
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда,, 20 април 1983 
С к о п ј е 

Број 11 Год. XXXIX 

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

167. 
Врз основа на член 12, став 2 и член 24, став 

2 од Законот за извршување на Републичкиот бу-
џет за /1983 година („Службен весник на СРМ", број 
50/82), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА 

И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД 
ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 

1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата на-

менети за изградба и опремување на објекти што 
се од општ интерес за Републиката, во вкупен износ 
од 103.900.000 динари и тоа: 

'— во раздел 10, позиција ,117 — 
Средства за изградба и опрему-
вање на објекти што се од 
општ интерес за Републиката 

— дел од средствата за аморти-
зација на објектите на репуб-
личките органи на управата 

— и салдо на сметката 

85.946.000 дин. 

2.954.000 дин. 

15.000.000 дин. 

50.000.000 дин. 

Член 2 
(Средствата од член ;1 на оваа одлука се рас-

поредуваат по одделни корисници и намени и тоа: 

1. Републичка заедница на здрав-
ството и здравственото осигу-
рување 

— за изградба и опремување на 
простор за здравствена зашти-
та на населението до 

2. Републичка заедница за насо-
чено образование 

— за изградба и опремување на 
училишен простор за насоче-
но образование до 

3. Републички комитет за култу-
ра 

— за адаптација и опремување на 
простор за културни активнос-
ти во определени населени мес-
та до 

4. Републичка заедница за фи-
зичка култура 

— за изградба на објекти во об-
ласта на физичката култура до 

5. Републичка конференција на 
Народна техника на СР Маке-
донија 

30.000.000 дин. 

2.500.000 дин. 

5.000.000 дин. 

— за изградба на објекти во об-
ласта на техничката култура до 1.400.000 дин. 

6. Републичка самоуправна инте-
ресна заедница за заштита од 
градобијност 5.000.000 дин. 

7. Републички хидрометеоролош-
ки завод 

— за реализација на развојната 
програма од областа на хидро-
метеоролошките работи до 5.000.000 дин. 

8. Архив на Македонија 
— за реновирање на кровна кон-

струкција до 5.000.000 дин. 

Член 3 
Средствата од членот 2 на оваа одлука, освен 

средствата од точката 8 ќе се користат како учест-
во на Републиката во финансирање на развој-
ните програми. 

Член 4 
Распоредот на средствата на крајните корис-

ници од член 2 точките 1 до 7 на оваа одлука ќе 
го извршат носителите на средствата. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја 

извршува оваа одлука според динамиката на при-
ливот на средствата на Републичкиот буџет, како 
и во сообразност со обезбеденото учество од оста-
натите учесници во финансирањето на програмите. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-601/1 
7 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

168. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 50/82), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 

1983 ГОДИНА 

.1. За кравјо и овчо млеко произведено во орга-
низациите на здружениот труд и земјоделски за-
други или во кооперација со индивидуалните зем-
јоделски производители во периодот од 1 април до 
31 декември 1983 година се исплатува премија во 
износ од 2,00 дин. по 1 литар продадено млеко на 
организации на здружениот труд, 

Премијата ќе се (исплатува и за кравјо и овчо 
млеко кое корисниците на премијата во тој период 
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ќе го преработуваат сами или во кооперација или 
ќе го продадат на непосредните потрошувачи. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува за кравјо млеко што содржи најмалку 
3,20/о млечна маст и за овчо млеко што содржи 4% 
млечна маст. 

За кравјо млеко што содржи повеќе од 3,2% 
млечна маст или за овчо млеко што содржи повеќе 
од 4'0/о млечна маст, премијата се пресметува на 
количина со 3,2% млечна маст за кравјо, односно 
со 40/о млечна маст за овчо млеко. За кравјо млеко 
со повеќе од 4,2% млечна маст и за овчо млеко со 
повеќе од 70/о млечна маст, пресметката се врши до 
најмногу 4,2% млечна маст односно' 7l0/o млечна 
маст. 

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува само на оние корисници кои за производ-
ството на тоа млеко водат контрола на производ-
ните својства и матично книговодство и вршат се-
лекција кај кравите и овците. 

За произведено млеко во кооперација покрај 
условите од претходниот став премијата ќе се 
исплатува на носителите на ^операцијата, во кол-
ку склучиле договор со индивидуалните производи-
тели, и откако ќе достават доказ дека определениот 
износ на премија им го исплатиле на индивидуал-
ните земјоделски производители на млеко. 

4. Премијата на точка il на оваа одлука се ис-
платува по поднесување на барање до Службата 
на општественото книговодство за исплатување на 
премијата. 

5. Премијата од оваа одлука ќе се исплатува 
од средствата на Републичкиот буџет — раздел 63 
позиција 606. 

6. Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, во сог-
ласност со републичкиот секретар за финансии, 
ќе донесе поблиски прописи за начинот и постап-
ката за користење на премијата од точка 1 на оваа 
одлука. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на 'објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 април до 31 декември 1983 година. 

Бр. 23-61Ш 
2 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

169. 
Врз основа на член 27 и 28 од Законот за сис-

темот на цените и̂  за општествена контрола на це-
ните на производите и услугите („Службен весник 
на СРМ" бр. 33/80), а во врска со точка 29 од Одлу-
ката за измените и дополнувањата на Одлуката за 
определување на највисокото ниво на цените за 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 54/82), Извршниот севет на 'Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
3)А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКА ПРОДАЖ-

НА ЦЕНА НА МЕЛАСАТА 

1. Организациите на здружениот труд кои се 
занимаваат со преработка на шеќерна рбпка мо-
жат да образуваат продажна цена на меласа со 
45% сахароза до 8,00 дин/кг. 

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

12. За секој процент на содржина на сахароза 
над или под процентот предвиден во точка 1 од 
оваа одлука цената се зголемува или намалува за 
0,1826 дин/-кг. 

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

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

Бр. 23-73/1 Претседател 
13 јануари 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгол,уб 'Ставрев, с. р. 

170. 
ОВрз основа на член 19 став 1 и 2 од Законот за 

материјално обезбедување на учесниците во На-
родноослободителната војна ('„Службен весник на 
СРМ" бр. 20/77, 27/78 и 11/81), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА СО 
ПОРАСТОТ НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРОСЕЧНИ НО-
МИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРА-

БОТЕНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Постојаното материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна се 
усогласува со порастот на остварените просечни 
номинални лични доходи на сите вработени во 
претходната година во Републиката и истото^ се 
зголемува за 29,6% од 1 јануари 1983 година. 

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

Бр. 23-582/1 Претседател 
2 април 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, с. р. 

171. 
(Врз основа на член 49 став 2 од Законот за 

воените инвалиди („Службен весник на СРМ" бр. 
29/73, 45/74, 42/77 и 11/81), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДО-
ДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 
И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕ-
МЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
СО ПОРАСТОТ НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРОСЕЧНИ 
НОМИНАЛНА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРА-

БОТЕНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО 
РЕПУБЛИКАТА 

11. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски 
додаток и материјалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација се усогласуваат со 
порастот на остварените просечни номинални лич-
ни доходи на сите вработени во претходната го-
дина во Републиката, така да истите се зголемуваат 
за 29,6% од 1 јануари 1983 година. 

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

Бр. 23-583/1 Претседател 
2 април 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб 'Ставрев, с. ,р, 
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172. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за ци-

вилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ" бр. 33/76, 25/79 и ll/8il)., Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦИ-
ВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА Ш ЦИВИЛНИТЕ ИН-
ВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА СО ПОРАСТОТ НА ПРО-
СЕЧНИТЕ НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
СИТЕ ВРАБОТЕНИ ОСТВАРЕНИ ВО ПРЕТХОД-

НАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Висината на цивилната инвалиднина за ци-
вилните инвалиди од војната се усогласува со по-
растот на просечните номинални лични доходи на 
сите вработени остварени во претходната година во 
Републиката и се зголемува за 29,6% 'ОД 1 јануари 
1983 година. 

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

Бр. 23-584/1 
2 април 1983 година 

Скопје 
(Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

173. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за заш-

тита на семејството чиј хранител е на задолжител-
на воена служба („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка 'Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ИМОТНИ-
ТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА НЕМААТ 
СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУ-

ВАЊЕ, СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ЖИВОТ 

I 
Висината на имотните услови од член 2 од За-, 

конот за заштита.на семејството чиј хранител е на 
задолжителна воена служба се усогласува со дви-
жењето на порастот на трошоците за живот и се 
смета дека членовите на семејството на хранителот 
немаат сопствени средства доволни за издржување 
за 1983 година, ако: 

1. личиот доход од земјоделска дејност не изне-
сува повеќе од 484 динари месечно по член на се-
мејството; 

2. личниот доход од работен однос ,и други ре-
довни приходи не изнесуваат повеќе од 1.525 дина-
ри месечно по член на семејството; 

3. збирот на месечниот износ од точка 1 и 2 не 
изнесува повеќе од 1.525 динари месечно по член на 
семејството. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-585/11 
2 април 1983 година 

Скопје 

174. 
!Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

игрите на среќа („Службен весник на СРМ" бр. 
26/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ 
ВОДАТ НА ПОСЕБНА СМЕТКА - ПРИХОДИ ОД 
ИГРИ НА СРЕЌА, ОСТВАРЕНИ ВО 1982 ГОДИНА 

1. Остварените приходи од игри на среќа што 
се водат на посебна сметка — приходи од игри на 
среќа во 1982 година во вкупен износ од 2.976.357 
динари се распоредуваат и користат и тоа: 

— износот од 2.000.000 динари, за враќање на по-
зајмицата користена од средствата на Републиката 
во 1981 година, за организирање на XX јубилејно 
светско првенство во борење, слободен стил — 
БОИС и 

— износот од 976.357 динари се преведува на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура за развој на физичката кул-
тура. 

2. За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
жи Републичкиот секретаријат за финансии. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен 'весник на 
СР Македонија". 

Бр. 23-566 Потпретседател 
2 април 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Стојан Андов, с. р. 

175. 
Врз основа на член 83 од Законот за Изврш-

ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. СЕ iPA3РЕШУ,ВА од должност советник во 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Родна Менкова со 31. 
V. ,1983 година, поради исполнување на услови за 
пензија кога и престанува и работниот однос. 

2. Со ова решение се заменува решението број 
17-171/1 од 20 јануари 1983 година. 

Бр. 17-171/2 Потпретседател 
24 март 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, с. р. 

176. 
Уставниот суд на Македонија^ врз основа ,на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 16 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 28 од Правилникот за 
користење на средствата од фондот за заедничка 
потрошувачка, донесен од работниците во Работна-
та организација за текстуирање, трикотажа и чора-
пи „Црвена Ѕвезда" во Скопје со референдум на 
26 март 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната ор-ганизација за тек-
стуирање, трикотажа и чорапи „Дрвена Ѕвезда" 
во Скопје на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 
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Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 
237/81 од 22 . декември 1982 гбдина, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 28 
од правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, 
затоа што основано се постави прашањето за него-
вата согласност со член 42 од Законот за станбе-
ните односи и за неговата спротивност со член 
463 став 1 од Законот за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 28 
од оспорениот правилник е предвидено дека сог-
ласно со кадровската политика, што се води во 
оваа организација, во Правилникот за организација 
и систематизација се утврдува кои работи л работ-
ни задачи се од посебно значење за организаци-
јата. Редоследот на решавањето \на станбените пра-
шања на работниците што ги вршат работите и ра-
ботните задачи што се од посебно значење за орга-
низацијата го утврдува работничкиот совет на пред-
лог на работоводниот орган таа работната органи-
зација. 

(Меѓутоа, разгледувајќи го актот за организа-
ција и систематизација, Судот утврди дека тој не 
содржи одредби за тоа, кои работи односно работ-
ни задачи ќе се сметаат дека се од посебно значе-
ње за оваа организација и на кои извршители ќе 
им се доделуваат станови. 

(Согласно член 42 од Законот за станбените од-
носи и член 463 став 1 од Законот за здружениот 
труд, во самоуправниот општ акт со кој се уреду-
ваат основите и мерилата за утврдување редот на 
првенство за добивање на користење на стан во 
општествена сопственост работниците со референ-
дум треба однапред да утврдат објективни основи 
со кои се одредува кои стручни кадри се дефици-
та-рни, односно од посебно значење за организаци-
јата на здружениот труд. Воедно ареба да се утвр-
дат и основите со кои ќе се одреди обемот на 
средствата за решавање на станбените прашања на 
овие работници. 

Со оглед на тоа што член 28 не содржи'одред-
би за работите односно работните задачи од посебно 
значење за организацијата, ниту се утврдени осно-
ви и мерила за определување редот на првенството 
за решавање на станбените прашања на овие ра-
ботници, Судот утврди дека тој не е во согласност 
со член 42 од Законот за станбените односи и дека 
е во спротивност со член 463 став 1 од Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 237/81 
16 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

177. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки по одржаната 
јавна расправа на 3 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

il. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставнос-
та и законитоста на член 42 од Правилникот за 
станбени односи на работниците во работната орга-
низација за производство на полиестерско влакно 
„Хемтекс" во Скопје, донесен со референдум на 28 
март 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за про-
изводство на полиес,терско влакно „Хемтекс" во 
Скопје, на начин определен за објавување на са-
моуправните општи! акти. 

Основниот суд на здружениот труд во (Скопје 
поднесе предлог за оценување уставноста и зако-
нитоста на член 42 од Правилникот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука.1 Според наводите во пред-
логот со оспорената одредба од правилникот се 
доведувале во нерамноправна положба работници-
те кои конкурирале за стан според основите и ме-
рилата утврдени во овој правилник. До нерамно-
правност на работниците доаѓало затоа што, при 
распределбата на становите, во оспорената одредба 
по втор пат се јавувал основот „број на членови 
на семејство" и тоа со решавачко влијание, така 
што при конкретната распределба на станови, дру-
гите утврдени основи и мерила немале никакво 
влијание. Така со примена на оспорената одредба 
становите биле давани на користење на работни-
ците во рамките на утврдената ранг листа но не 
според редот на првенство утврден по сите основи 
и мерила, туку само спрема бројот на членовите на 
семеј ството. 

3. 'На јавната расправа Судот утврди дека со 
оспорениот член 4)2 е уредено прашањето за голе-
мината односно структурата на станот што работ-
никот треба да го добие на користење доколку ги 
исполнува условите за доделување на стан. Во ста-
вот 1 од оспорениот член е предвидено дека на ра-
ботникот ќе му се додели стан, зависно од бројот 
на членовите на неговото семејно домаќинство, при 
што се дадени и можни станбени структури. Така, 
според овој став еден член може да добие едносо-
бен стан или гарсониера, два члена — еднособен 
или двособен стан, три и четири члена — двособен 
или трособен стан и пет и повеќе члена четворосо-
бен стан. Ставот 2 на овој член дава можност ра-
ботничкиот совет да може да додели и поголем 
стан на кандидат кој ги исполнува условите за до-
делување на стан според ранг листата, иако има 
право на помал стан, доколку организацијата со та-
ков располага, но најмногу за еден степен. 

4. Според член 42 став 1 од Законот за стан-
бени односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73) 
и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација со самоуп-
равен општ акт, помеѓу другото, самостојно ги ут-
врдуваат основите и мерилата за добивање стан 
на користење. 

(Согласно тие законски одредби, уредувањето на 
прашањето за големината односно структурата на 
станот е самоуправно право на работниците кое тре-
ба да се утврди во самоуправен општ акт зависно 
од општествените определби во станбената поли-
тика и материјалните можности на организациите 
на здружениот труд. Во член 42 на означениот са-
моуправен општ акт е предвидено дека големината 
односно структурата на станот, што треба да биде 
даден на користење на работник кој го остварува 
конкретното право, зависи од бројот на членовите 
на неговото семејно домаќинство, со што, според 
мислењето на Судот не се повредени уставните л 
законските права, на работниците. Имено, оспоре-
ното уредување е во функција на рационално ко-
ристење на станбениот простор, односно овозможу-
ва станбените прашања да се решаваат ,според 
потребите на работниците и можностите на означе-
ната организација. ,Притоа, Судот смета дека оспо-
рениот член не е основ или мерило за утврдуваше 
на редот на првенство за доделување стан, туку 
почитувајќи го утврдениот ред на првенство, ја 
определува само големината на станот што може да 
му се додели на работник кој конкурирал за стан 
и кој ги исполнува условите во конкретната рас-
пределба на становите. 

На основа изнесеното 'Судот одлучи ш о во 
точката 1. 

У. бр 185/82 
3 март 1983 година 

Скопје 
Пре-тседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 
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РЕПУБЛИЧКИ 'ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-

ВОЛНО РАЗ БИЕНИТЕ КРАИШТА 

178. 
Врз основа па член 11 и 16 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Управниот 
одбор, на седницата одржана на 25 март 11983 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
РАЗВОЈ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Републичкиот фонд за кре-

дитирање на побрзиот развиток на стопански недо-
волно развиените краишта (во натамошниот текст: 
Републички фонд) што ќе се формираат од делот 
на вишоците на. приходите на Народната банка на 
Македонија и од пренесените средства, во 1983 го-
дина ќе се употребат 125,0 мил. динари за учество 
во создавањето на стопанска и друга инфраструк-
тура, за проширување на материјалната основа на 
трудот на организациите на здружениот труд во 
општествените дејности, за преквалифиќација и 
стручно оспособување на невработените лица во не-
доволно развиените краишта и за ПТТ врски во 
ридско-планинските и пограничните населби во 
стопански недоволно развиените краишта. 

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците 
неповратно. 

Член 2 
Со средствата на Републичкиот фонд во виси-

на од 45,0 мил. динари ќе се потпомага уредува-
њето на градежно земјиште ((изградба на пристап-
ни патишта, довод на електрична енергија, обезбе-
дување на вода и довод на телефонски линии) во 
подигањето на стопански капацитети на локациите 
каде не се создадени потребните инфраструктурни 
услови, како и за адаптација на објекти за сто-
пански цели, кога се подигаат капацитети вон цен-
трите на општините. 

Член 3 
(Средствата од претходниот член ќе се обезбе-

дат на инвеститорите како учество во висина од 
40% од пресметковната вредност на овие вложу-
вања. 

По исклучок, во општините Македонски Брод, 
Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка во кои се 
намалува населението, ова учество може да изне-
сува до 60%. 

Член 4 
Кориснине на средствата се организациите на 

здружениот труд кои остваруваат развојни програ- -
ми според одредбите на член 2 од оваа одлука. 

Решенијата за одобрување ќе ги донесува Уп-
равниот одбор на Фондот по предлог на Комисијата 
за следење на развојни програми. 

Член 5 
Со средствата на Републичкиот фонд во виси-

на од 67,0 мил. динари ќе се потпомагаат инвести-
ционите зафати за изградба на училишен простор 
за основ,но образование, модернизација и рекон-
струкција на патишта од IV ред, рударски истра-
жувања, електрификација на селските населби, 
изградба на водоводи, изградба на амбулантно-по-
ликлинички објекти и за ПТТ врски во селските 
населби. 

Член 6 
Распределбата на средствата по општини од 

претходниот член се врши диференцирано, а во 
зависност од достигнатиот степен на стопанска раз-
виеност на општините и бројот на населението. 

За да се обезбеди ^рамномерна распределба и 
изрази повисок степен на солидарност, дел во ви-
сина од 25% од средствата се распределуваат по-
деднакво на сите општини. 

Член 7 . 
Со примена на критериумите од членот 6 и 11 

од оваа одлука по општини се распределуваат след-
ните износи: , 

— во мил. динари 
п н о : 75,0 

Берово 2,8 
Брод Македонски 5,9 
Виница 3,0 
Гостивар 9,6 
Дебар . 3,2 
Демир Хисар 5,9 
Кичево 6,9 
Кратово 4,8 
Крива Паланка 5,7 
Крушево 2,8 
Радовиш 3,5 
Ресен ' 2,8 
Струга 6,9 
Тетово 11,2 

Член 8 
Општините со посебни одлуки ќе ги утврдат 

непосредните корисници во согласност со општите 
намени утврдени со членот 5 од оваа одлука. 

Член 9 
Средствата, од претходниот член ќе можат да 

се користат како учество во висина до 25% од 
вредноста на инфраструктурните зафати во сите 
недоволно развиени општини. 

По исклучок, за вложувањата во општините 
Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива 
Паланка и во пограничните населби учеството на 
Републичкиот "фонд може да изнесува до 35%. 

Член 10 
Корисници на средствата од член 5 од оваа 

одлука се организациите на здружениот труд, са-
моуправните интересни заедници, собранијата на 
општините и другите правни лица преку кои се 
реализираат инфраструктурните зафати. 

Член 11 
За да се забрза изградбата на патиштата од IV 

ред и електрификацијата на селските населби на 
општините Македонски Брод, Демир Хисар, Кра-
тово и Крива Паланка, во кои според пописот на 
населението од 1981 година е намален бројот на 
жителите, посебно им се распределуваат' по 2,0 
мил. динари. 

(Користењето на овие средства ќе се врши спо-
ред програмите на собранијата на општините во 
кои ќе се утврди и делот на учеството на месното 
население, општините и други. 

Учеството на средствата на Републичкиот фонд 
за овие намени може да изнесува до 40% од вред-
носта на програмите. 

Член 12 
На Републичката заедница за вработување со 

договор ќе и се обезбеди 2,0 мил. динари за струч-
ното оспособување и преквалификација на невра-
ботените лица од недоволно развиените краишта. 

Поблиските услови за користење на овие сред-
ства ќе се утврдат со посебен договор кој ќе го 
одобри Управниот одбор на Фондот. 

Член 13 
Со цел да се потпомопне поврзувањето на по-

големите ридско-планински и погранични села во 
стопански недоволно развиените краишта со ПТТ 
врски ќе се употребат 3,0 мил. динари како уче-
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ство на Републичкиот фонд во остварувањето на 
заедничка програма што ќе ја донесе Управниот 
одбор на Фондот во соработка со РО ПТТ сообраќај 
— Скопје. 

Овие средства ќе можат да се користат нај-
многу до висината утврдена со член 9 од оваа од-
лука. 

Член 14 
,Користењето на средствата од 'Републичкиот 

фонд според оваа одлука ќе се врши преку основ-
ните банки на Стопанска банка — С к о п ј е каде се 
остваруваат буџетски средства на општините. 

' Овластената Стопанска банка — Здружена бан-
ка — Скопје преку која се остваруваат и користат 
средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши ф и -
нансиските работи и ќе врши наменска контрола 
за употреба на средствата за што ќе го известува 
Републичкиот ,фонд. . 

Ако средствата се користат ненаменски или не 
се обезбедува учество од другите извори, Стопанска 
банка. — Здружена банка — Скопје ќе го извес-
ти Управниот одбор на Фондот кој ќе изврши пре-
распределба на овие средства. 

Член 15 
Оваа одлика влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-105/1 
29 март 1083 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
Павле Тасевски, с. р. 

179. 
(Врз основа на член 7 од Законот за задолжи-

телниот заем за обезбедување постојани средства 
на Републичкиот фонд за кредитирање на побр-
зиот развиток на стопански недоволно развиените 
краишта во периодот од 1981 до 1985 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 311/81), Управниот одбор на 
Републичкиот фонд, на седницата одржана на 25 
март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈА НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Аконтацијата на задолжителниот заем за обез-

бедување постојани средства на Републичкиот фонд 
за кредитирање на побрзиот развиток на стопан-

^ / 

ски недоволно развиените краишта во периодот од 
1981 до 1985 година (во натамошниот текст: задол-
жителниот заем) за 1983 година се утврдува во 
износ од 240 мил. динари. 

Член 2 
Средствата од претходниот член на оваа одлу-

ка ќе се обезбедат со уплатување на задолжител-
ниот заем од страна на организациите на здруже-
ниот труд во Републиката определени со Законот 
за задолжителниот заем. 

Член 3 
Издавањето на обврзниците за уплатените сред-

ства на оваа одлука, како и пресметувањето на ка-
матите и рокот за враќање, ќе се вршат според 
одредбите на Законот за задолжителен заем. 

Член 4 
Средствата што ќе се остварат според оваа 

одлука претставуваат постојани средства на Репуб-
личкиот фонд (во натамошниот текст: Републички 
фонд) и ќе се употребат како учество на Репуб-
личкиот фонд во кредитирањето на инвестиционите 
зафати во стопански недоволно развиените кра-
ишта. 

Член 5 
Кредитните средства од претходниот член ќе 

им се одобруваат на организациите на здружениот 
труд за инвестициони зафати во стопански недо-
волно развиените краишта според одредбите на За-
конот за задолжителен заем и условите и крите-
риумите утврдени во Одлуката за поблиските. ус-
лови за давање кредити и начинот на користењето 
на средствата од Републичкиот фонд што ќе се 
формираат на кредитна основа во периодот од 1981 
др 1985 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а нејзините одредби ќе се применуваат од 
1 јануари 1983 година. 

Бр. 02-106/1 
29 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор на Фондот, 

Павле Тасевски, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

153. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за системот 

на цените и за општествената контрола на цените 
на производите и услугите \(„Службен весник на 
СРМ" бр. 33/80), а во врска со Резолуцијата за по-
литиката на остварувањето на Општествениот план 
на Социјалистичка Република Македонија за пе-
риодот 1981—1985 година во 1983 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 49/82), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на град Скопје и извршните совети 
на собранијата на опш,тините во СР Македонија 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА 

ЦЕНИТЕ ВО 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Извршниот совет, на Собранието на СР Маке-
донија, Извршниот совет на Собранието на град 

Скопје и извршните совети на собранијата на оп-
штините во СР Македонија (во натамошниот текст: 
учесници на Договорот), со овој договор, тргнувај-
ќи од определбите предвидени во 'Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот 
план на Социјалистичка ^Република Македо,нија, за 
периодот 1981—1985 година во 1983 година (во на-
тамошниот текст: Резолуција), утврдуваат мерки за 
спроведување на политиката на цените во 1983 го-
дина. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни, заради 

забавување на порастот на цените и трошоците за 
живот во 1983 година, во рамките на своите права, 
обврски и одговорности, во согласност со Законот 
за системот на цените и општествената контрола на 
цените на производите и услугите I(BO натамошниот 
текст: Закон), да предлагаат и преземаат економ-
ски и други мерки и активности заради создавање 
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на услови за делување на економските законитос-
ти, усогласување на стоковно-паричните односи, 
оневозможување на потрошувачка без реално по-
критие и отстранување на причините кои неповол-
но влијаат на делувањето на единствениот југо-
словенски пазар. 

Член 3 
-Учесниците на Договорот се согласни Репуб-

личката заедница за работите на цените, Заедница-
та за работите на цените на град Скопје и општин-
ските заедници за работите на цените (во ната-
мошниот текст: заедниците за работите на цените) 
да продолжат со започнатата активност околу ста-
тистичкото следење на цените, а особено цените на 
мало и трошоците за живот во одделните општини, 
со цел да се обезбеди сеопфатно и порационално 
следење на промените на цените. 

Член 4 
Заради следење на спроведувањето на утврде-

ната политика на цените, учесниците на Договорот 
се согласни да обезбедат континуирано согледува-
ње на движењето на цените, како ,и да предла-
гаат преземање на соодветни мерки за остварување 
на политиката на цените. Аналитичките согледу-
вања учесниците на Договорот, во рамките на свои-
те права и должности, се согласни да ги изготват 
заедниците за работите на цените во меѓусебна со-
работка. 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласни дека за 

спроведувањето на политиката на цените, согласно 
Резолуцијата, ќе преземат мерки поместувањето на 
цените да се врши селективно и постапно и тоа 
ако: 

1. се оцени дека неповолната состојба во при-
марната распределба се должи на пореметените 
односи на цените и ако се оцени во колкава мерка 
со поместувањето на цените ќе се влијае на усог-
ласеноста на овие односи; 

2. се утврди дека постојат диспаритет на до-
машните цени во однос на цените на надворешниот 
пазар и ако се оцени можноста на нивното отстра-
нување во 1983 година; v 

3. постојат неоправдани разлики во нивоата на 
цените на исти или слични производи на домаш-
ниот пазар. 

Учесниците на Договорот се согласни, врз осно-
ва на одделни согледувања и сојузната проекција 
за можните поместувања на цените, да изготват до 
крајот на месец април 1983 година проекција за 
можното поместување на цените од став 1 н? овој 
член во Републиката. 

Член 6 
Заради отстранување на постојните диспарите-

ти на цените, учесниците на Договорот се согласни, 
во рамките на селективната политика на цените, 
да дадат приоритет во поместувањето на цените на 
месото, рибата, млекото, преработките од месо, ри-
ба и млеко, станарините и надоместокот за корис-
тење на радио-дифузни приемници и градскиот и 
приградскиот сообраќај. 

Член 7 
Учесниците нћ Договорот, во рамките на своите 

надлежности, се согласни во спроведувањето на 
политиката на цените во 1983 година да дадат соод-
ветно значење за примената на позитивното влија-
ние на светските цени во (формирањето и воспоста-
вувањето на односите на цените на домашниот па-
зар и разработка на критериумите — движењето 
на просечната продуктивност на трудот и рацио-
нално користење на средствата на трудот, како и 
распределбата на вкупниот доход на општеството 
на дејностите сразмерно на нивната производност 
на трудот,. успешното управување и стопанисува-
ње со општествените средства и вкупната опште-
ствена производност на трудот, тргнувајќи од про-
сечните услови на единствениот југословенски па-
зар, а уважувајќи ги притоа односите на понудата 
п побарувачката и утврдената економска политика. 

Член 8 
Во согласност со своите права, обврски и одго-

ворности, учесниците на Договорот ќе преземаат 
мерки, при одлучувањето за поместување на цени-
те, сите учесници во формирањето и општествената 
контрола на цените претходно да ја преиспитаат 
висината на сите трошоци и утврдат можности за 
намалувањето на трошоците на репродукцијата со 
остварување на програмата за штедење и користе-
ње на внатрешните резерви. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни при ана-

лизата на трошоците да поаѓаат од просечните тро-
шоци во производството на исти или слични произ-
води, односно на услугите ка ј производителите и 
вршителите на услуги во рамките на исти стопан-
ски дејности (гранка, групација, група на произ-
води) на ниво на целата земја. 

Член 10 
Во рамките на 'спроведувањето на селективна-

та политика на цените во 1983 година, согласно Рег-
золуцијата, ќе се води политика за оневозможува-
ње на растежот на цените на производите и услу-
гите за зголемување на личните доходи и друго. 

Член 11 
Учесниците на Договорот се согласни дека ќе 

предлагаат мерки за постапно намалување на при-
донесите и даноците, кои го оптоваруваат доходот 
на организацијата на ' здружениот труд, заради 
спроведување на утврдената политика на цените. 

Член 12 
Заради постабилно движење на цените на зем-

ј оделските ' и прехранбените производи, учесниците 
на Договорот се согласни дека ќе преземаат мерки 
со кои ќе се забрза поврзувањето на производите-
лите и потрошувачите од одделни подрачја, преку 
договарање на производството пред почетокот на 
производството, како и поврзување на производ-
ните, преработувачките и прометните организации. 

Заради стабилно движење на цените на земјо-
делските производи на „зелениот пазар" и намалу-
вање на тие цени врз трошоците на животот, учес-
ниците на Договорот се согласни, во рамките на 
своите права, обврски и одговорности да ги зајак-
нат активностите за зголемување на производство-
то и обезбедување на подобро снабдување на пот-
рошувачките центри со земјоделско-прехранбени 
производи. 

Член 13 
Заради стабилизација на пазарот и цените, 

учесниците на Договорот се согласни да предложат 
мерки за јакнење на стоковните резерви, а посеб-
но резервите на земјоделските и прехранбените 
производи. 

Член 14 
Заради стабилизација на цените на одделни 

земјоделски производи, учесниците на Договорот се 
согласни дека ќе преземаат мерки за поттикнување 
на производството, а во случај на битно поремету-
вање на пазарот ќе преземаат мерки заради вос-
поставување на стабилни односи на пазарот на 
овие стоки. 

Член 15 
Учесниците на Договорот се согласни дека ќе 

преземаат мерки за преиспитување на прописите 
за формирање на цените во прометот на големо, 
односно на мало, посебно од аспект на влијанието 
на зависните трошоци како дел на основицата за 
пресметување на учеството за покривање на тро-
шоците на големо, односно на мало. 

Учесниците на Договорот се согласни дека 
ќе преземаат мерки и активности ' за економско 
стимулирање на прометните организации за купу-
вање и продажба на стоки, под услови кои ќе 
обезбедат подобра снабденост на пазарот. 
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Член 16 ' 
Учесниците на Договорот се согласни, во рам-

ките на своите права и должности согласно Резо-
луцијата, во областа на шумарството да водат се-
лективна политика на цените, кои треба да обез-
бедат адекватна валоризација на домашните изво-
ри на суровини, со што ќе се води сметка за вос-
поставување на соодветен паритет на цените во 
рамките на репроцелината во која се вклучени 
сите дејности во областа на примарното производ-
ство и преработка и преработката на овие про-
изводи. 

Учесниците на Договорот се согласни, заради 
стабилизација на цените на градбата, да се забрза 
постапката за склучување на општествени догово-
ри и самоуправни спогодби, во кои ќе се разрабо-
тат елементи за формирање на тие цени. 

Заради стабилноста на цените во угостител-
ството и туризмот и јакнењето на нивната 'кон-
курентска способност на надворешниот пазар, учес-
ниците на Договорот, во рамките на своите права 
и надлежности, се согласни да предлагаат мерки 
за ублажување на оптоварувањето со даноци и 
придонеси на тие дејности. 

Учесниците на Договорот, во рамките на свои-
те права и должности, се согласни со мерките на 
политиката на даноците и придонесите да влијаат 
на стабилноста на цените на занаетчиските услуги 
и да го поттикнуваат развојот на малото стопан-
ство. 

Член 17 
Учесниците на Договорот се согласни со селек-

тивно 'спроведување на политиката на цените во 
областа на услугите да обезбедат станарините и 
надоместокот на користење на радиодифузните 
приемници и ,ПТТ услугите да растат побрзо од 
општиот пораст на цените. 

Член 18 
Учесниците на Договорот, во рамките на свои-

те права и надлежности, се согласни да предло-
жат преиспитување на постојните стапки на дано-
кот на промет за стоки за широка потрошувачка 
со цел да се изврши порамномерна распределба на 
данокот по пат на постапно ублажување на даноч-
ното оптоварување на производите, кои позначајно 
влијаат врз трошоците на животот и стандардот 
на граѓаните. 

Член 19 
Учесниците на Договорот се согласни во врше-

њето на општествена контрола на цените заедни-
ците за работите на цените да остваруваат меѓу-
себна соработка, како би можеле единствено и ис-
товремено да предложат исти мерки за општестве-
на контрола на цените на единствениот југосло-
венски пазар. 

Член 20 
Учесниците на Договорот се согласни, во рам-

ките на Републичката заедница за работите на 
цените, да се остварува задолжителна соработка 
помеѓу заедниците за. работите на цените заради 
единствена примена на критериумите и начинот 
на формирањето на цените, односно вршење на 
непосредна контрола на цените. 

Чле,н 211 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

1 март 1983 година 
Скопје 

Потписници на Договорот: 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-, 

донија, Собранието на општината Битола, Собра-, 
нието на општината Македонски Брод, Собранието, 
на општината Валандово, Собранието на општината 
Виница, Собранието на општината Гевгелија, Соб-. 
ранието на општината Гостивар, Собранието на оп-
штината Дебар, Собранието на општината Делче-.-
во, Собранието на општината Демир Хисар, Соб--
ранието на општината Кавадарци, Собранието на 
општината Кичево, Собранието на општината Ко-
чани, Собранието на општината Кратово, Собрание-
то на општината Крива Паланка, Собранието на, 
општината Крушево, 'Собранието на општината Не-
готино, Собранието на општината Куманово, Со-, 
бранието на општината Охрид, Собранието, на оп-
штината Прилеп, Собранието на општината, Про-
биштип, Собранието на општината Радовиш, Со-, 
братчето на општината Ресен, Собранието на град 
Скопје, Собранието на општината Струга,' Собра--
нието на општината Свети Николе, Собранието на 
општината Струмица, Собранието на општината 
Тетово, Собранието на општината Титов Велес, Со-
бранието на општината Штип, Републичката заед-. 
ница за работите на цените, Собранието на општи-
ната Берово. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ,НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

154. 
Врз основа на член 188 точка 5 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 30 март 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕ-
ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши конечно усогласува-

ње на старосните. инвалидските и семејните пен-
зии, без заштитниот додаток, како и на паричните 
надоместоци во врска со професионална рехабили-
тација и вработување на инвалидите на трудот, 

според порастот на номиналните лични доходи на 
сите вработени во организациите на здружениот 
труд и другите организации и заедници во 1982 
година во однос на 1981 година на територијата на 
СР Македонија, за 5,8 отсто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука за--

едно со извршеното аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци за 21 отсто и 
300 динари во фиксен износ кои на 31 декември 
1982 година се исплатуваа во месечен износ до 4900 
динари, конечното усогласување на тие пензии из-
несува 26,8 отсто и 300 динари во фиксен износ. 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука за-
едно со извршеното аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци за 21 отсто кои 
на 31 декември 1982 година се исплатуваа во месе-
чен износ над 4900 динари, конечното усогласу-
вање на тие пензии изнесува 26,8 отсто. 

Член 3 
Усогласувањето на пензиите од член il на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии определени од пен-
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зиска основа во која не е засметан целосно или 
делумно личниот доход односно основицата на оси-
гурување од 1982 година. 

Член 4 
Пензијата со додаток на носител на „Парти-

занска споменица 1941" и на корисник на привре-
мена пензија,, со усогласувањето од член 1 на оваа 
одлука не може да го надмине износот определен 
според член 9 став 3 од Законот за основните пра-
ва на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
односно член 49 став 1 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување. 

(Пензијата на борец од Н1ОВ пред 9 септември 
1943 година определена според член 42 став 2 од 
Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, со усогласувањето по член 
1 од оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според истиот член за 1983 година. 

Член 5 
(Како основица за определување износот на 

конечното усогласување на пензиите и другите па-
рични надоместоци според оваа одлука се зема 
износот на пензијата без заштитен додаток, однос-
но паричниот надоместок што на корисникот му 
припаѓал на 31 декември 1982 година не земајќи 
го предвид вонредното усогласување на пензиите 
во 1982 година. 

Член 6 
На пензиите со кои се исплатува заштитев до-

даток, усогласени според оваа одлука, се опреде-
лува нов износ на заштитен додаток според одред-
бите на соодветната одлука. 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите и другите парич-

ни примања според оваа одлука ќе се изврши по 
службена должност, без донесување на 'решение. 

Член 8 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

1 јануари 1983 година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-914/1 
30 март 19)83 година 

Скопје 
I Претседател, 

Стојче Николовски, с. р. 

155. 
Врз основа на член 3,1 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 39/78) и член 102 став 2 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија ^,Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на- 30 март 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНЗИИ 

ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на минималните пензии во 1983 го-

дина се утврдува во износ од 3585 динари. 

Член 2 
Исплатата на минималните пензии од член 1 

на оваа одлука ќе се врши по службена должност, 
без донесување на писмено решение.' 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 02-915/1 
30 март 3983 година х 

Скопје 
Претседател, 

Стојче Николовски, с. р. 

156. 
(Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („'Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 103 став 2 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 
17/81), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 30 
март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање, кој служи за определување висината на за-
штитниот додаток за 1983 година/ се утврдува во 
висина од 65-15 динари, 

Член 2 
На досегашните корисници на заштитен до-

даток по службена должност ќе им се утврди нов 
износ на заштитен додаток на пензијата според 
износот од член 1 на оваа одлука. . 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од .1 јануари 1983 година. 

' Бр. 02-916/1 
30 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојче Николовски, с. р. 

157. 
Врз основа на член 20 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 39/78) и член 20 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), Собранието на 
Самоуправната, интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 30 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКАТА ПЕНЗИСКА ОСНОВА ОД КО-

ЈА МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА ВО 
1983 ГОДИНА 

Член 1 
Највисоката пензиска основа од која може да 

се определи пензија во 1983 година се утврдува на 
42.745,00 динари. 

Член 2 
На корисник на пензија на кого при определу-

вањето на пензијата не му е земен целиот износ на 
личниот доход заради примена на порано утврде-
ната највисока пензиска основа, по негово барање 
повторно ќе му се пресмета пензијата земајќи го 
утврдениот просек на личниот . доход најмногу до 
износот од член 1 на оваа одлука, наместо пора-
нешниот износ. Така пресметаната пензија, ако го; 
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надминува износот на затечената усогласена пензи-
ја, припаѓа од денот на почетокот на примената на 
оваа одлука ако барањето е поднесено најдоцна 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето на 
одлуката во сила, а ако барањето е поднесено по 
тој рок новиот износ на пензијата припаѓа од 
првиот ден на наредниот месец од поднесувањето 
на барањето. 

На износот на пензијата определен според став 
1 на овој, член не припаѓа усогласување на пен-
зиите од 1 јануари 1983 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-917/1 
30 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојче Николовски, с. р. 

158. 
Врз основа на член 178 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 39/78), член 188 став 1 точка 22 и член 
240 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
8/79 и 17/81), (Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
30 март-1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОДМОР, ЗАКРЕПНУ-
ВАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВА-

ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ З-А 1983 ГОДИНА 

Член 1 
За одмор, закрепнување и рекреација на ко-

рисниците на пензија и на определени права од 
инвалидското осигурување за 1983 година се обез-
бедуваат средства по стапка од 2 отсто. 

Член 2 
' Како основица за пресметување ќе служи вкуп-

ниот износ на исплатените пензиски примања и 
исплатениот надоместок на материјалното обезбе-
дување во врска со професионалната рехабилита-
ција и привремениот надоместок во врска со вра-
ботувањето. 

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

вувањето во „Службен 'весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1983 година. 

Бр. 02-919/1 
30 март 1983 година 

Скопје 
1 Претседател, 

Стојче Николовски, с. р. 

159. 
Врз основа на член 24 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 39/78) и член 188 од Статутот Ца Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 30 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ И УПАТЕ-

НИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во точка III од Одлуката за утврдување на 

основиците за пресметување и плаќање на придо-
несите за пензиско и инвалидско осигурување на 
југословенските државјани вработени и упатени 
на работа во странство („Службен весник, на СРМ" 
бр. 28/73), ставот 2 се брише. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-920/1 
30 март 1983 година 

Скопје 

Претседател, 
Стојче Николовски, с. р. 

160. 

Врз основа на член 24 од Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 39/78) и член 188 од'Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 30 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

З1А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕТО НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДР-
ЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО КОИ 

НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ КАЈ 
СТРАНСКИ НОСИТЕЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во член 8 од Одлуката за спроведувањето на 

пензиското и инвалидското осигурување на југо-
словенските државјани во странство кои не се за-
должително осигурени кај странски носител на оси-
гурувањето („Службен весник на СРМ" бр. 25/81) по 
зборот „месец" се става точка, а зборовите до кра-
јот на членот се бришат. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-921/1 
30 март 1983 година 

Скопје 

Претседател, 
Стојче Николовски, с. р. 
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161. 

Врз основа на, член 130 од Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 39/78) и член 128 и 188 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 30 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРО-

ДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Членот 1(0 од Одлуката за условите и начинот 

за обезбедување на продолжено пензиско и инва-
лидско осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/81) се брише. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на 'СРМ"., 

Бр. 02-922/1 
30 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојче Николовски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОБИЈНОСТ 

162. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од За-

,конот за Самоуправната интересна заедница за 
заштита од градобијност („Службен весник на 
СРМ" бр. 23/75) и член 2,1 став 1 точка 3 од Стату-
тот на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за заштита од градобијност, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, на седницата одржана на 
24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1982 

ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА 
I 

Се продолжува важноста на Одлуката бр. 122/2 
од 14. 04. 1982 година за утврдување стапките на 
придонесите за заштита од градобијност за 1982 го-
дина, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
18/82, и во 1983 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 68/6 
30 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. агроном Милан Тосев, с. р. 

163. 
Врз основа на член 39 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/81) и член 19 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, Собранието на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за заштита 
од градобијност, на седницата одржана на 24 март 
1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
3(А ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на делегати во Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за заштита од 
градобијност. 

2. Изборите ќе се одржат на 11. V. 1983 година 
во следните делегатски единици утврдени со одлу-
ка на Собранието на РОИЗ за заштита од градо-
бијност (,,Службен весник на СРМ" бр. 41/79): 

а1) во делегатската единица II на општина Гос-
тивар од редот на делегатите на делегациите на 
месните заедници во кои претежен дел од граѓа-
ните се занимаваат со земјоделска дејност; 

б) во делегатската единица I на општина Стру-
мица од редот на делегатите на делегациите на ос-
новните организации на здружен труд и други са-

, моуправни организации и заедници во областа на 
земј оделството. 

3. Пропишаните рокови за изборните дејствија 
почнуваат да течат од 11. IV. 1983 година. 

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

Бр. 68/)11 
30 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. агроном Милан Тосев, с. р. 

164. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за из-

бор на членови на делегациите и на делегатите во 
собранијата на општествено-политичките заедници 
и на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ" бр. 41/81) и член 20 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за заштита 
од градобијност, на седницата одржана на 24 март 
1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА 

ОД ГРАДОБИЈНОСТ 
I. За членови на Изборната комисија за спро-

ведување дополнителни избори за делегати во Со-
бранието на РСИЗ За заштита од градобијност се 
именуваат: 

а) за претседател, 
Кирил Циривири, дипл. правник, 
за заменик, ^ 
Елена Петкановска, дипл. правник; 
б) за секретар, 
(Стефан Стефанов; дипл. физичар, 
за заменик, 
Драги Симоновски, дипл. физичар; 
в) за член 
Зоран Михајловски, дипл. агроном, 
за заменик, 
Симе Ивановски, дипл. физичар. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 68/12 
30 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. агроном Милан Тосев, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА - ДЕЛЧЕВО 

165. 
1Врз основа на член 31 став 1 точка 4 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата Делчево, Собрание-
то на Заедницата, на седницата одржана на 31 март 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗјА ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАП-
КА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 1983 ГОДИНА НА СИЗ 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА -

ДЕЛЧЕВО 

Член il 
Висината на пресметковната стапка на ОСИЗ 

за општествена заштита на децата се намалува и 
ќе изнесува 1,65% за 1983 година од бруто личен 
доход на сите вработени во општина Делчево, како 
и на вработените во стопанството и нестопанските 
дејности и 0,100/о од личен доход од земјоделска 
дејност. 

Чле-н 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 април 
1983 година. 

Бр. 02-3/8 
31 март 1983 година 

Делчево 
Претседател, 

М. Алексовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕБАР 

166. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Дебар, на седницата одржана 
на 25 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКА НА ПО-

СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

ЗА 1983 ГОДИНА 

Член il 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1983 година се определува во висина 
од 8,00% од личниот доход и други примања, во 
која се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителни ви-
деви %на здравствена заштита од 5,00%, 

— стапка на придонесот за права од здравстве-
ната заштита над задолжителните видови и други 
права на здравствена заштита од 3,00%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравственото оси-

гурување за случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
висина од 0,30%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став кај обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основица кај обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и дру-
гите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по стапка од 0,30'% пре-
сметуваат и плаќаат обврзници на придонеси кои 
не форѕшраат доход за вработените по договор за 
дело на бруто основица. 

Член 3 
Посебен придонес за користење на здравствена 

заштита во странство за деташирани работници се 
определува во висина од 20% од нето личен доход 
односно основицата определена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонеси според 
членот 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е 

при уплатата на придонесите на самиот налог уп-
латница да даде спецификација за уплатените при-
донеси со ознака на основицата и периодот за кој 
се пресметува и уплатува придонесот, во смисла 
на член 38 до Законот за Службата на општестве-
ното книговодство. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

\ / Б р . 08-578 
25 март 1983 година 

Дебар 
Претседател, 

Алили Фитим, с. р. 

167. 
Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на" Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Дебар, на седницата одр-
жана на 25 март ,1983 година, донесе 
! 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ З)А 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1983 година за подрачје-
то на општина Дебар. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат придо-

несите за здравственото осигурување и тоа: 
а) за задолжителни видови на здравствена 

заштита: 
— 2,00% од катастарскиот приход и 30,00 дина-

ри паушал за секој член на домаќинството; ' 
б) за правата на здравствената заштита над за-

должителните видови што самостојно ги утврдува 
Заедницата: 

— il,00'% од катастарскиот приход и 20,00 ди-
нари паушал за секој член на домаќинството. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-579 / 
25 март 1983 година 

Дебар 

Претседател, 
Алили Фитим, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
СВЕТИ НИКОЛЕ 

168. 
Врз основа на член 13 став -1 и 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за образование 
и воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и 
член 26 став 4 од Статутот н а Општинската СИЗ 
за образование и наука — Свети Николе, Собрание-
то на Општинската СИЗ за образование и наука, 
на седницата одржана на 13 јануари 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗјА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОП-
ШТИНСКАТА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од личен доход на работниците за финан-
сирање на дејноста на Општинската СИЗ за обра-
зование и наука на општина Свети Николе, според 
кои ќе се формираат средствата за 1983 година. 

Член. 2 
(Стапките на придонесот од личен доход на ра-

ботниците за финансирање на дејноста на Општин-
ската СИЗ за образование и наука на општина Све-
ти Николе за '1983 година изнесуваат: 

— од личен доход од работен однос, 5,40%, 
— од личен доход од земјоделска дејност, 1,00%, 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска и нестопанска дејност, 6,00%. 

Член 3 
Основните организации на здружен труд од 

областа на основното образование и воспитание, 
како и основните организации на здружен труд од 
насоченото средно образование, кои што плаќаат 
придонес од личен доход од работен однос, истите 
ќе го плаќат придонесот по стапка од 2,70%. 

Член 4 
Во однос на обврзниците, основиците, пресмету-

вањето и уплатувањето на придонесите ќе се при-
менуваат одредбите на член 14 и li5 од Законот за 
СИЗ за воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 9/78). 

Член 5 
Од остварените средства од придонесот на ли-

чен доход од работен однос за инвестициона из-
градба во основното образование и воспитание се 
издвојуваат средства во висина од 5,0% на посебна 
жиро-сметка. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

Бр. 0903-6 
14 јануари 1983 година Претседател, 

Свети Николе Б. Николовски, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ,ТИТА -

СВЕТИ НИКОЛЕ 
169. 

Врз основа на член 83 од Законот за социјална 
заштита ^„Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и 
член 59 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Све-
ти Николе, Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 14 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1983 

ГОДИНА 
Член 1 

Се утврдува придонес од доход на стопанство-
то со стапка од 0,45%. 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доход (ќе се врши на начин според обрасците утвр-
дени во Упатството за начинот на пресметување 
и плаќање на данокот на доход на организациите 
на здружен труд („Службен весник на СРМ" бр. 
21/74, 27/74, 53/74, 5/76, 13/76, 29/76, 29/77, 53/78, 9/79, 
20/79 и 2/80). 

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

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

Бр. 0803-8 
14 јануари 1983 година 

Свети Николе 
Претседател, 

д-lp Станка Гонева, с. р. 

О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

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

брак по тужбата на тужителот Гечев Љупчо од 
Скопје против тужената Гечева Марија од Осијек, 
а сега на привремена работа во Германија со не-
познато место на живеење. 

Се повикува тужената Гечева Марија да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавување-
то на овој оглас или во истиот рок да ја соопшти 
својата сегашна адреса на живеење. Во колку; ту-
жената не се јави во рокот од 30 дена ќе и биде 
одреден привремен старател кој ,ќе ги застапува 
нејзините интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр, 1000/83. (40) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје 
заведен е спор за развод на брак по правната ра-
бота на тужителот Исмаил Бекир од /Скопје, ул. 
„Бутелска" бр. 2/11, сега на привремена работа во 
Австрија, застапуван од неговиот полномошник 
Екрем Али, адвокат од Скопје, против тужената 
Мизејен Бекир, родена Џемаиловска од Скопје, а 
сега со непозната адреса. Вредност на спорот 
2.000,00 динари. 

Се поканува тужената Мизејен Бекир, родена 
Џемаиловска да се јави во рок од 30 дена, смета-
но од денот на објавувањето на огласот, во судот 
или да ја соопшти сегашната адреса на живеење. 
Во спротивно ќе и биде одреден привремен стара-
тел во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги зас-
тапува интересите на тужената по предметниот 
спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X. 
П. бр. 881/83. (39) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на 
брак по тужбата на тужителката Ж и в к а Тренеска 
од 'Скопје, против тужениот Лазо Тренески од 
Скопје, со стан на ул. „Виктор Иго" бр. 6 од каде 
е иселен и заминат во странство со непозната, 
адреса. 

Се повикува тужениот Лазо Тренески, да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја соопшти 
својата сегашна адреса на живеење. (Во колку ту-
жениот не се јави во рокот од 30 дена ќе му биде 
одреден привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, II П. 
бр. 513/83. (41) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води 
спор за издршка по тужбата на малолетниот Пет-
ровски Светислав од с. Доброште, Тетово против 
тужениот Петровски Никола од с. Доброште, а сега 
со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужениот Петровски Никола да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот или во истиот 
рок да одреди свој полномошник кој ќе го заста-
пува до окончувањето на постапката. Доколку не 
се јави во судот ниту одреди полномошник, преку 
Центарот за социјални работи — Тетово ќе му 
биде поставен старател кој ќе го застапува до 
окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 143/83. (33) 

,Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за утврдување на сопственост о'д тужителот 
Божидар Иљо Брешковски од с. Теарце, Тетово 
против тужениот Милош Благов Трпчевски од с. 
Теарце, Тетово, а сега со непозната адреса во HP 
Бугарија. Вредност на спорот 10.000 динари. 

Се повикува тужениот Милош Благов Трпчев-
ски да се јави во Општинскиот суд во Тетово, а 
по правната работа на тужителот, во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот или да одреди 
полномошник кој ќе ги штити неговите интереси 
пред судот. По истекот на овој рок, судот по служ-
бена должност ќе му постави старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр'. 299/83. 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
сопственост ^д тужителот Аце Топчевски, ул. „,Пан-

.че Неделковски" бр. 5)1/1-4, населба Чаир — Скоп-
је, против тужениот Благоја Трпчевски од с. Си-
ричино, а сега на привремена работа во странство. 

Бидејќи тужениот Благоја Трпчевски од с. Си-
ричино е со непознато местожителство во стран-
ство, се повикува во смисла на член 86 од ЗПП 
да се јави во судот. Во спротивно ќе му биде пос-
тавен привремен старател кој ќе се грижи за не-
говите права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 151/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води Пос-
тапка 'за утврдување на надоместок за експропри-
ран имот, поранешна сопственост на лицето Ма-
тоски Борис од село Глоѓи, сега во САД, а по 
предлог на ХЕК „Југохром" — Јегуновце. 

Се повикува поранешниот сопственик Борис 
Матоски од село Глоѓи, а сега со непозната адре-
са во САД, да се јави во Општинскиот суд во Те-
тово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок да одреди свој полномошник 
кој ќе го застапува во постапката. Во колку не се 
јави во судот ниту одреди полномошник, по служ-
бена должност а преку Центарот за социјални ра-
боти — Тетово ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе го застапува до окончувањето на 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, БПС. бр. 6/83. 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
сопственост од тужителот Атанас Ристовски од с. 
Одри, против тужениот Кировски Ристо од с. Одри, 
а сега во САД со непозната адреса. 

Бидејќи тужениот Кировски Ристо е со непоз-
ната адреса во САД се повикува да се јави во 
судот, како и секое друго лице кое ја знае него-
вата адреса да ја соопшти на судот. Во спротивно 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе 
ги штити неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 341/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија го повикува 
Парчев Васил од Ста^Т Дојран, роден на 15 март 
1910 година, кој во 1946 година отишол да живее 
во САД и од таму се јавувал се до 1973 година. 

Бидеј,ќи од тогаш престанале сите зести од 
него, а не се знае дали е жив, се повикува, во 
колку е жив, да се јави во рок од 3 месеци од 
денот на објавувањето на огласот во' „Службен 
весник на, СРМ". Исто така се повикуваат и сите 
други лица кои нешто знаат за наведеното лице 
да го известат судот во горниот рок. Во спротивно, 
по истекот на овој рок, ќе се прогласи за умрен. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Гевгелија, Р. бр. 109/82. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Одлуката на Работничкиот со-

вет на Електротехничко-монтажна инсталатерска 
задруга — „Електроскопје" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен орган 
((директор) — реизбор 
Пријавените кандидати, покрај општите усло-

вни утврдени со Законот, треба да ги исполнуваат 
следните услови: 

1. да имаат средна стручна подготовка од елек-
тро-насока; 

2. да имаат најмалку пет години работно ис-
куство, од кои пет години на работа во соодветна 
организација од електро-насока; 

3. да се морално и политички подобни според 
критериумите од Општествениот договор за кадри 
и кадровска политика; 

4. да достават програма за развитокот на за-
другата; 

i5. во смисла на член 511 од Законот за здру-
жениот труд да не постојат пречки т.е. да не се 
осудувани и против нив да не се води кривична 
постапка. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. 

Пријавите со потребните документи да ги дос-
тават до ЕМИЗ „ЕЛЕКТРОСКОПЈЕ" - Скопје, ул. 
„Јужна индустриска зона" бб, населба Кисела Во-
да — за конкурсната комисија. 

Пријавите со некомплетна документација нема 
да се разгледуваат. 

Изборот ќе се врши во рок од 30 дена, сметано 
ФД денот на истечувањето на рокот за поднесување 
пријави. (159) 

Врз основа на член 55 од Статутот на Вишата 
школа за социјални работници во Скопје, Советот 
на Школата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на наставници (во звањето 
предавач или професор на виша школа) на неоп-
ределено време за предметот Социјална политика 

Пријавените кандидати по овој конкурс треба 
да ги исполнуваат условите предвидени во Зако-
нот за високото образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 49/74) и Статутот на Вишата школа за 
социјални работници во Скопје. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Секретаријатот на Школата. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Поблиски информации можат да се добијат во 
Школата лично или на писмено барање. (160) 



20 април 1983 СЛУЖБЕ,Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 11 - Стр. 215 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је ООЗТ Институт за проучување на, почвите — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за преизбор на следните работни места: 
— еден наставник во звањето виш предавач 

по предметот Агрометеорологија со климатологија, 
— еден асистент за Наука по педологија. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ и согласно донесениот Правилник 
за утврдување на критериумите за пополнување на 
наставните, научните и стручните звања во РО 
Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за проучување на почвите — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 пр-имероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (112) 

Советот на PO Земјоделски факултет — Скоп-
је ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
— еден научен соработник по овоштарство. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, Законот за организирање на научните дејнос-
ти на СРМ, и согласно донесениот Правилник за 
утврдување на критериуми за пополнување на нас-
тавните, научните и стручните звања во PO Земјо-
делски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за овоштарство — Скопје. 

(Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (141) 

Собранието на општината Радовиш 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на Управата за општо-
народен имот и чување на полски имоти во Радо-
виш 

Покрај општите услови предвидени со Закон, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има висока или виша школска подготов-
ка со работно искуство од 2 години; 

— да има морално-политички квалитети; 
— да не е осудуван за кривични дела од член 

511 од ЗЗТ, како и за истиот да не се води кри-
вична постапка. 

Конкурсот е отворен 30 дена, сметано од де-
нот на објавувањето. -

Некомплетните молби нема да се земаат пред-
вид и Комисијата истите нема да ги разгледува. 

Молбите заедно со потребните документи да се 
доставуваат до Собранието на општината Радовиш 
— Комисија за прашањата на избори и именувања. 

Конкурсната комисија за распишување и спро-
ведување на конкурс за именување индивидуален 
работоводен орган — директор на Центарот за 
социјална работа — Валандово, врз основа на чл. 
37 од Статутот на Центарот за социјална работа 
— Валандово 

( р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган — директор на Центарот за социјална работа 
Валандово. 

Услови: 
Кандидатите за директор, покрај општите ус-

лови, треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

— да имаат правен факултет, филозофски фа-
култет (група педагогија, психологија м социоло-
гија), факултет по 'политички науки (социјална по-
литика) виша или средна школа за социјални ра-
ботници; 

— да имаат работно искуство на работни за-
дачи од социјална заштита над 5 (пет) години; 

— да ice истакнуваат со организациони спо-
собности во социјалната дејност и да имаат идејно-
политички способности; 

— да не се осудувани за кривични дела. 
Предност има оној кандидат кој најповеќе ги 

исполнува условите и во својата работа cie истак-
нува СО' организаторски способности. 

Заинтересираните кандидати потребната доку-
ментација да ја доставуваат до конкурсната коми-
сија. 

Неблагоиремено доставената и некомплетни ана-
та документација нема да биде разгледувана. 

Конкурсот е отворен 15 (петнаесет) дена од де-
нот на објавувањето (140) 

СООПШТЕНИЕ 
Врз основа на член 95, а во врска со член 90 

став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 10/76, '30/77, 36/77, 9/78, 27/78 
и 46/82), собранијата на општините Гази Баба, Ки-
села Вода и Чаир — Скопје 

О Б Ј А В У В А А Т 
дека \ќе вршат избор на еден судија на Оп-
штинскиот суд Скопје f l — Скопје 
Заинтересираните кандидати, покрај општите 

услови, треба да ги исполнуваат и следните усло-
ви: да се државјани на СФРЈ, дипломирани прав-
ници со потребно искуство и стручно знаење, со 
положен правосуден испит и морално-политички 
квалитети за вршење на судската функција. 

Пријавите со потребните документи кандидати-
те треба да ги доставуваат до Собранието на оп-, 
штината Чаир — Скопје — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на соопштението. 

СООПШТЕНИЕ 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови ((„Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 46/82), 
собранијата на општините Карпош и Центар, обја-
вуваат дека ќе извршат избор на еден судија на 
О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I . 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

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

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

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

требните документи, треба да ги достават до Ко-
мисијата за прашањата на изборите и именува-
њата на Собранието на општината Карпош во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на ова сооп-. 
штение. (142) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за распоред на средствата за из-
градба и опремување на објекти што се 
од општ интерес за Републиката за 1983 
година — — — — — — — — — 201 
Одлука за премија на кравјо и овчо мле-

ѕ ко во 1983 година — — — — — — 201 
' Одлука за определување на највисока 
продажна цена на меласата — — — 202 
Одлука за усогласување на постојаното 
материјално обезбедување на учесниците 
во Народноослободителната војна со по-
растот на остварените просечни номи-
нални лични доходи на сите вработе-
ни во претходната година во Републи-
ката — — — — — — — — — 202 

I Одлука за усогласување на инвалидскиот 
додаток, посебниот инвалидски додаток и 
материјалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација со порас-
тот на остварените просечни номинални 
лични доходи на сите вработени во прет-
ходната година во Републиката — — 202 
Одлука за усогласување на висината на 
цивилната инвалиднина за цивилните 
инвалиди од војната со порастот на про-
сечните номинални лични доходи на си-
те вработени остварени во претходната 
година во Републиката — — — — — 203 
Одлука за усогласување висината на 
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