, електро" 
инсталатери, машинбравари, бравари и автомеха-
ничари се утврдуваат според квалификациите во 
следните износи: 

динари 
— за неквалификувани 'работници — 4.000, 
— за полуквалификувани работници — 4.800, 
— за квалификувани работници (стр. 

оспос.) - 6.200, 
— за висококвалификувани работници — 7.800. 

Член 3 
За вработените лица од сите останати дејности 

ненаведени во членот 2, основиците се утврдуваат 
според квалификациите во следните износи: 

за неквалификувани работници 
за полуквалификувани работници 
за квалификувани работници 
за високо квалификува ни работници 
за домашни помошнички 

динари 
- 3.100, 
- 3.400, 

4.000, 
- 4.400, 
- 2.800. 

Член 4 
За вработените лица кај приватни работодавци 

основиците се утврдуваат според школската под-
готовка и тоа: 

со средна школска подготовка 
со виша школска подготовка 
со висока школска подготовка 

динари 
- 6.500, 
- 7.800, 
- 9.100. 

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. I. 1981 година. 

Бр. 03-7742 
29 декември 1980 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

63. 
Врз основа на член 198 точка 5 од Статутот на 

ОЗЗЗО — Охрид, Собранието на Општинската заед-
ница на здравст,вото и здравственото осигурување 
Охрид, на седницата одржана на 29. XII. 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1881 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат ооновиците за 

пресметување и плаќање ,на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување правата на 
здравственото осигурување на лиц,а вработени ка ј 
приватни работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението не е утвр-
дена основица за придонес.' 

Член 2 
Основицата за пресметуваше и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување и за утврду-
вање на правата од здравственото осигурување за 
лицата вработени како: градежни работници, уго-

64. 
Врз основа на член 101 и 102 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 200 точка 5 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Охрид, Собранието 
на ОЗЗЗО — Охрид, на седницата одржана на 
29. XII. 1980 година, донесе 

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

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува висината на придонесите за фи-

нансирање на здравственото осигурување на зем-
јоделците — осигуреници при Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
- Охрид за 1981 година. 

Член 2 

Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат след-
ните придонеси за здравственото осигурување во 
1981, година: ( 

а) за задолжителни видови на здравствена заш-
тита, 2,30% од катастарскиот приход и 46,00 дина-
ри за секој осигурен член на домаќинството; 
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б) за правото на здравствена заштита над за-
должителните видови на здравственото осигурува-
ње, 1,20% од катастарскиот приход и 23,00 динари 
паушал за секој осигурен член на домаќинството. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 03-7739 
29. декември 1980 година 

О х р и д 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

65. 
Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Охрид, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 29. XII. 1980 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 здравствената заштита 

на членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа во странство што жи-
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена заштита кај странскиот носител на 
здравственото осигурување, ќе го - плаќаат самите 
осигуреници — работници вработени кај странски-
от работодавец во постојан месечен износ за секој 
осигуреник-член на семејството на Заедницата во 
месечен износ од 200,00 динари. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 05-8114/79 година од 
27. XII. 1979 година. 

Бр. 05-774.1 
29 декември 1980 година 

О х р и д 
Претседател, 

Димче Петрески, ,с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КУМАНОВО 

бб. 

Врз основа на член 9 ,став 1 и член 26 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здрав,ственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 156 став 1 
точка 2 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигу,рување — Кума-
ново, на седницата на Соборот на делегатите ра-
ботници — корисници на услугите и Соборот на де-
легатите работници — даватели на услугите, одр-
жана на 18 декември 1980 го,дина, донесе 

О . д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 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 ос,игурени 
според прописите за здравствено осигурување. 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за одделни категории на 
осигуреници што се вон работен однос се плаќаат 
и тоа: 

1. за лица на доброволна и задолжителна прак-
тична обука (волонтери и др.), што не примаат 
личен доход ако работат со полно работно време, 
в,о износ од 180 динари; 

2. за ученици во училишта за занимања во кои 
покрај училишната се изведува и практична на-
става, во износ од 70 динари; 

3. за уживатели на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиум^ на на-
родните собранија или од (страна на Из,вршниот со-
вет, во износ од 180 динари^ 

4. за иселеници — повратници додека се ре-
довно пријавени ка ј надлежната заедница за вра-
ботување, во износ од 180 динари; 

5. за носители ,на Илинденска споменица кои 
не уживаат илинденска пензија, во износ од 120 
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 120 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-
гур,ани според ,меѓународен договор, колективен до-
говор или доброволно здравствено осигурување, во 
износ од 720 динари; 

8. за југословенски државјани кои согласно со 
постој,ните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање со практика, во из-
нос од 180 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 в,реме при-
маат стипендија, во износ од 180 динари; 

10. за лица кои организацијата пред засновање 
на работен однос ги упати како свои стипендисти 
на практична работа во други организ,ации зара-
ди стручно оспособување и усовршување, во износ 
од 180 динари; 

11. за брачни другар,и односно ро,д,ители осигу-
рени по член 21 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителни видови на здравствена 
заштита на населението, во износ од 300 динари. 

Член 3 
Придонесите на лица опфатени во членовите 6 

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

Доколку придонесот се утврдува за време по-
4 кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен из,нос на придонесот. 

Член 4 
Оваа одлука ,влегува во с,ила ,со денот на обја-

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

Бр. 03-2919/1 
18 декември 1980 год,ина 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 
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67. 
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 157 став 1 
точка 1 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравст.веното ос-игурување — Ку-
маново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здра,вственото ос,игурување — Ку-
маново, на седницата на Соборот на делегатите 
земјоделци — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите работници — даватели на услугите, одр-
жана на 18 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се ут,врдуваат стапките и из-

носите на придонесите за здравствено осигурување 
на земјоделците на подрачјето на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Куманово. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните пр,идонеси за здравствено осигурување: 
1. За осигурениците — земјоделци кои имаа! 

сопствена земја (катастарски приход): 
а) по стапка од 10% на катастарски приход; 
б) по 100 динари годишно за секое осигурено 

лице, 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

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

а) по 350 динари по домаќинство. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот 

за здравствено осигурување на земјоделците се ра-
споредуваат: 

— 60% за задолжителни видови на здравстве-
на заштита; 

— 40% за ,прав,ата што самостојно ги утврдува 
Заедницата и другите права од здравственото 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 1981 година. 

Бр. 03-2921/1 
18 декември 1980 година 

Куманово 
П,ретседател, 

Драган Величковски, с. р. 

68. 
Врз основа на член 13 став 1 точка 2 од За-

конот за здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на население-
то („Службен весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/74), 
член 24 точка 6 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 155 од Статутот на Општ,инската заедница 
на здравството ,и здравственото осигурување — Ку-
маново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, на се.дницата на Соборот на делегатите ра-
ботници — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците — даватели на услу-
гите, одржана на 18 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДР-
ЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ 

СО КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината ,на при-

донесот за здравственото осигурување на члено-
вите на семејствата на југословенските државјани 
вработени во странски земји со кои не се склуче-
ни спогодби за здравствено осигурување, а се оси-
гурени ка ј странскиот носител на осигурувањето 
чии членови на потесното семејство постојано жи-
веат на територијата на оваа заедница. 

Член 2 
Овој вид на придонесот за здравствено осигу-

рување обврзниците — југословенски државјани 
го плаќаат во постојан месечен износ од 180 ди-
нари по член на семејството. 

Член 3 
Придонесот се плаќа однапред во полза на Оп-

штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигуру,вање — Куманово за здравствено оси-
гурување на работниците. 

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

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

Бр. 03-2924/1 
18 декември 1980 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КУМАНОВО 

69. 
Врз основа на член 83 став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78) и член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Кум,ано,во, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Кумано,во, на седницата одр-
жан,а на 24 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите што ги 

плаќаат основните организации на здружен труд 
од доходот и работните луѓе од личните доход,и, за-
ради обезбедување средства на Општинската Са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита ,на општина Куманово. 

Член 2 
Во 1981 год,ина се утврдуваат следните стапки 

на придонеси: 
— 0,38% од доходот на основните организации 

на здружен труд; 
— 0,20%) од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност; 
— 0,30%; од личен доход од земјоделска деј-

ност; 
— 1%) од личен доход од самостојно вршење на 

стопанск,а и професионална дејност. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

Бр. 0801-114 
24 декември 1980 година 

Куманово 
Претседател, 

д-р Божидар Миновски, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - КУМАНОВО 

70. 
Врз основа на член 60. точка 4 и член 67 од 

Законот за самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 32, 
точка 3 од Статутот на Општинската СИЗ за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Оп-
штинската СИЗ за општествена заштита на деца-
та, на седницата одржана на 10 декември 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонеси за финансирање на оп-

штествената з,аштита на децата за 1981 година из-
.несуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,55%; 

2. придонес од лич^н доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,30%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 1%. 

Член 2 
Оваа о,длука влегува во ,сила од денот на доне-

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

Бр. 08-2487 
12 декември 1980 година 

Куманово 
Претседател, 

Гордана Јанчевска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗО-
ВАНИЕТО - КУМАНОВО 

71. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

ра,в,ните интересни з,аедници на воспитанието и 
образованието („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 22 точка 3 од Статутот на ОСИЗ на обра-
зованието — Куманово, по предлог на Извршниот 
одбор, Собранието на ОСИз на воспитанието и об-
разованието и научните дејности — Куманово, на 
седницата одржана на 25 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСНОВНО-
ТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ-
ТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА З(А 1981 ГОДИНА 

Член 1 
'Стапките на придонеси за финансирање на 

дејноста на основното воспитание и образование и 
другите корисници на средства за 1981 година се 
утврдуваат и тоа како што следува: 

1. придонес од личен доход на работниците, по 
стапка од 5%; 

2. придонес од личен доход од вршење земјо-
делска дејност, по стапка од 1,50%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска и професионална дејност, по стап-
ка од 6%. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 ј,ануа,ри 1981 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Bp. 09-591/XI 
25 декември 1980 година 

Куманово 
Претседател, 

Светозар Максимовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КУМАНОВО 

72. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 38 точка 5 од 
Статутот pia ОСИЗ и Самоуправната спогодба за 
форм,ирање на СИЗ на културата, Собранието на 
ОСИЗ за ,културата, на својата XI-т,а седница одр-
жана на 25 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-
ЦА НА КУЛТУРАТА - КУМАНОВО И РЕПУБ-

ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА -
СКОПЈЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со ,оваа одлука се утврдуваат стапките што ги 

плаќаат основните организации на здружен труд 
од доходот и работните луѓе од личниот доход за-
ради обезбедување средства на општинските СИЗ 
на културата — Кумано,во и Републичката заедни-
ца на културата — Скопје. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат збирните стапки 

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

0,71% во која е содржана Општинската СИЗ на 
културата, 0,40% и Републичката заедница на кул-
турата — Скопје 0,31%); 

2. придонес од личе,н доход од работен однос 
од нестопанска дејност од 0',60% (во која е содр-
жана за Општинската СИЗ на културата — Кума-
ново 0,40% и Републич,ката заедница на културата 
- Скопје 0,20%). 

Распределбата ќе се врши споре,д процен-
туалното учество на утврдените и пропишан,ите 
стапки и тоа: 

— од придонесот од доходот на ООЗТ на Оп-
штинската СИЗ на културата 56,34%, а за Репуб-
личката заедница на културата 43,66%; 

— од придонесот од личен доход од работен 
однос од нестопанска дејност за О,пштинска га СИЗ 
на културата 66,67%, а за Републичката заедница 
на (културата 33,33%. 

Издвојувањето и пресметувањето ќе го в,рши 
СОК — Куманово; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,60%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и професионална дејност, по 
стапка од 2,00%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува ,во с,ила со денот на обја-

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

Бр. 398 
23 декември 1980 година 

Куманово 
Претседател, 

Глигор Зафировски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
КУМАНОВО 

73. 

Врз о,снова на член 34 од Законот за физ,'ин-
ката култура и самоуправните интересни заедници 
на ф,изичката култура („'Службен вес,ник на СРМ", 
бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба 
за здружување на средствата во Републичка СИЗ 
на физичката култура и член 58 став 1 точка 2 од 
Статутот на Општинската СИЗ на физичката кул-
тура — Куманово, Извршниот одбор на Собранието 
на Општинскат,а СИЗ на физичката култура — 
Куманово, на својата ХХ-та седн,ица одржана на 
29' декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-

ТА ВО РЕПУБЛИЧКА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од л,ич-
,ниот доход, заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Во 198И година, се утврдуваат стапки на при-

донесите и тоа од: 
— 1),20%, придонес од дохо,д на основните ор-

ганизации на здружен труд, ,во кој е содржан 0,04и/о 
придонес за Репуоличката СИЗ на физичката кул-
тура; 

— 0,15%, придонес од личен доход од работен 
однос од нестопанска дејност, во кој е содржан 
0,05% придонес за Републичката СИЗ на физич-
ката култура; 

— 0,30%, придонес од личен доход од земјо-
делска дејност; 

— 1,00%, придонес од личен доход од самос-
тојно вршење на стопанска и професионална деј-
ност. 

Член 3 
Од основот утврден во член^ 2 од оваа одлука 

Општ,инската СИЗ на физичката култура — Ку-
маново здружува средства во Републичката СИЗ 
на физичката култура со издвоју,вање на: 

— 20% од оств,арените средства од доходот на. 
основните организации на здружен труд во Општи-
ната и 

— 33% од остварените средства од личниот до-
ход од рабо,тен однос од нестопанска дејност. 

Вкупниот износ ,на средствата што Општин-
ската СИ,З на физичката ,култура — Куманово ги 
здружува во Републичк,ата СИЗ ,на физичката кул-
тура и м,есечниот износ на средствата ќе се утвр-
дат со посебен договор, 

Член 4 
Пресмету,вањето и у,платата на здружените 

средства ќе ги врши Службата ,на општественото 
Книговодство со проценти утврдени во член 3 од 
оваа одлука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со обј,авувањето 

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

Бр. 03-185/1 
29 декември 1980 година 

Куманово 
Претседател, 

Кирил Саревски, с. р. 

74. 
Врз основа на член 14' став 1 точка 4 од Ста-

тутот на Заедницата за вработување — Куманово, 
Собранието на Заедницата за вработување — Ку-
маново, на с,војата XIV редовна сед,ница, одржана 
на 25 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
За 19i8il година се одредува стапка на придо-

несот за вработување од 0,65% на бруто личните 
дох,оди. 

Член 2 
Придонес за вр,аботување, според стапката од 

член 1 на оваа одлука, должни се да плаќаат сите 
работни и други организации на подрачјето на оп-
штината Куманово. 

Член 3 
О,ваа одлука влегува в,о сила со денот на до-

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

Бр. 09-И040 
25 декември 1980 падина 

Куманово 
Претседател, 

Бранко Пешевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

75. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општ,инската за-
едница на здра,вството и ,здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедни-
ца на здра,вството и здравственото осигурување — 
Штип, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите ,на работниците во орга-
низациите на здружен труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 29 декември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигуру,вање во 

по,стојан месечен износ за 1981 година се плаќаат 
и тоа: 

1) за учениците во стопанство односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работ-
ници, во кои ,покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или приватниот работодавец — во износ 
од 9'5 динари за целосна здравствена заштита; 

2) за ученици односно студенти — странска 
државјани, кои се наоѓаат на школување или 
практика на територијата на Заедницата, доколку 
со меѓународ,на спогодба не е определено поинаку 
- во износ од 330 динари за целосна здравствена 
заштита; 

3) за лица кои учествуваат во организирани 
работни акции, а кои на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно — во износ од 80 динари за 
целосна здравствена заштита; 
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4) за уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на ' 
народното собрание -или од страна на Извршниот 
совет — во износ од 220 динари; 

5) за членови на семејствата на југословенски-
те државјани во странство, кои не се здравствено 
осигурени по прописите на земјата во која рабо-
тат или според меѓународна спогодба, а пред стапу-
вањето во работен однос во странство имале жи-
веалиште на територијата на оваа заедница — во 
износ од 170 динари по член; 

6) за лица кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка и логорување — во износ од 136 динари за це-
лосна здравствена заштита; 

7) за л,ица прип,адници на територијалните еди-
ници — припадници на цивилната заштита за вре-
ме на извршувањето задачи на територијалната 
одбрана — во износ од 80 динари на име придонес 
з,а случај несреќа на работа и заболување од про-
фесио,нални болести; 

8) за ученици во средните училишта и сту-
денти во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата — во 
износ од 100 динари на име придонес за несреќа 
на работа и заболување од професионални болести; 

9) за лица кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
заедницата за вработување — во износ од 240 ди-
нари за целосна здравствена заштита; 

10) за лица кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време — во износ од 90 
динари и тоа на име придоне,с за здравствено оси-
гурување за случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести; 

11) за лица припадници на доброволни органи-
зации на противпожарна заштита — во износ од 
60 динари на име придонес за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и заболување 
од профе,сионални болести; 

12) за земјоделците кои го здружиле своето 
земјиште со основни организации на здружен труд 
— во износ од 330 динари за целосна здравствена 
заштита. " 

Член 2 
Средст,ва што ќе се реализираат по оваа одлу-

ка се: 
— 25%, приходи на Општинската заеднина на 

здравството и здравственото ос,игурување — Штип и 
— 75%, приходи на Основната заеднина на 

здравството и здравственото осигурување — Штип. 

Член 3 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 56% за задолжителни видови на здравствена 

заштит,а; 
— 44% за здравствена заштита која самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

Член 4 
Придонесите г,и пресметуваат и ги плаќаат, об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
и други општ,и акти на Општинската заеднина на 
здравството и здравственото осигурување — Штип 

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

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

Бр. 04-17/4 
29 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракулски, с. р. 

76. 
Врз основа на член 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравств,ото и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската з,аедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците во органи-
зациите на здружен труд во здравството — ,дава-
тели на услугите, одржана на 29 декември 1980 го-
дина, донесе 

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

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВИНИЦА ЗА 
1981 ГОДИНА 

Член 1 
Придонес,ите за здравствено осигурување во по-

стоја,н месечен износ во 1981 година се плаќаат и 
то,а: 

1) за учениците во стопанство односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работ-
ници, во кои покрај училишна се изведува и 
практична наста,ва во работната организација, учи-
лиштето или приватниот работодавец — во износ 
од 92 динари за целосна здра,вствена заштита; 

2) за ученици односно сту,денти — странски др-
жавјани, кои се наоѓаат на школување или прак-
тика ,на територијата на Заедницата, доколку со 
меѓународна спогодба не е определено поинаку -
во износ од 322 динари за целосна здравствена 
заштита; 

3) за лица кои учествув,аат во организирани 
работни акции, а кои на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно — во износ од 69 динари за 
целосна здравствена заштита; 

4) за уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родното собрание или од страна на Извршниот со-
вет — во ,износ од 195 д,инари; 

5) за членови на семејството ,на југословенски-
те државјани во странство, кои не се здравствено 
осигурени по прописите на земјата во која рабо-
тат или според меѓународ,на (спогодба, а пред ста-
пувањето во работен однос во странство имале жи-
веалиште на територијата на о,ваа заедница — во 
износ од 161 динари по член; 

6) з,а лица кои се наоѓаат на предвојничка 
обука и логорување — во износ од 132 динари за 
целосна здравствена заштита; 

7) за лица ,припадници на територијалните еди-
ници — припадници на цивилната заштита, за 
време на извршувањето задачи на територијалната 
одб,рана — во износ од 69 динари на име придонес, 
за случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

8) за ученици ,во средните училишта и студен-
ти во вишите и в,исоките школи, факултетите, 
уметничките ака,демии за времетраењето ,на 
практичната работа во врска со наставата — во 
износ од 92 динари на име придонес за несреќа 
на работа и заболување од професионални бо-
лести; 

9) за лица кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги оргаеизир,а 
заедницата за вработување — ,во износ од 230 ди-
нари за целосна здравствена заштита; 

10) за лица кои работ,ат помалку од полови-
ната од полното работно време — во износ од 80 
динари и тоа на -име придонес за здравствено оси-
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турување за случај -несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести; 

11) за лица припадници на доброволни орга-
низации на противпожарна заштита — во износ 
од 57 динари на име придонес за здравствено оси-
гурување за случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести; 

12) за земјоделците кои го здружиле своето 
земј,иште со основни организации на здружен труд 
— во износ од 322 динари за целосна здравствена 
заштита. 

Член 2 
Средства што ќе се реализираат по оваа од-

лука се: 
— 25%, приходи на општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип и 
— 75%, приходи на Основната заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Ви-
ница. 

Член 3 
Средствата што ќе се реализираат по оваа 

одлука се наменуваат: 
— 56% за задолжителни видови ,на здравствена 

заштита; 
— 44% за здравствена заштита која самостојно 

ја утврдува Заедницат,а. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Стату-
тот и други општи акти на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип. 

Чле,н 5 
Оваа одлука влегува во -сила со денот на обја-

вувањето в,о ,,Службен весн,ик на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 04-17/5 
29 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 

77. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на зравството и здрав-
ственото осигурување и член 30 од Статутот на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Штип, на рамноправна седница на 
двата собор а на Собранието, одржана на 29 декем-
ври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА НА ОПШТИНА 

ВИНИЦА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1981 година се определува во висина од 
7,80% од бруто личниот доход и другите примања. 

Тарифите 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 0 и 9 од Номенклатурата, се опре-
делува во висина од 0,50% од бруто личниот доход. 

Тарифите на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести, за организациите 
на здружен труд ,и други корисници што се рас-
поредени во областа од 1 до 8 од Номенклатурата, 

се определуваат во висина од 0,50% од остварениот 
доход, намален за пресметаните законски и дого-
ворни об,врски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство за работниците испра-
тени на работа во странство од основните орга-
низации на здружен труд (деташирани работници) 
се определува по стапка во висина од 25% од ут-
врдената основица што ја претставува месечниот 
просечен ,нето личен доход на работниците во ма-
тичната организација исплатен во год,ината што 
претходи на годината во која работникот е испра-
тен во странство односно месечниот просечен нето 
личен доход во матичната организација остварен 
во претходната година на сите работници о,д кате-
горијата што ја има деташираниот работник — за 
работниците кои не оствариле личен доход во прет-
ходната година. 

О,сновиците од претходниот став во текот на 
годината се применуваат како аконтација. 

По завршната 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 придоне,сот за здравст,вено осигу-

рување за лицата пријавени ка ј заедницата за 
вработување кои примаат паричен надоместок на 
име привремено безработни лица, како и за лицата 
уживатели на пензија се определува во висина од 
12,50% од нето пр,имањата. 

За лицата пријавени ка ј заедницата за врабо-
тување основицата за пресметување на придонесот 
за здравствено осигурување ја сочинува просеч-
ниот износ Исплатен на име паричен надоместок за 
привремено безработни лица во времето за кое се 
плаќа придонес за здравствено осигурување. 

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. 

ч Член 5 
Доколку со Законот за здра,вственото осигуру-

вање и задолжителните видови да здравствена 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Општинската 
заедница, основицата за пресметување на придо-
несите е определена во нето износ, цридонесот за 
здравствено осигурување се пресметува и се плаќа 
по ,стапка односно според тарифата пресметана за 
примана на нето личниот доход односно прима-
њата. 

Пресметувањето на /стапките и на тарифите на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресметуваат 
и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите се плаќаат по дру-
гите стапки по кои придонесот ,се пресметува и се 
плаќа за по,голем број работници вработени во ра-
ботните организации. 

Член 6 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се: 
— 25%, приходи на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип и 
— 75%, приходи на Основната заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Ви-
ница. 

Член 7 
Средствата што ќе ,се реализираат по о,ваа од- . 

лука се наменуваат: 
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— 56% за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита; 

— 44% за здравствена заштита која што са-
мостојно ја утврдува Заедницата. 

Член 8 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на придонесот на начин утврден со закон, 
со Статутот и другите општи акти на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со де,нот на обја-

вувањето в,о „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 04-17/6 
29 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 

78. 
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 здра,в-
ственото осигурување — Штип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип, на рамноправна сед-
ница на двата собора на Собранието, одржана на 
29 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОД-

РАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 
1981 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот за здравствено оси-

гуру,вање на работните луѓе што вршат земјодел-
ска дејност од средства за работа над кои постои 
право на сопственост се определува во висина од 
17,27% од катастарскиот доход. 

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимав,аат со земјоделство, плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 335,50 динари го-
дишно по член. 

И 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се: 
— 7%, приходи на Општинската заедница на 

здравст,вото и здравственото осигурување — Ш т и п и 
— 93%, приходи на Основната заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип. 

III 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука Се наменуваат: 
— 60% за задолжителните видов,и на здравст-

вена заштита и 
— 40% за здравст,вена заштита што самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 ја!нуари 1981 година. 

Бр. 04-17/7 
29 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Драка л ски, с. р. 

79. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни зае,дници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 став 1 од Ста-
тутот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
,на заедничк,а седница на двата собора, одржана на 
29 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАР-
СКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈ-
НОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПО-
СТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА ОПШТИНА ВИНИЦА ЗА 1981 ГОДИНА 

\ 

I 
1. 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 
18,9% од катастарскиот доход. 

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство, плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 800 динари годиш-
но по член. 

II 
Средств,ата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 7%, приходи на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штипи 
— 93%, приходи на Осно,вната з,аедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Виница. 

III 
Средствата шио ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 60% за задолжителни видови на здрав,ствена 

заштита: 
— 40% за здравствена заштита која самостој-

но ја утврдува Заедницата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со ден,от на обја-

вувањето во „Службен весник н,а СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 198il година. 

Бр. 04-17/8 
29 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 

80. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни зае,дници на здравството и 
здравственото осиг,урување и чле,н 30 од Самоуп-
равната 'спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и зд,равственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите, одржана на 
29 декември 1980 година, донесе 

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

СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
На осигурениците кои здравствено се осигуре-

ни по закон и самоуправните општи акти на За -
едницата им припаѓа право на помош за спрема за 
секое новородено дете и тоа: 

1) на осигуреник — жена; 
2) на осигуреник — маж во случај -на породу-

вање на неговата брачна другарка која е осигу-
рена како член на неговото семејство; 
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3) ,на осигуреник — во случај на породување 
на било кое женско лице кое е осигурено како член 
на неговото семејство. 

Помош за новородено дете припаѓа и во слу-
чај на породување ,на женско лице на семејството 
на кое му е обезбедено здравствена заштита по-
ради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужу-
вање односно дослужување на воениот рок. 

Помош и спрема за секое новородено дете при-
паѓа и: 

1) за дете родено во рок од 340 дена од денот 
на смртта на осигуреникот односно од денот на 
разводот на бракот со осигуреникот од кош се из-
ведува тоа право; 

2) за дете на осигуреник ,родено надвор од бра,к, 
ако т,атковството е утврдено врз основа на пр.из-
нание или ,со правосилна ,судска одлука; 

3) за усвоено дете на возраст до 6 месеци жи-
вот ако за тоа дете претходно не е исплатена 
помош. 

II 
Висината на помошта за спрема на секое но-

вородено дете изнесува 510 динари. 

III 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на износот на 
помошта за спрема на новородено ,дете, број 04-12/1Ј 
од 27 декември 1980 година (,,Службен весник на 
СРМ", бр. 4/80). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,.Службен весн,ик на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 04-17/9 
29 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 

81. 

,Врз основа на член 50 од Законот за здрав-
ст,вено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 26 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здрав,ството 
и здравственото осигурување и член 30 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите, одржана 
на 29 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

I 
При остварување на здравствена заштита во 

друго место надвор од подрачјето на основната за-
едница на здравството и ,здравственото осигурув,а-
ње, осигурените лица имаат право да ги користат 
средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во 
патниот и втора класа воз во железничкиот сооб-
раќај. 

За извршеното патување на начин определен 
од претходниот став, на име трошоци за патување 
на осигуреното лице, се Исплатува износ во висина 
на стварните трошоци. 

. II 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за ,време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— 140 динари — на подрачјето на Социјалис-
тичка Републик,а Македонија; 

— 320 динари — а,ко се упатува во други ре-
публики односно покраини. 

За децата до 15 годишна возраст се исплатува 
надоместок за исхрана и сместување за време на 
пату.вање и престој во висина од 50% од износот 
определен во претходниот став. 

III 
Надоместок,от на трошоците за исхрана и смес-

тување од точка II на о,ваа одлука се исплатува 
во полн износ во случај кога патувањето и прес-
тојот трае подолго о,д 12 часа односно во висина од 
50% од пропишаниот износ во случај кога пату-
вањето и престојот трае од 8 до 12 часа. 

Кога патувањето и ,престојот трае помалку од 
8 часа, надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување не се исплатува. 

IV 
Со денот на примену,вањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката з,а износот на на-
доместокот на трошоците за исхрана и сместување 
на осигурените лица за време на патување и пре-
стој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита, бр. 04-12/10 од ,27 декември 
1980 ,година („Службен весник на СРМ", бр. 4/80). 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 04-17/10 
29 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 

82. 
Врз основа на член 32 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
з,дравствена заштита на населението, член 26 од 
Законот за самоуправните интересни з,аедници на 
здравството и здравственото осигурување и член 
30 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурув,ање — Штип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, на седницата на Соборот на деле-
гатите ,на работниците — корисници на услугите, 
одржана на 29 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Надоместокот на трошоците з,а закоп на осигу-

рените лица изнесува: 
— за лица до 1 година возраст — 1930 динари; 
— ,за лица над 1 го,дина возраст — 2620 динари. 

Член 2 
Надоместокот за закоп на осигурено лице над-

вор од подрачјето на Општинската заедница на 
здравството ,и здравственото осигурување — Штип 
се исплатува според Одлуката на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње каде што се врши законот на осигуреното лице, 
ако тоа е поповолно за него, 
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Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-

вите на семејството им припаѓа надоместок на по-
смртна помош во висина на еднократен износ од 
основот на надоместокот на личниот доход од 
претходната година. 

Посмртна ,помош припаѓа на членовите на се-
мејството ако умреното лице ги ,издржувало до не-
говата смрт. 

Член 4 
Ако законот на осигуреното лице го изврши 

работ,на или друга ор,ганизација, на истата и при-
паѓа надоместок на трошоците за помош ,во висина 
предвидена од членот 1 на оваа одлука. 

Член 5 
Со денот на прим-енат,а на оваа одлука преста-

нува да "важи Одлуката за висината на надоместо-
кот на тр,ошоците за закоп на осигурено лице, број 
04-12/12 од 27 декември 1980. година („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 4/80). 

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

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

Бр. 04-17/11 
29 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 

О Гласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Ѓорѓиевска Славица од Скопје, ул. „515-а" бр. 26 
има загубено барирани чекови серија бр. 4361051 на 
1.000,00 динари, серија бр. 4361057 на 4.000,00 динари 
и серија бр. 436(1059 на 5.000,00 динари. Чековите 
се издадени од Стопанската банка — Скопје, Фили-
јала — Скопје на име потрошувачки кредит по 
партија бр. 01-74098/47. 

Се поканува секој оној кај кого се наоѓаат че-
ковите или нешто знае за истите тоа да го соопшти 
на овој суд во рок од 60 дена од објавувањето на 
огласот. Во спротивно истите ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 176/80. (1) 

Андонакис Димитриј е од Скопје има загубено 
чекови по партијата бр. 01-74803/59, серија бр. 
4370281 на 5.000,00, динари, серија бр. 4370282 на 
5.000,00 динари, серија бр. 4370283 на 5.000,00 динари 
и серија бр. 4370284 на 5.000,00 динари издадени од 
Стопанската банка — Скопје, Филијала — Скопје 
на име потрошувачки кредит. Се поканува секој 
оној кој нешто знае за чековите или се наоѓаат 
кај него тоа да го соопшти во овој суд во рок од 
60 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно истите ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 215/80. (4) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Илмија Лусјани со моминско презиме Камери 
од село Блаце, умрела во текот на месец јули 1968 
година во село Блаце. Овој податок не е заведен 
во матичната книга на умрените. Поради тоа, се 
повикува именуваната, доколку е жива, да се јави 
на судот, а се повикува и секој оној што знае дека 
ова лице е живо да му јави за тоа на Општинскиот 
суд Скопје И, Р. бр. 38/80, во рок од 3 месеци од 
денот на објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 
38/80. (3) 

Пред Општинскиот суд Скопје II се води по-
стапка за амортизација на барираните чекови и 
тоа сериите: 4341149, 4341150, 4341151, 4341152, 4341153, 
4341154, 4341155, 4341156, 4341157, 4341158, 4341159, 
4341160 и 4341161, издадени од Стопанската банка 
— Скопје по пар. бр. 01-72575/09, на име Зорица 
Ошафковска. 

Бидејќи наведените барирани чекови се изгу-
бени, со овој оглас се огласуваат за неважни. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, И, P.. 
бр. 127/80. (6) 

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје е 
заведен спор за развод на брак по тужбата на 
тужителот Емин Ајдар од Скопје, qo стан на ул. 
„Вашингтонска" бр. бб, против тужената Гилие 
Ајдар од Скопје, а сега со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Гилие Ајдар да се јави 
во рок од 30 дена во судот или да ја достави се-
гашната адреса на живеење. Во спротивно ќе и 
биде одреден привремен старател, во смисла на чл. 
84 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на ту-
жената по предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV. 
П. бр. 2913/80. (7) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за утврдување на сопственост по тужбата 
на Фетије Казими и други од село Нераште, против 
тужените Гани Асани, Лиман Асани и други. 

Се повикува тужениот Лиман Мемета Асани од 
село Нераште, а сега живее во Турција на непозна-
та адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или 
во истиот рок да определи - свој полномошник. До-
колку не се јави и не определи полномошник, ќе 
му биде поставен привремен старател од Центарот 
за социјални работи кој ќе го застапува до окон-
чувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1500/80. 
(2) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. 'бр. 53 од 20. I. 1979 година, на регистарска 
влошка бр. 1-495-0-0 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Самоуправ-
ната интересна заедница на станувањето со ЦО — 
Делчево. 

Основни дејности: 140221 
— ги утврдува основите на станбената политика 

во склад со плановите и програмите на општествено 
-политичката заедница; 

—- ја програмира и организира станбената из-
градба; 

— утврдува програми и ги распоредува сред-
ствата за поповолни услови и станбена изградба 
на учесниците во НОВ; 

— обезбедува средства за финансирање на 
станбената изградба и подобру,вање условите на 
станувањето во постојниот станбен фонд; 

— обезбедува средства за поповолни услови на 
станбената изградба за потребите на работниците 
со пониски доходи, за работниците од оние органи-
зации на здружен труд што не располагаат со 
средства за таа цел; 

—' утврдува мерила и критериуми за надомес-
тување на дел од станарината на поодделни корис-
ници на станови со ниски лични доходи; 

— организира здружување на средствата за 
станбена изградба и за остварување на други заед-
нички интереси во областа на станувањето; 
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— ги утврдува условите и критериумите за да-
вање кредити за станбена изградба од средствата 
со кои располага Заедницата на станувањето наме-
нети за таа цел; 

— утврдува начини и мерила за користење и 
дава на користење станови и деловни простории 
кои се во општествена сопственост, стекнати по пат 
на национализација, експропријација, конфискација 
и други основи, како и станови и деловни просто-
рии кои се изградени од средствата на фондот за 
станбена изградба; 

- ј а утврдува висината на придонесот за стан-
бена изградба; 

— утврдува технички нормативи и стандарди 
за условите на проектирање, градење и одржување 
на станбените згради, становите и деловните про-
стории; 

— утврдува и донесува програма за одржување 
на станбените згради, становите и деловните про-
стории; 

— утврдува основи и мерила за утврдување 
висината на станарината и закупнината; 

— одлучува за начинот на распределбата на 
средствата од станарината и закупнината и тоа за 
следните трошоци: 

а) трошоци за инвестиционо одржување на 
станбениот простор; 

б) трошоци за тековно одржување на заеднич-
ките простории; 

в) трошоци за управувањето; 
— одредува стапка за висината на проширената 

репродукција; 
— утврдува мерила за тековно и инвестиционо 

одржување, како и за трошоците на одржувањето 
на станот и деловните простории што ги поднесу-
ваат носителите на станарското право и корисни-
ците на деловните простории; 

—' уредува основи и мерила за висината на 
учеството во трошоците, на етажните сопственици, 
за одржување на зградите и деловните простории; 

— донесува програма за утврдување на градеж-
ното земјиште доколку Собранието на општината 
Делчево ќе донесе одлука со која оваа функција 
ја пренесува на Заедницата на станувањето; 

— програмира и прибира средства од комунал-
ниот придонес; 

— утврдува учество на инвеститорите во уреду-
в,ањето на градежното земјиште; 

— врши инвеститорски услуги при градба на 
објекти во име и за сметка на членовите на Заед-
ницата на станувањето и на другите инвеститори; 

— покренува иницијатива и организира научно-
-истражувачки работи во станбената област, ги 
разгледува предлозите и програмите од научно-
истражувачките работи; 

— ја утврдува и спроведува програмата за 
одредување на станбените згради во општествена 
сопственост, како и деловните простории што се 
во општествена сопственост и што се издаваат под 
закуп, а не . се основно средство на организациите 
на здружен труд; 

— ја утврдува и го определува делот на стана-
рината што останува за користење од Заедницата 
на станувањето, на станарите во станбените згради и 

—' врши и други работи утврдени со Законот, 
Самоуправната спогодба, Статутот и другите општи 
акти на Заедницата на станувањето, или што ќе и 
бидат доверени со одлука на Собранието на општи-
ната Делчево како работи од посебен општествен 
интерес. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и одговара со сите свои сред-
ства (целосна одговорност). 

С1ИЗ не одговара за обврските на основачите и 
основачите не одговараат за обврските на СИЗ. 

Заедницата ќе ја застапува Анастасов Алексан-
дар, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
53/79. (654) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 57 од 19. I. 1979 година, на регистарска 
влошка бр. 1-499-0-0 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на ОСИЗ за 
социјална заштита со ЦО — Делчево. 

Основни дејности: Д.40235 
— ја утврдува политиката на развојот и уна-

предув,ањето на социјалната заштита; 
— обезбедува средства за финансирање на со-

цијалната заштита; 
— донесува годишни и повеќегодишни програ-

ми за развој на социјалната заштита и се грижи за 
нивното остварување; 

— обезбедува сместување во установа за соци-
јална заштита или во друго семејство на деца без 
родителска грижа; 

—- обезбедува сместување во установа и соци-
јална заштита или рехабилитација на деца попре-
чени во психофизичкиот развој; 

— обезбедува сместување во установа на деца 
со пореметено поведение; 

— обезбедува сместување во установи или во 
друго семејство на деца на кои развојот им е по-
пречен поради лоши услови во семејството; 

— обезбедува материјална помош на стари 
лица кои немаат неопходни средства за издршка; 

— обезбедува материјална помош на изнемош-
тени и за работа неспособни лица, кои немаат 
неопходни средства за издршка; 

— обезбедува учество во трошоците за лица кои 
не се способни за рехабилитација, а се сместени 
во установи за социјална заштита; 

— обезбедува рехабилитација на лица со пси-
хички и физички недостатоци; 

— дава помош на лица кои се нашле во непо-
волна социјална положба поради други околности; 

— обезбедува средства за изградба, адаптаци-
ја и опрему,вање на установи за социјална заш-
тита; 

— се грижи за непосредно и меѓусебно повр-
зување на сите облици на работа во областа на ,со-
цијалната заштита, како и за ускладување на тие 
дејности со општествениот раз,вој; 

— поттикнува и утврдува облици на социјална 
заштита и ја одредува нивната содржина; 

— ice грижи за воведување и унапредување на 
социјалната работа во сите области на општестве-
н, и?от живот; 

— помага и организира превентивна активност 
во областа на социјалната заштита во месните за-
едници, организации на здружен труд, општестве-
ните и социјално-хуманитарните организации; 

— -со општествено-политички организации и 
други општествени структури пр,иготвува и доне-
сува општествени планови, што се однесуваат на 
развојот на социјалната заштита и се грижи за 
нивното спроведување; 

— дава мислења и предлози за ра,звој на деј-
носта на социјалната з,аштита; 

— ice грижи за обезбедување на средства за 
стручно усовршување ,на кадри во областа на со-
цијалната заштита; 

— сор,аботува со други самоуправни заедници 
и организации; 

— врши и други работи одределени со закон, 
Статутот и другите општи акти. 

Во правниот промет со трети лица има неог-
раничени овластувања и одговара со сите свои 
средства (целосна одговорност). 

О СИЗ не одговара за обврските на основачите 
и основачите не одговараат за обврските на ОСИЗ. 

Заедницата ќе ја застапува Димитровски Вла-
до, секретар1, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
57/79. (653) 
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КОНКУРСИ 
Работ,ничкиот совет на Здравствената станица 

— Виница 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на секретар на неодредено време 
Кандидатите, покрај општите услови предви-

дени со закон, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

а) да имаат завршено правен или економски 
факултет и 2 (две) години работно искуство; 

б) да ја познаваат проблематиката во здрав-
ството; 

в) да имаат организациони и морално-политии-
км квалитети. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Некомилетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се земаат предвид при раз,гле-
дувањето. 

Документите се доставуваат на адреса: Здрав-
ствена станица — Виница, за Конкурсна комисија. 

(13) 

Советот на Шумарскиот факултет Скопје, 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ПО ПРЕДМЕ-
ТОТ ОСНОВИ НА ПРЕРАБОТКАТА НА ДРВОТО 

ВО ЗВАЊЕТО ДОЦЕНТ 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат 
диплома за завршен III степен на студии, односно 
за завршен до,кторат, куса биографија, список на 
стручни и научни трудови и по еден примерок од 
самите трудови. 

Пријавите со останатите до,кументи се подне-
суваат во отворениот рок од 15 дена. 

Конкурсот се објавува во „Службен весник на 
СРМ". (25) 

СООПШТЕНИЕ 
Врз основа на член 95, а во врска со член 90 

став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 17/79), собранијата на оп-
штините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — Скопје 

ОБЈАВУВААТ 
ДЕКА ЌЕ ВРШАТ ИЗБОР НА ДВАЈЦА СУДИИ 
НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

ОД КОИ ЕДЕН Е НА ПОВТОРЕН ИЗБОР 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: 
да се државја,ни на СФРЈ, дипломирани правници 
,со потребно искуство и стручно знаење, со поло-
жен правосуден испит и морално политички ква-
литети ,за ,вршење на судиската функција. 

Пријавите со потребните документи кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на оп-
штината Чаир — С,копје — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена, 
сметано од денот ,на објавувањето на соопштението. 

СОДРЖИНА 
Страна 

26. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување составот на Сове-
тот за народна одбрана — — — — — 81 

2,7. Одлука за намените, начинот и условите 
за користење на слободните парични 
средства на Републиката и на општи-

ните во 1981 година ш,то се водат како 
депозит во Народната банка на Македо-
ниј а — — — — — — — — — — 81 

28. Одлука за издвојување на средствата од 
малопродажната цена на моторниот бен-
зин и плинското масло на (посебна (смет-
ка за отплата на обврските по заемот 
за изградба и реконструкција на патиш-
тата — — — — — — — — — — 81 

29. Одлука за издвојување и насочување на 
средствата од малопродажната цена на 
моторниот бензин од 86 октани и на ' 
плинското масло на посебна сметка (за из-
градба и модернизација на железнички 
линии — — — — — — — — — 82 

30. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување висината на надоместокот 
од малопродажната цена на бензинот и 
плинското -масло наменет за изградба, ре-

^ конструкција и одржување на патиштата 82 
31. Решение за утв,рдување престанување на 

функцијата членови и за именување чле-
нови во Заедничката комисија за рас-
пределба на здружените средства насо-
чени за побрзо решавање на станбените 
потреби на учесниците во НОВ — — 82 

32. Решение за повторно именување помош-
ник на републичкиот секретар за меѓу-
народни односи — — — — — — — 83 

33. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за општо-стопан-
ски работ,и и пазар — — — — — — 83 

34. Решение за одобрување на учебник — 83 
35. Решение за одобрување на учебник — 83 
36. Решение за одобрување на учебник — 83 
37. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 259/79 од 18 декември 1980 година 83 
38. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 84/80 од 6 декември 1980 година — 84 

Републички фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно 

развиените краишта 

39. Одлука за користење на средствата на 
Републичкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот развиток на стопански недовол-
но развиените краишта во создавањето 
на инфраструктурни и друг,и услови за 
развој во 1981 година — — — — — 86 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 

48. Правилник за организација и работа на 
курсевите и семинарите и другите ,фор-
ми за стручно и педагошко усовршува-
ње на наставниците и стручните соработ-
ници во организациите за средно образо-
вание — — —- — — — — — — 87 

49. Правилник за организација и работа на 
курсевите и семинари^ и другите фор-
ми за стручно и педагошко усовршување 
на наставниците и стручните соработници 
во организациите за средно образование— 88 

50. Правилник за организација и работа на 
курсевите и семинарите и другите форми 
за струч,но и педагошко усовршување на 
наставниците и стручните соработници во 
организациите за средно образование — 89 

51. Правилник за орга,низација и работа на 
курсевите и семинарите и другите форми 
за стручно и педагошко усовршување на 
наставниците и стручните соработници во 
организациите за средно образование — 90 
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52. Правилник за организација и работа на 
курсевите и семинарите и другите форми 
за стручно и педагошко усовршување на 
наставниците и стручните соработници во 
организациите за средно образование — 92 

53. Правилник за организација и работа на 
курсевите и семинарите и другите форми 
за стручно и педагошко усовршување на 
наставниците и стручните соработници во 
организациите за средно образование — 93 

54. Правилник за организација и работа на 
курсевите и семинарите и другите форми 
за стручно и педагошко усов,ршување на 
наставниците и стручните соработници 'во 
организациите за средно образование — 94 

55. Правилник за организација и работа на 
курсевите и семинарите и другите форми 
за стручно и педагошко усовршување на 
наставниците и стручните соработ,гогци во 
организациите за средно образование — 95 

56. Правилник за организација и работа на 
курсевите и семинарите и другите форми 
за стручно и педагошко усовршување на 
наставниците и (стручните соработници во 
организациите за средно образование — 96 

57. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите за Републичката са-
моуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Скопје — — — — 97 
ПРИЛЕП 

58. Одлука (за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи за предучи-
лишното и основ,ното воспитание и обра-
зование ѕа 1981 година - — — — — 98 

ТИТОВ ВЕЛЕС 
59. Одлука за утврдување стапката на при-

донесот за здравственото осигурување ,на 
работниците за 1981 година — — — — 98 

60. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравственото оси-
гурување на земјоделците за 1981 година 99 

СТРУГА 
61. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите од личните доходи на работни-
те луѓе за СИЗ за образование и наука 
— Струга за 1981 година — — — — 99 

ОХРИД 
62. Одлука за стапките и тарифите на при-

донесите за здравствено осигурување на 
работниците за 1981 година — — — 99 

63. Одлука за утврдување основиците за пре-
сметување и плаќање на придонесите за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватни работодавци за 1981 
година — — — — — — — — — 100 

64. Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигуру- , 
вање на земјоделците за 1981 година — 100 

65. 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 —- — — — — — — — — — 101 

КУМАНОВО 
66. Одлука за утврдување на постојните из- ' 

носи на придонесите за здравствено оси-
гурување на одделни (категории лица — 101 

67. Одлука за висината на ,стапките и ,изно-
сите на придонесите за здравствено оси-
гурување на земјоделците за 1981 година 102 

68. Одлука за висината на придонесот за 
'здравствено осигурување на членовите на 
семејствата на југословенските државја-
ни вработени во 'Странски земји со кои 
не се склучени спогодби за здравст,вено 
осигурување — — — — — — — — 102 

69. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ за 'социјална зашти-
та на општина Куманово за 1981 година 102 

70. Одлука за утврду,вање стапка на ,придо-
нес за финансирање н,а општествената 
заштита на децата за 1981 година — — 103 

71. Одлука за утврдување на придонеси за 
финансирање на дејноста на основното 
воспитание и образование и другите ко-
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72. Одлука за ут,врдување стапките на О СИЗ 
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