
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 20 мај 1981 
С к о п ј е 

Број 17 Год. XXXVII 

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

191. 
Врз ос,н,ова на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и ' член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници ка Соборот на здружениот труд и Општес-
твено-политичкиот собор, одржани на 29 април 
1981 година, донесе 

ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, што ја донесе 
Собранието (на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување таа Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 декември 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ „СКОПЈЕ" ВО 
СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕ-
ЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИЈА И 
УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИ-

ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Еко-
номски факултет „Скопје" во Скопје, во делот со 
кој се уредува режимот за запишување на студии 
и учеств,ото на студентите и претставниците на оп-
штествената заедница во са.моуправувањето, што го 
донесоа работниците на ООЗТ Економски факул-
тет „Скопје" во Скопје, на референдумот одржан 
на 26 јуни 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0-8-1074 
29 април 1981 (година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, с.р. 

192. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 160 
став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување — пречистен текст („Службен весник 
на СРМ" број 39/78), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 29 април 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУ-
КА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА САМОУЦРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
Се потврдува Статутарната одлука за измену-

вање и дополнување на Статутот на Самоуправ-

Бр. 08-1075 
29 април 1981 година. 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на^ здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател-
ка Собраниево, наѓ 

СРМ, 
Благоја Талески? с. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

193. 

Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот на 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, на седни-
цата одржана на 29 април 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА 
ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА 

Се уважува оставката на делегатот Даме Нес-
торовски избран во. делегатската единица Битола. 

II 

На делегатот Даме Несторовски му престанува 
мандатот од денот на уважувањето на оставката. 

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на" 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1091 
29 април 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
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194. 
Врз основа на член 56 од Законот за сис-

темот за финансирањето на општините и Ре-
публиката („Службен весник на СРМ" бр. 44/77), 
а во врска со третиот дел, точка 4.2. потточка 5 
од Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за периодот од 1981 до 1985 годи-
на, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници 'на Ооборот на здру-
жениот труд и Соборот на општините, одржани на 
29 април 1981 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

I 
Со оваа финансиска програма се утврдуваат 

мерките за унапредување на пчеларството што ќе 
се финансираат од буџетот ,на Републиката во пе-
риодот од 1981 до 1985 година. 

II 
Средствата за унапредување на 'пчеларството 

за периодот од 1981 до 1985' година ќе се обезбедат 
во буџетот на Републиката по години во следниве 
износи: 

1981 година 
1982 
1983 
1984 
1985 

1981—1985 ВКУПНО 10.000.000 динари 

. " III 
Средствата од оваа финансиска програма, пред 

се, ќе се користат за субвенционирање на цената 
за набавка на современи пчелни сандаци, за пче-
ларско образование и пропаганда (семинари, из-
ложби и слично) и тоа во следниов обем и износ 
по години и намени: 

2.000.000 динари 
2.000.000 
2.000.000 . ,, 
2.000.000 
2.000.000 „ 

Година Броја 
П Ч Е Л Н И С А Н Д А Ц И 

Вкупно субвенц. 
динари 

Пчелар, образов. 
и пропаѓ, и мат. 
трошоци-вкупно 

Вкупно 

1981 3 500' 1.750.000 255.000 2.000.000 
1982 3.500 " 1.750.000 255.000 2.000.000 
1983 3.500 1.750.000 250.000 2.000.000 

v 1984 3.500 1.750.000 250.000 2.000.000 
1985 3.500 1.750.000 250.000 2.000.000 

1981—85 Вкупно 17.500 8.750.000 1.250.000 10.000.000 

IV 
Крајни корисници на средствата од оваа фи-

нансиска програма се одгледуваните на пчелни се-
мејства. 

Средствата наменети за пчелни сандаци ќе се 
користат доколку ,крајните корисници (пчеларите) 
обезбедат сопствено учество, до пол,ната цена на 
чинење на пчелните сандаци. 

Средствата наменети за спчеларско образование 
и пропаганда се даваат без учество на корисни-
ците. 

Средствата од оваа финансиска програма на 
кори)оциците се даваат без обврска на враќање. 

Износот -на средствата по мерките се утврду-
ваат со годишната финансиска програма што ја 
донесува Републичкиот совет за унапредување на 
индивидуалното земјоделство, по претходно мисле-
ње ,на Сојузот на пчелпрските организации на Ма-
кедонија. 

VI 
Непосредната реализација на оваа финансиска 

програма ќе се врши преку општинските совети 
за унапредување на 'индивидуалното земјоделство 
во соработка со општинските пчеларски организа-
ции. 

Советот за унапредување на индивидуалното 
земјоделство го определува органот, односно орга-
низацијата што ќе ги врши стручно-администра-
тивните работи за реализација на оваа финансис-
ка програма. 

VII 
Општинските совети за унапредување на инди-

видуалното земјоделство, односно општинските 
стручни служби — центри за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство, финансиските барања 
за у,напредување на пчеларството ги доставуваат 
до Републичкиот совет за унапредување на инди-
видуалното земјоделство. 

Републичкиот ссзет за унапредување на инди-
видуалното 'земјоделство во рамките на програхМи-
раните мерки и расположливи средства го утвр-
дува обемот на мерките, односно износот, на сред-
ствата по корисниците. 

Доколку утврдениот обем на средства со го-
дишната програма не бидат реализирани во соод-
ветната година, се пренесуваат во идната година. 
Исто така, доколку средствата предвидени за оп-
ределена мерка не бидат реализирани, а други 
мерки се повеќе извршени ќе се врши пренамена, 
но во рамките на вкупно расположливите средства 
во соодветната година. 

VIII 
Оваа финансиска програма влегува во сила 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1078 
29 април 1981 година 

Скопје 
Претседател ^ Претседател 

па Соборот на 'здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, ic. р. 

195. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

средствата за пошумување на годините („Служ-
бен весник на СРМ" број 48/74), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и ,Со-
борот на општините, одржани на 29 април 19Ѕ!1 
година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

I 
Со оваа финансиска програма се утврдуваат 

средства, за пошумување на голините во периодот 
од 1981 до 1985 година, нивните корисници, мерки-
те што ќе се финансираат, како и начинот на ко-
ристењето на средствата. 
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II 
Средствата за пошумување на годините се ут-

врдуваат во износ од најмалку 400 милиони дина-
ри и тоа по следните основи: 

— една третина од вишоците од каматите на 
Народната банка на Македонија и 

— 200 милиони динари од средствата на Репуб-
ликата. 

III 
Корисници на средствата за пошумување на 

годините можат да бидат општините и заинтере-
сираните организации на здружениот труд. 

IV 
Средствата за пошумување на годините ќе се 

користат за учество во садење, одгледување и чу-
вање на шумските насади на голините, за зашти-
та од растителни болести и штетници, за произ-
водство на садници, за учество во изградба на па-
тишта во објекти за пошумување, за научно-при-
менувачки мерки во пошумување^ и заштитата 
на насадите и семенарството, за набавка на меха-
низација за пошумување и одгледување на наса-
ди, како и за трошоци за работењето на Советот 
за пошумување на годините. Из-носите по основни-
те намени, според цените од 1980 година се: 

— што се надоврзуваат на постојните природ-
ни шуми или подигнати насади иди се во близина 
на -индустриски, сообраќајни или други објекти, 
покрај езерата, акумулациите и слично и 

— за кои се решени имотно-гиравните односи. 
VII 

Оваа финансиска програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА СО,ЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 08-1076 
29 април 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. (р. 

Претседател 
-на Соборот на (општините, 

Блашко Јаневски, ЈС. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Распоредот на средствата од одделните намени 
од претходниот став по корисници ќе го врши Со-
ветот за пошумување на годините, а врз основа 
на програми за пошумување што ги донесуваат 
корисниците на средствата и извршените работи. 

V 
Средствата за пошумување на годините се да-

ваат на корисниците без обврска на враќање. 
Средствата за садење на нови шумски насади, 

за одгледување и чување на шумските насади 
подигнати на годините во претходните години и 
за изработка на патишта можат да се користат 
под услов ако корисниците на средствата обезбе-
дат сопствено учество најмалку 50% од вкупниот 
износ на пресметковната вредност на работите. Од 
овие средства се обезбедува производството на сад-
ници за пошумување на општествени и индивиду-
ални површини на голини без учество, односно 
без надомест. 

VI 
Приоритет во пошумување^ ќе се дава на об-

јектите: 
— што претставуваат поголема целина заради 

поорганизирана заштита и одгледување на подиг-
натите култури. Големината на истите да не биде 
помала од 50 ха; 

-о што не се оптеретени со пасење на добиток, 
односно се разграничени од пасиштата; 

196. 
Врз основа на член 56 од Законот за системот 

за финансирањето на општините и Републиката 
(„Службен вес,ник на СРМ" број 44/77) и трет дел, 
точка 4.2. потточка 5 став 2 од Општествениот 
план на Социјалистичка Република Македонија за 
периодот од 19в1 до 1985 година („Службен весник 
на СРМ'' број 12/81), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните, одржани на 29 април 1981 година, ^донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ НА 
ЕРОЗИВНИ ОРАНИЦИ ВО РИДСКО-ПЛАНИН-
СКИТЕ ПОДРАЧЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Со оваа финансиска програма се утврдуваат 
мерките што ќе се финансираат од средствата на 
Републиката за - создавање на вештачки ливади 
на ерозивни ораници во ридско-л лаиинските по-
драчја на Социјалистичка Република Македонија 
за периодот од 198,1 до 1985 година. 

II 
Средствата за финансирање на оваа финан-

сиска програма за создавање на вештачки ливади 
ќе ги обезбеди Републиката во износ од 80.000.000 
динари. 

III 
Средствата во износ од 80.000.000 динари се 

предвидуваат да се користат за затревување на 
10.000 хектари. 

Динамиката на подигање на вештачки ливади 
на ерозивните ораници по години ќе биде: 

1981 година 
1982 година 
19.83 година 
1984 година 
1985 година 

1981—1985 година Вкупно: 

1.600 хектари 
2.100 хектари 
2.100 хектари 
2.100 хектари 
2.100 хектари 

10.000 хектари 

Предвидените површини од претходниот став 
ќе се намалат сразмерно на зголемените трошоци 
за затревување по хектар. 
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IV 
Републичките средства за извршување на оваа 

финансиска програма за периодот од 1981 до 1985 
година, по години изнесуваат: 

1981 година 
1982 година 
1983 година 
1984 година 
1985 година 

1981—1985 година Вкупно: 

10.000.000 динари 
17.500.000 динари 
17.500.000 динари 
17.500.000 динари 
17.500.000 динари 
80.000.000 динари 

V 
Републичкиот совет за унапредување на инди-

видуалното земјоделство врз основа на поднесе-
ните програми за создавање на вештачки ливади 
од општините и расположливите републички сред-
ства ја утврдуваат површината по општини, од-
носно соодветните количества на семе од тревните 
смеси и вештачко ѓубриво. Меѓусебните права и 
обврски на Републичкиот совет за унапредување 
на 'индивидуалното земјоделство ќе се регулираат 
со годишните програми за создавање на вештачки 
ливади на Советот за унапредување на индивиду-
алното земјоделство. 

VI 
Непосредни корисници на средствата од оваа 

финансиска програма за создавање на вештачки 
ливади на ерозивните ораници во ри,д сио-п л атин-
ските подрачја за периодот од 1981 до 1985 година 
се општинските -совети, односно стручните служ-
би — центри за унапредување на индивидуалното 
земјоделство. За спроведување на стручно-техно-
лошките и апликативните методи се задолжува 
Републичкиот центар за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство ,во соработка со ООЗТ Ин-
ститут за полјоделство и градинарство при РО Зе-
мјоделски факултет. 

VII 
Семето од тревните смеси и минималните ко-

личества (на вештачкото ѓубриво за создавање на 
вештачки ливади на ерозивните ораници, крајните 
корисници — индивидуалните земјоделци од^ рид-
ско-планинските и погранична подрачја, ќе го 
добиваат преку општинските совети, односно струч-
ни служби — центри за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство по склучувањето на соод-
ветни договори со кои се регулира наменското ко-
ристење на репроматеријалот, правилното Подгот-
вување на површините за сеидба, обезбедување на 
дополнително ѓубриво и друго. 

VIII 
Оваа финансиска програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1077 
29 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, /с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

197. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за 

финансирање на мерките за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство („Службен весник на 
СРМ" број 46/75), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Оо-

. борот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 29 април 1981 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 

ГОДИНА 
I 

Заради поддржување на натамошниот продор 
на современите агротехнички и зоотехнички мерки 
во индивидуалниот сектор на земјоделството во 
периодот од 1981 до 1985 година, ќе се продолжи 
со финансирање на мерките за унапредување на 
индивидуалното земјоделство, согласно со Законот 
за финансирање на мерките за унапредување на 
индивидуалното земјоделство („Службен весник на 
СРМ" број 46/75). 

II 
За периодот од 1981 до 1985 година од буџетот 

на Републиката за финансирање на мерките за 
унапредување на индивидуалното земјоделство ќе 
се обезбедат следните средства: 

Година Износ на средства 
во динари 

ѕ 1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1981—1985 ВКУПНО 

26.000.000 
43.000.000 
46.000.000 
54.000.000 
61.000.000 

230.000.000 
III 

Глобален распоред на средствата по гранки и 
намени изразени во илјади динари по години се 
врши за: 
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IV 
1. Средствата од оваа финансиска програма 

ќе се користат пред се за финансирање на след-
ните намени: 

— за вештачко оплодување на крави и овци 
и водење на матично книговодство; 

— за набавка на квалитетни машки и други 
расплодници (бикови, овен, нерези, назимици и 
ДРУГО); 

— за набавка на квалитетен апробиран семен-
ски материјал од високо припоени сорти од полјо-
делските култури и квалитетен посадочен матери-
јал за многу годишни насади; 

— за изведување на производствени демонстра-
тивни опити со примена на современа производна 
техника (фито -и зоотехнички мерки, исхрана, под-
готовка на добиточна храна и друго); 

— за организирање на натпревари за постиг-
нување на високи приноси во индивидуалниот сек-
тор; 

— за финансирање на изработка на конкретни 
програми, проекти и мерки 'за организационо и тех-
нолошко обликување на индивидуалното стопан-
ство ; 

— за организирање на земјоделски изложби, 
смотри, производни демонстрации, демонстрации со 
земјоделски машини и друго; 

— за финансирање на мерки за стручно зе-
мјоделско образование ((издавање на стручни по-
пуларни изданија) и пропаганда; 

— за финансирање на републичкиот центар за 
унапредување на индивидуалното земјоделство на 
општинските служби — центри за унапредување 
на индивидуалното земјоделство; 

— за бенифицирање на камата за кредитите 
пласирани во индивидуалното земјоделство, зак-
лучно со 1975 година и 

— за финансирање и на други мерки со кои 
ќе се стимулира унапредувањето на земјоделското 
производство. 

2. Корисници на средства од оваа финансиска 
програма за унапредување на индивидуалното зе-
мјоделство се општините, односно општинските со-
вети за унапредување на индивидуалното земјо-
делство, односно стручни служби — центри за уна-
предување на индивидуалното земјоделство кои ќе 
ги спроведуваат мерките за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство. 

Средствата од претходниот став ќе се корис-
тат доколку корисниците обезбедат сопствено учес-
тво во висина од 50 отсто за развиените општини, 
односно учеството на корисниците од недоволно 
развиените општини, ако обезбедат најмалку 30 
отсто од висината на ' финансирањето за определе-
ните мерки. 

3. Средствата ќе се користат без учество за 
финансирање на Републичкиот центар за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство „Примена" 
за регионалните матични служби за селекција на 
добитокот, за публикување на 'посебни стручни 
изданија и публикување на стручни теми и сове-
ти од областа на земјоделството насочени за уна-
предување на индивидуалното земјоделско произ-
водство, организирање на производни демонстра-
тивни опити во ридско-планинските подрачја, ре-
публички натпревари, изложби и смотри, како и 
други стручни работи што ќе се вршат на ниво на 
Републиката, а се од интерес за сите или повеќе 
општини. 

Средствата од оваа финансиска програма на 
корисниците се даваат без обврска на враќање, 
според намените утврдени со програмите. 

4. Средствата за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство се утврдуваат и остваруваат пре-
ку годишните финансиски програми. 

Финансирањето, односно висината на средства-
та по единица мерка се утврдува со годишната фи-
нансиска програма што ја донесува Советот за 
унапредување на индивидуалното земјоделство, во 
рамките на расположливите средства одобрени од 
буџетот на Републиката за соодветната година и 

пренесен:! средства от; претходната година и други 
средства. 

5 Стручно административните работи за извр-
шување на оваа финансиска програма ги врши 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

6. Учеството на средствата од оваа финансиска 
програма за извршување на програмите во општи-
ните се врши под услов општините да го обезбе-
дат предвиденото учество во точка 2 на оваа фи-
нансиска програма, по пат на склучување договор 
и поднесување соодветна документација (фактури, 
списоци на непосредни корисници на услугите, 
атентати, педигреа, платни списоци и друго). 

V 
Организацијата и начинот на спроведувањето 

на финансиската програма за унапредување на 
индивидуалното земјоделство (ќе се остварува пре-
ку Советот за унапредување на индивидуалното 
земјоделство. Собранијата на општините, врз осно-
ва на своите годишни и повеќегодишни програми 
за унапредување на индивидуалното земјоделство, 
општинските совети за унапредување на индивиду-
алното земјоделство, односно стручните служби — 
центри за унапредување на индивидуалното земјо-
делство, доставуваат барања до Републичкиот со-
вет за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство. 

Советот од претходниот став одлучува по бара-
њата од општинските совети за унапредување на 
индивидуалното земјоделство, односно од општин-
ските стручни служби за унапредување на инди-
видуалното 'земјоделство во рамките на програми-
раните задачи и расположливите средства. Докол-
ку средствата предвидени по определени намени 
не бидат реализирани, а некои од мерките се над-
минати, Советот може да врши пренамена во рам-
ките на обезбедените средства во соодветната го-
дина. 

VI 
Оваа финансиска програма влегува во сила 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1079 
29 април 1981 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

198. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 
42/77, 17/78, 41/78, 13/80 и 6/81), Извршниот совет на 
Собранието ,на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ ОБ-
ВРСКИ НА РО „ТРЕСКА - СТРАШО ПИНЦУР" 
- КАВАДАРЦИ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВА-
ТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО ВО САНАЦИОНЕН КРЕДИТ 

1. На РО „Треска — Страшо Пинџур" — Кава-
дарци, која работи под отежнати услови за стопа-
нисување, достасаните а ненаплатени обврски по 
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кредитите од средствата на Републиката за инвес-
тиции во стопанството во износ од 4.988 илјади ди-
нари се трансформираат во еанационен кредит со 
рок на враќање од 4 години и со каматна стапка 
од 3% годишно. 

Отплатувањето на кредитот од став 1 на оваа 
точка ќе се врши полугодишно, со тоа што првиот 
ануитет стасува за плаќање на 1 јуни 1982 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денбт на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-859/1 
23 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Полов, с. р. 

199. 
Врз основа на член 192 и 193 од Законот за из-

вршување на санкциите за кривични дела и сто-
пански престапи („Службен весник на СРМ", бр. 
3 9/79) и член 247 став 1 и 2 од Законот за пре-
кршоците („Службен весник на СРМ" бр. 29/73 и 
47/74), Извршниот совет" на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИОТ ДЕЛ ОД ПРИ-

ХОДИТЕ ОД НАПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ КАЗНИ 
ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАД-
ЛЕЖНОСТ И СУДИИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ ЗА 
УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ДОВРШУВА-
ЊЕ НА ЗГРАДИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГА-
НИ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО 

1981 ГОДИНА 

Делот од приходите од наплатените парични 
казни изречени од судовите од општа надлежност 
и судиите за прекршоци наменети за изградба,' 
доградба, адаптација, поголеми поправки, опрему-
вање" и одржување на зградите на правосудните 
органи, казнено-поттравните установи и воспитно-
пснцравјните домови, BIO 1981 голтна ќе се користи 
во следните износи: 

1. За довршување на зградата 
на правосудните органи во Штип 1.400.000 динари 

2. За довршување на зградата 
на Општинскиот суд во Берово 500.000 ,, 

3. За довршување на зградата 
на правосудните органи во Кру-
шево 300.000 

4. За довршување на работни-
те простории на Судијата за пре-
кршоци во Гостивар 200.000 ,, 

5. За довршување на доизгра-
дениот дел на Општинскиот зат-
вор - Скопје 1.000.000 

6. За довршување ,на изград-
бата на Општинскиот затвор во 
Струга (наменет за отворен каз-
нено-поправен дом во Републи-
ката) 700.000 

7. За довршување на рекон-
струкција . на работилниците на 
Воспитно-ооправниот дом за ма-
лолетници во Тетово 300.000 ,, 

8. За довршување на рекон-
струкција на Општинскиот зат-
вор во Прилеп 400.000 ,, 

9. За довршување на кроена-
та конструкција на Општинскиот 
затвор во Гевгелија ,300.000 ,, 

10. За довршување на прием-
ното одделение на Општинскиот 
затвор во Битола 300.000 ,, 

11. За довршување на зграда-
та на Општинскиот затвор во 
Струмица 200.000 

II 
За користење на средствата од точка I пот-

точка 6 и 7 решение ќе донесе Републичкиот се-
кретаријат за правосудство. 

Останатите средства од точка I ќе ги корис-
тат општините на чие подрачје се зградите на пра-
восудните органи и казнено-поправните установи, 
врз основа на договор што ќе го склучат со Репуб-
личкиот секретаријат за правосудство. 

Во договорот ќе се определи начинот и дина-
миката на користењето на средствата. 

III 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден ото 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-842/1 
23 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

200. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата од 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 32 од Правилникот за 

стекнување и распоредување на чистиот доход, 
распределба на средствата за лични доходи и за-
едничка потрршувачка, усвоен со референдум на 
27 јуни 1980 година од. работниците на Централно-
то основно училиште „Кирил и Методија" во село 
Бучин — Крушево. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Кирил и Методија" во село Бучин — Крушево на 
начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У.чбр. 154/80 од 15 јануари 1981 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
членот 32 од правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа 
што пред Судов основано се постави прашањето 
за неговата согласност со начелото за распредел-
ба на средствата за лични доходи според вложе-
ниот труд утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот 
за здружениот труд и за неговата спротивност со 
ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судов утврди дека означениот правилник" содржи 
основи и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи, како по основ на претпоставениот, 
така и по основ на реализираниот придонес на ра-
ботниците. Исто така, Судов утврди дека во оспо-
рениот член 32 од правилникот како посебен основ 
за распределба на средствата за лични доходи 
е предвидена стручната подготовка како една од 
претпоставките за квалитетот во работењето. Така, 
работниците со виша стручна подготовка по тој 
основ добиваат 25 бода, а работниците со висока 
стручна подготовка 50 бода. 

5. Според ставот 3 на член 129 од Законот за 
здружениот труд, придонесот на работникот во 
работата се утврдува зависно од квантитетот и 
квалитетот на работата, земајќи г,о предвид особе-
но обемот и сложеноста на работата, квалитетот 
на остварените резултати на трудот, успешноста 
во користењето на средствата на трудот, остваре-
ните заштеди во работата, користењето на работ-
ното време, одговорноста во работата и условите 
под кои работи работникот. 
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Од оваа законска одредба произлегува дека 
Законот за здружениот труд стручната подготовка 
не ја предвидува како посебен основ за распредел-
ба на средствата за лични доходи туку покрај 
другите елементи изрично го предвидува основот 
сложеност на работите и работните задачи која, 
според мислењето на Судов, се изразува преку 
стручната подготовка. Оттука, според мислењето 
на Судов, стручната подготовка не може да биде 
посебен основ за распределба на средствата за 
лични доходи, затоа што таа веќе е еднаш вред-
нувана преку основот сложеност на работите и 
работните задачи. Исто така, според мислењето на 
Судов, оценувањето и вреднувањата на квалите-
тот на работите и работните задачи и на резулта-
тите од трудот на работниците може да се врши 
откако работите и работните задачи ќе бидат из-
вршени, а не однапред, затоа што тоа објективно 
не е можно. 

Со оглед на - тоа што во оспорениот член 32 
од означениот правилник стручната подготовка е 
вреднувана како посебен, самостоен основ и како 
претпоставка за квалитет BIO работењето, Судов 
смета дека не е во согласност со начелото за рас-
пределба на средствата за лични доходи според 
вложениот труд утврдено во членот 22 од Уставот 
на СР Македонија и ставот 1, на член 126 од Зако-
нот за здружениот труд и дека е во спротивност 
со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 154/80 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

201. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата одржана на 19 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 17 од Правилникот за 

распределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка, во делот оо кој -се врши 
вреднување на работите и работните задачи на 
наставниците по основот сложеност на работите 
и работните задачи (подоснов стручна подготовка), 
донесен од работниците во Централното основно 
училиште „Раде Кратовче" во Кочани со рефе-
рендум на 27 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиш-
те „Раде Кратовче" во Кочани, на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи ак-
ти. 

3. Уставниот суд на 'Македонија со решение 
У. бр. 1/81 од 5 февруари 1981 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
оспорениот дел од членот 17 од правилникот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше 
поведена затоа што пред Судов основано се поста-
ви прашањето за согласноста на оспорената одред-
ба од правилникот со уставното начело на рас-
пределба според трудот, како и со ставовите 1 и 
2 на член 79 од Законот за основното воспитание 
и образование. 

4. Во претходната постапка и на седницата, 
Судов утврди дека според оспорениот правилник 
вредноста на работите и работните задачи на ра-
ботниците во училиштето е определена според ос-
новите: обем, сложеност, одговорност и услови за 
работа, така што за секој вид работи и работни 
задачи по овие основи де определени одреден бро,ј 

на бодови. Од делот на член 17 кој се однесува на 
вреднувањето на работите и работните задачи на 
наставниците, Судов утврди дека во основот сло-
женост покрај другите елементи влегува и струч-
ната подготовка на работникот и се утврдени бо-
дови и тоа - за средна стрз^чна подготовка 30, за 
виша стручна подготовка 60 и за висока стручна 
подготовка 90 бода. 

5. Според начелото на распределба според тру-
дот, утврдено во членот 22„ од Уставот на СР Ма-
кедонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд, личен доход за задоволување на 'него-
вите лични, заеднички и општи општествени по-
треби, според резултатите од неговиот труд и него-
виот личен придонес што со својот тековен и ми-
нат труд го дал во зголемувањето на доходот џџ 
основната организација. 

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 1/1/76, 4/77, 9/77 и 
48/78), наставници во одделенска настава можат 
да бидат лица што завршиле филозофски факул-
тет-педагошка група и педагошка акад-емија -
отсек одделенска настава и лица што завршиле 
учителска школа. Наставници по предметна нас-
тава во основно училиште, според ставот 2 на овој 
член од законот, можат да бидат лица што завр-
шиле еднопредметна или двопредметна соодветна 
група за образование на наставници на факултет, 
виша школа, ликовна академија, музичка акаде-
мија, педагошка академија или виша школа. ч 

Според мислењето на Судов, стручната подго-
товка како' средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за лични 
доходи, така што за работите и работните задачи, 
за кои е предвиден повисок степен на стручна 
подготовка, значи за кои се смета дека се посло-
жени, оправдано е/од гледиштето на. начелото на 
распределба според трудот да се предвидува пови-
соко мерило по основот сложеност, во однос на 
работите и работните задачи за кои е предвиден 
понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, 
во случаите кота за вршење на одредени работи 
и работни задачи се предвидени повеќе степени 
на стручна 'подготовка, како што е случај со нас-
тавниците. во одделенска настава во основното 
училиште (три степени), како што исто така е слу-
чај и со наставниците по предметна настава (два 
степени), вреднувањето на тие работи се врши 
според нивната сложеност, а не според подготов-
ката што ја има конкретниот работник. Имено, 
ако за вршење на одредени работи и работни за-
дачи алтернативно се утврдени повеќе степени на 
стручна подготовка, тоа значи дека' сложеноста 
на тие работи и работни задачи е таква да. може 
со успех да ги врши секој од 'работниците што 
има еден од предвидените степени на стручна 
подготовка. Поради тоа Судов смета дека при вред-
нувањето на работите и работните задачи на нас-
тавниците кога е во прашање еднаква сложеност 
и кога со закон е утврдено дека со било кој од 
предвидените степени на стручна подготовка со 
успех ќе се изведува настава, мора да се поаѓа 
од единствени мерила за вреднување на основот 
сложеност, затоа што стручната подготовка е ос-
новен елемент за одредување степените на сложе-
носта на работите и работните задачи. На овој на-
чин не 'се обезвреднува значењето и влијанието 
на ^стручната подготовка во развиен систем на ос-
нови и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи според вложениот труд, од причина 
што доколку работникот со повисок степен на 
стручна подготовка при утврдувањето на конкрет-
ните резултати постигнати во работата, покаже 
дека работите и работните задачи ги извршил со 
поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа 
треба да се одрази и на неговиот кокетен личен 
доход, " 1 
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Со оглед на тоа што со оспорениот член од 
правилникот при вреднувањето на работите и ра-
ботните задачи на наставно-воопитните работници 
по основот сложеност е утврден различен износ 
-на бодови, односно утврдени се различни мерила 
само во зависност од степенот на стручната под-
готовка на наставниците, иако тие по правило 
вршат исти работи и работни задачи, Судов оцени 
дека означениот дел од оспорениот правилник не 
е во согласност со начелото на распределба спо-
ред трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на 
С,Р Македонија и во ставот 1 на член 126 од Зако-
нот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 
2 на член 79 од Законот за основното воспитание 
и образование. 

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

У. бр. 1/81 
19 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

202. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки на седницата одржана 
на 5 март 1981 година, донесе 

о Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 28 од Пра-

вилникот за стекнување и распоредување на чис-
тиот доход и распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците во Централното основно училиште „Ли-
рија" село Житоше, општина Крушево, со рефе-
рендум одржан на 23 септември 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Лирија" во село Житоше, на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 191/80 од 26 декември 1980 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на ставот 1 на член 28 од правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведе-
на затоа што основано се постави прашањето за 
согласноста на оспорените одредби на означениот 
правилник со уставното начело на распределба 
според трудот, изразено во членот 22 од Уставот 
на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судов утврди дека во делот IV од оспорениот пра-
вилник е извршено вреднување на сите работи и 
работни задачи што се вршат во училиштето, по 
основите обем,, сложеност и услови за работа. 

Понатаму, Судов утврди дека основот сложе-
ност на работите и работните задачи е вреднуван 
во членот 55 од оспорениот^ правилник. Судов исто 
така утврди дека во ставот 1 на член 28 од пра-
вилникот, како посебен и самостоен основ за рас-
пределба на средствата за лични доходи е пред-
видена стручната подготовка и тоа вон основот 
сложеност на работите и работните задачи како 
„стимулирање на стручното усовршување и стек-
нување на повисок степен на образование". Така, 
работниците со више образование добиваат уште 
по 25 бода, а работниците со високо образование 
уште по 40 бода. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, 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-
носта на работниците во здружениот труд, му при-

паѓа од доходот на основната организација личен 
доход за задоволување на неговите лични, заед-
нички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите на неговиот труд и неговиот личен при-
донес што својот тековен и минат труд го дал во 
зголемувањето на доходот на основната организа-
ција. 

Според ставот 3 на член 129 од Законот за 
здружениот труд, придонесот на работникот во 
работата се утврдува во зависност од квантитетот 
и квалитетот на работата, земајќи го предвид осо-
бено обемот и сложеноста на работата, квалите-
тот на остварените резултати на трудот, успеш-
носта во користењето на средствата на трудот, 

'остварените заштеди во работата, користењето на 
работното време, одговорноста во работата и ус-
ловите под кои работи работникот. 

Според мислењето на Судов, еден од основите 
за утврдување на работниот придонес на работни-
кот при распределбата на средствата за лични 
доходи, е и сложеноста на работите и работните 
задачи која се изразува и преку стручната под-
готовка на работникот. Меѓутоа, Судов смета дека 
стручната подготовка не може да се предвиди 
како самостоен основ за распределба на средства-
та за лични доходи затоа што таа е еднаш вред-
нувана преку основот сложеност на работите и 

) работните задачи, со оглед на тоа што за посло-
жени работи, па според тоа и повеќе вреднувани 
се пропишува повисока стручна подготовка. 

Со оглед на тоа што според членот 55 од ос-
порениот правилник, е извршено вреднување на 
основот сложеност, а во ставот 1 на член 28 пов-
торно се вреднува стручната подготовка како по-
себен и самостоен основ, Судов смета дека ставот 
1 f на член 28 од оспорениот правилник не е во 
согласност со уставното начело на распределба спо-
ред вложениот труд, изразено во членот 22 од Ус-
тавот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 
од Законот за здружениот труд. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 191/80 
5 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

203. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 19 март 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 37 од Правилникот 

за меѓусебните работни односи на работниците во 
Општинскиот суд Битола, донесен од работниците 
во работната заедница на Општинскиот суд на 14 
ноември 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Општинскиот суд Битола на 
начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 217/80 од 12 февруари 1981 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одредбата 
означена во точката 1 на оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што основано 
се постави прашањето дали е во согласност со за-
конот одредбата која предвидува распоредување 
на работниците во Општинскиот суд во Битола 
на работи и задачи да врши советот на работната 
заедница по претходно прибавена согласност од 
претседателот на судот, 
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4. Во претходната постапка и на седницата 
Судот утврди дека во членот 37 од означениот 
правилник е предвидено за време на траењето на 
работниот однос, работникот да може да биде рас-
пореден на секоја работа, односно работна задача 
која одговара на неговата стручна подготовка и 
работна способност стекната со работа, ако се ут-
врди таква потреба. Во вториот став на овој член 
е предвидено дека одлуката за распоредување на 
работниците од едни на други работи, и работни 
задачи ја донесува советот на работната заедница 
по претходно прибавено мислење од, претседате-
лот на судот. 

5. Во ставот 1 на член 32 од Законот за само-
управување и работни односи во органите на уп-
равата („Службен весник на СРМ" бр. 28/65 и 
42/67) кој важеше до влегувањето во сила на Зако-
нот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр.' 45/80), е предвидено дека решението за 
примање работници на работа во органот на упра-
вата и за распоредување на работниците на оддел-
ни работни места, го донесува старешината на ор-
ганот. Во Законот за државната управа што е Сега 
во сила, ова прашање е уредено во членот 271 на 

тој начин што е предвидено функционерот кој ра-
ководи со органот на управата да одлучува за рас-
поредување на работниците на работи и задачи 
кои одговараат на нивната стручна подготовка, 
односно работна способност стекната со работа, 
по прибавено мислење од советот на работната 
заедница. Оваа одредба, во смисла на член 287 од 
Законот се применува и на судовите. Според тоа, 
Судот оцени дека оспорената одредба, која пред-
видува надлежност на советот на работната заед-
ница да одлучува за распоредување на работни-
ци, не била во согласност со Законот за само-
управување и работни односи во органите на уп-
равата за време ,на неговото важење, а дека тоа 
не е усогласена ни со соодветната одредба од Зако-
нот за државната управа кој е сега во сила. 

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

У. бр. 2,17/80 
19 март 1981 година 

Скопј е 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

180. 
Врз основа на член 28 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ'' бр. 7/74), член 160 од Законот за 
пензис^рто и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 255 став 3 
од Статутот на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 декември 
1980 година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Статутот на Самоуправната интересна за-

едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
8/79) во член 1 по зборовите: „основни заедници" 
точката и запирката се бришат и се додаваат збо-
ровите: „или единици". 

Член 2 
Во член 12 по зборовите: „основни заедници" 

се додаваат зборовите: „или единици^ а на крајот 
на став 1 точката се брише и се додаваат зборо-
вите: „или за остварување на определени заеднич-
ки интереси". 

Член 3 
Во член 25 став 1 точка 3 бројката „30" се за-

менува со бројката „10". 

Член 4 
Во член 87 став 1 по зборовите: „остварен по 

час во" се додаваат зборовите: „последните три 
месеци или ако е за осигуреникот поповолно' во". 

Во став 5 на истиот член по зборовите: „го 
примил во" се додаваат зборовите: „последните 
три месеци или ако с за осигуреникот поповолно 
во". 

Член 5 
Во член 98 став 1 по зборовите: „се врши" се 

додаваат зборовите: „со школување' во организа-
ции за средно специјално образование". 

Во истиот член се додава нов став 2 кој гласи: 
„(2) Во случаите кога за вршењето на профе-

сионалната рехабилитација на детето инвалид му 
е потребно користење на соодветно помагало, За-
едницата учествува во трошоците за набавка на 
помагалото на начин и во висина утврдени со општ 
акт на Собранието на Заедницата". 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 6 
Ставот 1 на член 119 се менува и гласи: 
„Зависно од движењето на номиналните лични 

доходи во првите шест месеци од тековната годи-
на во однос на истиот период од претходната го-
дина, Собранието на Заедницата ќе одлучи да се 
изврши вонредно усогласување на пензиските при-
мања како аконтација на име усогласување на пен-
зиските примања во наредната година". 

Член 7 
Во член 120 зборовите „трошоци на животот" 

се заменуваат со зборовите: „номинални лични 
доходи на сите вработени во организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации. и заедници во Републиката". 

Член 8 
По член 128 се додава нов поднаслов и три 

нови члена, кои гласат: 

„з: ДОКУП НА СТАЖ 

Член 128а 
(1) Осигуреникот или лицето кое ги исполнува 

условите во поглед на годините на животот со кои 
се остварува право на старосна пензија, или е 
утврдена инвалидност со која се остварува право 
на инвалидска пензија,, а не ги исполнува условите 
во поглед на пензискиот стаж, може да докупи 
стаж потребен за исполнување на тие услови нај-
многу до 5 години. 

(2) Членовите на семејството на умрен осигу-
реник или лице кое немало потребен стаж со кој 
членовите на неговото семејство би оствариле пра-
во на семејна пензија, можат да докупат стаж 
потребен за исполнување на тие услови најмногу 
до 5 години. 
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(3) Корисникот на исклучителна пензија приз-
нава од Сојузниот извршен совет може да докупи 
стаж најмногу до 5 години заради исполнување 
на условите за остварување право на пензија. 

Член 1286 
(1) Докуп на стаж се остварува со уплатување 

на придонес за докуп на стаж кој се определува 
според економските мерила, односно на тој начин 
што ќе се обезбедат соодветни средства со оглед 
на очекуваното траење на користењето на пен-
зија, висината на основата од која се определува 
пензијата, годините на стаж и други мерила. 

(2) ,Придонесот за докуп на стаж го уплатува 
осигуреникот односно лицето. 

(3) Организацијата на здружен труд може да 
ја преземе на себе обврската за плаќање на при-
донесот за докуп на стаж. 

(4) 'Собранието на Заедницата со општ акт ут-
врдува поблиски услови и постапка за докуп на 
стаж. 

Член 9 
Во член 144 став 1 по зборовите: „на инвали-

дот на трудот" се додаваат, зборовите: „и на орга-
низацијата ка ј која осигуреникот е вработен". 

Ставот 2 на истиот член се брише. 

Член 10 
По член 162 се додава нов „Дел шест-а" со 

осум нови членови, кои гласат: 

„ПЛАНИРАЊЕ 

Член 16)2а 
i(l) Тргнувајќи од своите непосредни и трајни 

интереси осигурениците и корисниците на џензија 
го' планираат развојот на пензиското и инвалид-
ското осигурување во согласност со општествениот 
и стопанскиот развој на Републиката. 

(2) Осигурениците и корисниците на пензија 
остваруваат права и должности на ,носители на 
планирањето во Заедницата, основните з-аедници 
и единици во согласност со ,прописите за систе-
мот на општественото планирање и овој статут. 

Член 1626 
(1) Заедницата донесува долгорочен и средно-

рочни план (во натамошниот текст: план на Заед-
ницата). 

(2) Заради обезбедување услови за остварува-
ње на сред порочниот план Заедницата донесува 
годишен план. 

Член 162в 
'(1) Одлука за п,одготвување на планот на Заед-

ницата донесува Собранието на Заедницата. 
(2) Со одлуката од став 1 на овој член се ут-

врдува органот одговорен за подготвување на пла-
нот на Заедницата и рокот BIO кој се поднесува 
предлогот на планот, а може да се утврдат и еле-
менти за подготвување на самоуправната спогодба 
за основите на планот. 

Член 162т 
Органот одговорен за подготвување на планот 

на Заедницата утврдува програма за работа на 
подготвувањето на планот, ја организира и насо-
чува работата на самоуправните органи на Заед-
ницата и работата на Стручната служба на Заед-
ницата, обезбедува спроведување на самоуправното 
спогодување за основите на планот и врши други 
работи врзани за извршувањето на програмата за 
работа на подготвувањето на планот. 

Член 162д 
(1) Нацртот на самоуправната спогодба за осно-

вите на планот на Заедницата го утврдува Собра-
нието на Заедницата, а го подготвува органот од 
член 162в став 2 од овој статут врз основа на еле-
ментите и насоките за подготвување на самоуп-
равната спогодба за основите на планот, кога ќе 
ги утврди Собранието на Заедницата. 

(2) Органите од став 1 на овој член се долнени 
во подготвувањето и утврдувањето на нацртот на 
самоуправната спогодба за основите на планот на 
Заедницата да тргнуваат од насоките на Собра-
нието на, Социјалистичка Република Македонија 
за подготвување на среднорочниот план на СР 
Македонија и договорот за основите на тој план. 

(3) Во подготвувањето на самоуправната спо-
годба за основите на планот на Заедницата органи-
те од став 1 на овој член соработуваат со репуб-
личкиот орган надлежен за работите на планира-
њето. 

Член 162ѓ 
Планот на Заедницата ги содржи особено: 
— целите и задачите во извршувањето на оп-

штествената функција заради која е основана За-
едницата ; 

— развитокот на социјалистичките самоуправ-
ни односи врз делегатски основи; 

— обемот, квалитетот и начинот на задоволу-
вањето на обврските на Заедницата во поглед на 
остварувањето на правата на осигурениците и ко-
рисниците на права во Заедницата; 

— обезбедувањето на 'материјалната основа за 
остварување на правата на осигурениците и ко-
рисниците на пензија; 

— начинот на усогласувањето на пензиите и 
паричните надоместоци со економските движења во 
Републиката во согласност со законските и дру-
гите прописи и материјалните можности на 'здру-
жениот труд во материјалната сфера односно оп-
штеството во целина; 

— создавања услови за оспособување, односно 
распоредување на други соодветни работи и работ-
ни задачи на инвалидите на трудот; 

— задачите и средствата за развој и унапре-
дување на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита; 

— правата и обврските преземени со самоуп-
равните спогодби и општествените договори за ос-
новите на плановите на самоуправните организа-
ции и заедници односно општествено-политичките 
заедници. 

Член 162е 
(1) Со годишниот план на Заедницата се ут-

врдуваат обврските и задачите кои овозможуваат 
остварување на средноро чинот план, а се доне-
сува врз основа на анализи за остварените резул-
тати во минатиот период и оценка за можностите 
за развој во наредната година. 

(2) При утврдувањето на годишниот план на 
Заедницата се усогласуваат планираните активнос-
ти во Заедницата со мерките, задачите и актив-
ностите утврдени со Резолуцијата на Собранието 
на СР Македонија за политиката на остварувањето 
на среднорочниот општествен план на Републи-
ката. 

Член 162ж 
(1) Одредбите на овој статут за планирањето 

се однесуваат и на правата и должностите на ос-
новните заедници и единици во поглед на плани-
рањето. 

(2) Поблиски одредби за планирањето во основ-
ната заедница и единицата утврдува основната 
заедница и единицата со својот статут". 

Член 11 
Член 188 се менува и гласи.-
,,ш Собранието ан Заедницата во рамките на 

правата, обврските и одговорностите на Заедница-
та ги врши следните работи: 

1) ја утврдува политиката на развојот на пен-
зиското и инвалидското осигурување; 

2) донесува Статут на Заедницата и одлучува 
за неговите измени и дополнувања; 

3) донесува планови и програми за развој во 
областа на пензиското и инвалидското осигурува-
ње и се грижи за нивното спроведување; 

4) донесува, врз основа и во согласност со За-
конот и овој статут, општи акти за уредување на 
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правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање; 

5) одлучува за преземање мерки за унапреду-
вање на системот на пензиското и инвалидското 
осигурување; ' 

6) донесува финансиски план и ja усвојува 
завршната сметка на Заедницата, одлучува за фор-
мирањето, располагањето и ракувањето со сред-
ствата на резервата и другите средства на Заедни-
цата, одлучува за начинот на користењето на сло-
бодните средства на Заедницата, одлучува за други 
прашања кои се, однесуваат за обезбедување на 
'средства на Заедницата и за управување со нив; 

7) одлучува за распишување на референдум; 
8) ти утврдува основите на организирањето и 

спроведувањето^^ пензиското и инвалидското осит 
турување; 

9) го усвојува годишниот извештај за работата 
на Заедницата и за политиката на спроведувањето 
на пензиското и инвалидското осигурување; 

10) склучува самоуправна спогодба со собрани-
јата на основните заедници за уредување на пра-
шањата во врска со делокругот, овластувањата, ор-
ганизацијата, работата, начинот на финансирањето 
и меѓусебните односи на Стручната служба на За-
едницата и стручните служби на основните заед-
ници; 

11) ги утврдува во согласност со основните за-
едници и единиците, средствата за остварување на 
функциите на основните заедници и единиците; 

12) го следи остварувањето на системот на пен-
зиското и инвалидското осигурување, прашањата 
во врска со материјалната положба на корисници-
те на пензија и други системски прашања; 

13) донесува општи 'акти за условите и начинот 
на отпишувањето на ненаплатените побарувања; 

14) се грижи за остварување соработка' на За-
едницата со другите заедници и организации, одлу-
чува за здружувањето на Заедницата во пошироки 
самоуправни интересни заедници и за нејзиното 
учество во основањето на Сојузот на заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување и другите 
здруженија на самоуправните интересни заедници; 

15) презема мерки за унапредување на само-
управувањето во Заедницата и за што подоследно 
спроведување и развој на делегатскиот систем; 

16) донесува општи акти за формирањето и ос-
новите на организацијата на Стручната служба на 
Заедницата; утврдува средства потребни за работа 
на Стручната служба; склучува самоуправни спо-
годби и' договори со работната заедница на-Струч-
ната ,служба за уредувањ-е на "меѓусебните односи, 
права, обврски и одговорности; дава насоки за ра-
бота на Стручната служба на Заедницата; 

17) ја утврдува програмата за развој и финан-
сирање на подготовките за општонародна одбрана 
и обезбедување на средства во областа на пензис-
кото и инвалидското осигурување, материјални и 
други средства потребни за извршување на зада-
чите од интерес за општонародната одбрана; 

18) ги избира и разрешува претседателот и пот-
претседателот на Собранието, членовите на Изврш-, 
ниот одбор на Собранието на Заедницата, избира 
и разрешува членови на одборите, комисиите и 
другите работни тела на Собранието на Заедница-
та, делегати во Собранието на Сојузот на заедни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување 
на Југославија и IBO други самоуправни организа-
ции и заедници; 

'19) во името на Заедницата склучува опште-
ствени и самоуправни спогодби; 

20) одлучува за склучување на договори за 
пензиско и инвалидско осигурување на лицата кои 
вршат самостојни дејности; 

2.1) донесува Деловник за работа на Собранието 
на Заедницата; 

2'2) врши други работи одредени со закон, са-
моуправна спогодба, општествен договор и овој 
статут". 

Член 12 
Членот 189 се менува и гласи: 
„(1) Собранието на Заедницата работите од сво-

јот делокруг ги врши на седници на кои присуст-
вуваат мнозинството на делегатите на Собранието 
на Заедницата. 

(2) За работите од член 188 точка 1 до 10 Соб-
ранието на Заедницата одлучува врз основа на сог-
ласност на собранијата на основните заедници. 

(3) За работите од член 188 точка 11 до 22 Соб-
ранието на Заедницата одлучува со мнозинство на 
гласови на присутните делегати. 

(4) Со деловникот за работа се уредува начи-
нот на усогласувањето на ставовите на- собранија-
та на основните заедници, внатрешната организа-
ција и начинот на работата на Собранието на За-
едницата, начинот на остварувањето на правата и 
должностите на делегатите на Собранието на За-
едницата и други (прашања од интерес за работата 
на Собранието на Заедницата". 

Член 13 
Член 190 се менува и гласи: 
„(1) Собранието на Заедницата има претседател 

и потпретседател кои се избираат на една година 
од редот на делегатите на Собранието. 

((2) Претседателот и потпретседателот на Соб-
ранието на Заедницата не можат да бидат повтор-
но избрани на иста функција во текот на траење-
то на тековниот и наредниот мандатен период на 
делегатите во Собранието на Заедницата". 

Член 14 
Во член 193 ставовите 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
„(2) Извршниот одбор има 13 члена кои ги из-

бира Собранието на Заедницата од редот на свои-
те делегати за време од 4 . години, така што се 
обезбедува застапеност на сите категории осигуре-
ници и корисници на пензија сразмерно со нивниот 
број. 

'(3) Извршниот одбор има претседател и пот-
претседател кои ги избира Извршниот одбор од ре-
дот на своите членови за време од една година, со 
тоа што не можат да бидат повторно избрани на 
иста функција во текот на траењето на тековниот 
и наредниот мандатен период на членовите на Из-
вршниот одбор". 

Член 15 
Во член 194 по точката 7 се додаваат шест 

нови точки, кои гласат: 
„8) се грижи за остварувањето и развојот на 

делегатските односи и информирањето во Заед-
ницата ; 

9) се грижи за остварување на договорните од-
носи во слободната размена на трудот помеѓу За-
едницата и стручните служби; 

10) одобрува исплати на пензии во странство 
ако таква обврска не е предвидена со меѓудржав-
на односно со меѓународна спогодба; 

11) врши отпис на ненаплативи побарувања до 
висината одредена со општ акт на Собранието на 
Заедницата; 

1'2) врши набавка на основни и ,други средства 
за работа на Заедницата до, 500.000 динари; 

13) овластува потписници за полноправно рас-
полагање со средствата на Заедницата. 

На крајот на точката 8, која станува точка 14, 
се додаваат зборовите: ,,по постапката предвидена 
во член 207 на овој статут". 

Точката 9 станува точка 15. 

Член 16 
Член 198 се менува и гласи: 
,,'(!) Собранието на Заедницата ги формира 

следните одбори како постојани помошни тела на 
Собранието: 

. 1) Одбор за систем, нормативна дејност и орга-
низација на самоуправувањето; 
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2) Одбор за остварувањето на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување; 

3) Одбор за превентива на инвалидноста, реха-
билитација и вработување на инвалидите на тру-
дот и децата — инвалиди; 

4) Одбор за планирање и економско-финансис-
ки прашања; 

5) Одбор за остварување и унапредување на 
информирањето во Заедницата. 

(2) Одборите ја следат проблематиката за која 
се формирани, поднесуваат на Собранието на За-
едницата предлози на одлуки, мерки и општи акти, 
ги разгледуваат и даваат мислења по предлозите 
на одлуките и општите акти што Извршниот одбор 
му ги упатува на Собранието на Заедницата за од-
лучување и вршат друли работи што ќе им ги до-
вери Собранието на Заедницата". 

Член 17 
Член 199 се менува и гласи: 
„(1) Собранието на Заедницата ги формира 

следните комисии како постојани помошни тела на 
Собранието: 

1) Комисија за жалби против решенијата доне-
сени во прв степен; 

2) Комисија за претставки и предлози; 
3) Комисија за стаж на осигурување кој се сме-

та со зголемено траење; 
4) ,Комисија за кадровски прашања, избор и 

именување; 
5) Комисија за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита. 
(2) Комисиите ја следат проблематиката за ко-

ја се формирани и му поднесуваат на Собранието 
на Заедницата предлози на одлуки и мерки од 
соодветната област. 

(3) Во рамките на својата надлежност коми-
сиите' можат да донесуваат решенија и за нив го 
известуваат Собранието на Заедницата". 

Член 18 
Член 200 се менува и гласн.-
, , и ) Собранието на Заедницата може да основа н 

именува и други одбори, комисии и работни тела. 
'(2) Членовите на одборите на Собранието се 

именуваат од редот на делегатите на Собранието, 
а членовите на комисиите од редот на делегатите 
на Собранието и стручни лица кои не се делегати". 

Член 19 
Во глава VI насловот: „Секретар на Заедница-

та" се заменува со наслов:,,Секретар,ка Собранието 
на Заедницата", а членот 202 се менува и гласи: 

„(1) Собранието на Заедницата има секретар. 
(2) Секретарот на Собранието на Заедницата е 

и раководител на Стручната служба на Заедни-
цата. 

(3) Секретарот на Собранието на Заедницата го 
именува Собранието на Заедницата за време од 4 
години на предлог од Комисијата за кадровски 
прашања, избор и именување на Собранието на За-
едницата. 

(4) Исто лице може да биде именувано за сек-
ретар на Собранието на Заедницата двапати едно-
подруго. 

(5) За својата работа и за работата на Струч-
ната служба секретарот на Собранието на Заедни-
цата е одговорен на Собранието на Заедницата". 

Член 20 
Во член 203 точките 6, 7 и 8 се менуваат и 

гласат: 
„6) врз основа на овластување од Собранието 

на Заедницата донесува решенија за правата од 
пензиското и инвалидското осигурување, освен во 
случаите предвидени со овој статут и други само-
управни општи акти; 

7) ги врши работите на наредбодавец за извр-
шување и финансискиот план на Заедницата сог-
ласно овластувањето од Собранието на Заедни-
цата; 

8) склучува договори согласно овластувањето 
од Собранието на Заедницата;" 

Член 21 
Во постојните одредби на овој статут зборо-

вите: „секретар на Заедницата" се заменуваат со 
зборовите: „секретар на Собранието на Заедни-
цата". 

Член 22 
По член 227 се додава нова глава Ха која 

гласи: 

„ГЛАВА Ха - ЕДИНИЦА 

Член 227а 
Заради што понепосредно остварување на свои-

те самоуправни права и интереси осигурениците 
можат да се организираат во единица во органи-
зациите на здружениот труд во која остваруваат 
определени поединечни и заеднички права од ин-
валидското осигурување и ги утврдуваат поединеч-
ните и заедничките обврски спрем.а таа единица. 

Член 2276 
Единицата ги има следните права и обврски: 
1) Организира ,и обезбедува спроведување на 

одредбите на Законот кои се однесуваат на оства-
рување на правата на вработување според преоста-
натата работна способност со или без рехабили-
тација, односно доквалификација на инвалидите на 
трудот4 кога постои обврска на организациите на 
здружен труд; 

2) организира и обезбедува услови за спрове-
дување на профес,ионална рехабилитација, односно 
доквалификација и вработување на инвалидите на 
трудот и управува ,со средствата за таа намена; 

3) предлага и презема превентивни мерки за-
ради отстранување на опасностите од настапување 
на инвалидност и спречување на инвалидизирано-
то на работниците и учествува во спроведувањето 
на плановите и програмите на Заедницата кои се 
однесуваат на спречувањето од настапување на ин-
валидност и управува со средствата за таа на-
мена ; 

4) го следи спроведувањето на инвалидското 
осигурување и презема и предлага мерки за што 
поправилно и поефикасно спроведување на инва-
лидското осигурувања; 

5) ти разгледува и дава мислења на предлог-
финансискиот план и завршната сметка на Заед-
ницата, предлозите на општите акти за висината 
на стапката на придонесот за пензиско и инвалид-
ско осигурување, предлозите на општите акти за 
правата за кои се одлучува во Заедницата 

6) ги разгледува и дава мислења на плановите 
и програмите за развој и други општи акти на За-
едницата кои се однесуваат на правата, обврските 
и одговорностите и средствата на единицата, оства-
рува соработка со собранијата на општествено-по-
литичките и општествените организации, други ор-
ганизации на здружен труд, самоуправни органи-
зации и заедници за прашања од значење за инва-
лидското осигурување, врши и други" работи опре-
делени со овој статут, статутот на единицата и 
самоуправната спогодба за основање; 

7) склучува општествени договори и самоуп-
равни еп ото д би за прашањата од инвалидското 
осигурување од својата надлежност; 

8) донесува самоуправни општи - акти од инва-
лидското осигурување од својата надлежност, сред-
норочен и годишен план, финансиски план, заврш-
на сметка и годишен извештај за работата на еди-
ницата. 

Член 2I27B 
Со работата на единицата управува собранието 

на единицата. 
Член 227т 

Собранието на единицата го сочинуваат деле-
гатите кои ги избираат делегациите на работници-
те во основните организации на здружен труд, об-
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разувани заради организирано учество во вршење-
то на функцијата на собранијата на самоуправни-
те интересни заедници. 

Член 227д 
Кандидирањето и изборот на делегатите во 

собранието на единицата се врши во согласност со 
закон, односно правилата на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Македонија и Сојузот 
на синдикатите на Македонија. 

Член 227Ѓ 
Единицата има статут со кој во согласност со 

овој статут и самоуправната спогодба за основање-
то се утврдуваат работите на единицата, организа-
цијата и остварувањето на самоуправувањето и 
другите прашања од значење за работата и орга-
низацијата на единицата. 

Член 227е 
Единица може да с,е основа и за повеќе орга-

низации на здружен труд кои вршат исти или 
сродни дејности. 

Член 227ж 
(1) Во единицата средствата се насочуваат за: 
1) создавање услови за спроведување на при-

марната превентива; 
2) спроведување на инвалидското осигурување 

од надлежност на единицата. 
(2) Висината на средствата од став 1 на овој 

член се утврдува врз основа на единствени мерила 
и критериуми утврдени со самоуправен општ акт 
кој го донесува Собранието на Заедницата во сог-
ласност со собранието на единицата. 

(3) Единицата може да здружува средства со 
кои располага со други организации на здружен 
труд заради порационално користење на средства-
та и поефикасно остварување на функцијата на 
единицата. 

Член 227з 
Стручните, управните, финансиските, админи-

стративните и техничките работи на единицата ги 
' врши стручната служба на основната заедница". 

Член 23 
Во член 270 по збо,ровите: „основната заедни-

ца" се додаваат зборовите: „односно единицата". 

Член 24 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" по нејзиното потврдување од Собранието 
на СР Македонија. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето. 

Бр. 01-3768 
25 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

181. 
Врз основа на член 1286 став 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 21 април 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОКУП НА СТАЖ 31А ОСТВАРУВАЊЕ 

ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските усло-

ви и постапката за докуп на стаж за остварување 

право на пензија ка,ко и мерилата за определува-
ње висината на придонесот за докуп на стаж. 

ПОБЛИСКИ УСЛОВИ ЗА ДОКУП НА СТАЖ 

Член 2 
Осигуреникот кој ги исполнува условите во 

поглед на годините на живот за остварување право 
на старосна пензија може да докупи стаж со кој 
ќе ги исполни пропишаните услови за здобивање 
право на старосна пензија во поглед на пензискиот 
стаж, стажот на осигурувањето и густината на ста-
жот на осигурување. , 

Член 3 
Осигуреникот кај кого е утврдена инвалидност, 

со која се остварува право на инвалидска пензија, 
може да докупи стаж со кој ќе ги исполни пропи-
шаните услови за остварување право ,на инвалид-
ска пензија во поглед на пензискиот стаж, стажот 
на осигурување и густината на стажот на осигу-
рување. 

Член 4 
Лицето на кое му престанало својството на 

осигуреник може да докупи стаж со КОЈ ќе ги ис-
полни за него пропишаните услови за остварување 
право на старосна или инвалидска пензија во пог-
лед на пензискиот стаж, стажот на осигурување и 
густината на стажот на осигурување. 

Член 5 
Членовите на семејството на осигуреникот или 

лицето на "кое му престанало својството на оси-
гуреник, кое немало потребен стаж со кој члено-
вите на неговото семејство би оствариле право на 
семејна пензија, ,можат да докупат стаж со кој ќе 
ги исполнат пропишаните услови за остварување 
право на семејна пензија во поглед на пензискиот 
стаж, стажот на осигурување и густината на ста-
жот на осигурување. 

ПОСТАПКА ЗА ДОКУП НА СТАЖ 

Член 6 
Барање за докуп на стаж се поднесува до ос-

новната заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на ч,ие подрачје осигуреникот има по-
стојано место на живеење. 

Кон барањето за докуп на стаж се прилагаат 
сите докази за навртениот пензиски стаж, доказ 
за годината на раѓањето' и потврда за личниот до-
ход остварен во последната година на осигурување 
по 1 јануари 1966 година. 

Член 7 
По барањето за докуп на стаж со решение од-

лучува надлежниот орган во основната заедница. 
Во диспозитивот на решението се утврдува 

вкупниот пензиски стаж, се дозволува докуп на 
стаж и се утврдува неговото траење, се утврдува 
износот на придонесот за докупот на стажот, се 
одредува дека докршениот стаж ќе се земе за ост-
варување право на пензија по извршената уплата 
на придонесот и дека правото ,на пензија ќе се од-
реди со посебно решение. 

Член 8 
Стажот утврден со решението за докуп на стаж 

може да се земе за остварување право на пензија, 
а пензијата може да се исплатува по уплатувањето 
на придонесот утврден со решението. 

МЕРИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОКУП НА СТАЖ 

Член 9 
Како основа за определување на придонесот, 

за докуп на стаж се зема просечниот чист личен 
доход остварен во 'последната година на осигуру-
вање за најмалку шест месеци валоризиран со ко-
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ефициентот на порастот на просечниот личен до-
ход во Републиката од таа година на ниво на го-
дината која и претходи на годината во која е под-
несено барањето за докуп на стаж, но не помалку 
од гарантираниот личен доход за таа година. 

Ако лицето кое бара докуп на стаж не оства-
рило личен доход за најмалку шест месеци по 1 
јануари 1966 година како основа за определување 
на придонесот за докуп на стаж се зема соодвет-
ната основица од Одлуката за утврдување на пен-
зиската основа на лицата кои не оствариле личен 
доход по 1 Јануари 1966 година. 

Член 10 
Висината на придонесот за докуп на стаж се 

определува од основата, од член 9 на оваа одлука 
врз основа на следните мерила: 

1) стапката на придо,несот за пензиско и ин-
валидско осигурување од личниот доход на ра-
ботниците на работните заедници пресметана за 
примена на чистиот личен доход; 

2) должината на времето за кое се врши докуп 
на стаж пресметано во месеци; 

3) очекуваното траење на користењето на пен-
зија кое е еднакво на годините на очекуваното 
траење на животот за одредена возраст според 
морталитетните таблици на населението во СР Ма-
кедонија на Републичкиот завод за статистика од 
1969—1972 година. Очекуваното траење на користе-
њето на семејна пензија за дете се утврдува за-
висно од неговата возраст до навршувањето на 26 
години живот. 

Член 11 
Придонесот за докуп на стаж содржи: 
— дел од придонесот кој 'одговара на придо-

несот што би го уплатил осигуреникот за периодот 
кој го докупува да бил во работен однос; 

— дел од придонесот кој одговара на подолго-
то користење на правото на пензија. 

Член 12 
Врз основа на мерилата од членовите 9 и 10 

од оваа одлука висината на придонесот за докуп 
на стаж се пресметува со примена на следнава 
формула: 

Ос х СП 
1) П1 = х ВД 

100 
П! х (ГКП X 5) 

2) п2 = 
100 

3) П = П1 + п2 

Симболите во наведените формули значат: 
ni = дел од придонесот кој одговара на при-

донесот што би го уплатил осигурени-
кот ако во периодот на докупениот 
стаж бил во работен однос; 

Ос = основа за пресметување на придонесот; 
СП '= стапка на придонесот за пензиско и 

инвалидско осигурување од личниот до-
ход на работниците во работните за-
едници пресметан за примена на чист 
личен доход; 

ВД = време кое се докупува во месеци; 
П2 - дел од придонесот кој одговара на по-

долгото користење на правото на пен-ч 

зија; 
ГКП х 5 = броЈ на години на очекувано траење 

на користењето на пензијата според 
мррталитетните таблици на население-
то во СР Македонија на Републичкиот 
завод за статистика од 1969—1972 го-
дина, помножен со факторот 5 кој обез-
бедува (солидарност во обезбедувањето 
на средства за подолгото користење на 
правото на пензија; 

П = придонес за докуп на стаж. 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила осмиот -ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-1140/1 
21 април 1981 година претседател, -

Скопје Лилјана Манева, с. р. 

182. 
Врз основа на член 188 точка 5 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското4 осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/79), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 21 април 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД 
ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ 

ДОХОДИ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши усогласување на ста-

росните, инвалидските и семејните пензии, без за-
штитниот додаток, според порастот на номинал-
ните лични доходи во 1980 во однос на 1979 годи-
на, за 5,4 отсто. 

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

едно со усогласувањето извршено според Одлуката 
за аконтативно усогласување на пензиите и дру-
гите парични примања со порастот на просечните 
трошоци на животот во 1980 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 38/80), претставува конечно 
усогласување на пензиите и другите парични при-
мања во 198-1 година според порастот на номинал-
ните лични доходи во 1980 во однос на 1979 година 
на територијата на СР Македонија од 21,4 отсто. 

Член 3 
Конечното усогласување на пензиите и дру-

гите парични примања од 21,4 отсто ќе се, изврши 
на сите пензии определени од пензиска основа во 
коза не е заеметан целосно или делумно личниот 
доход односно основицата на осигурување од 1980 
година. 

На ова усогласување подлежат и привремените 
пензии определени според член 48 и 49 од Законот 
за пензиското џ инвалидското осигурување со тоа 
што така зголемената пензија не може да биде 
повисока од граничниот износ на најниското' пен-
зиско примање во Републиката, како и паричните 
надоместоци во врска со професионалната рехаби-
литација и вработувањето кои подлежат на усо-
гласување по член 121 став 2 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 4 
На усогласувањето од член 2 на оваа одлука 

подлежат и пензиите на борците од НОВ од пред 
9. IX. 1943 година определени од гарантираната пен-
зиска основа во смисла на член 38 став 4 односно 
член 42 став 2 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, ако тоа 
усогласување за корисникот е поповолно од усо-
гласувањето според одредбите на член 42 став 2 
од истиот закон со примена на просекот на чие-, 
тиот личен доход на работниците остварен во Ју-
гославија во 1980 година зголемен за 6 отсто. 

Член 5 
Како основица за определување износот на ко-

нечното усогласување на пензиите и другите па-
рични примања од член 2 на оваа одлука служи 
износот на пензијата, без заштитен додаток, однос-
но износот на другите парични примања што му 
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следувале на корисникот за месец декември 1980 
година. 

Во основицата за определување износот на усо-
гласувањето по оваа одлука не влегува усогласу-
вањето според Одлуката за вонредно усогласува-
ње на пензиите и другите парични примања спо-
ред порастот на тр,ошоците на животот во 1980 
година („Службен весник на CPM' бр. 34/80).' 

Член 6 
На пензиите усогласени според оваа одлука 

се определува нов износ на заштитен додаток 
според одредбите 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 1981 година. 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во' „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-1141/1 
21 април 1981 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, с. р. 

183. 
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 39/78) и член 102 став 2 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 8/79), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 21 април 1981 го-
дина, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА-

ТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНЗИИ ВО 1981 
ГОДИНА 
Член 1 ' -

Во член 1 на Одлуката за висината на мини-
малните пензии во 1981 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 38/80), бројката „1770" се заменува со 
бројката „1850". 

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

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

Бр. 01-1143/1 
21 април 1981 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, с. р. 

184. 
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), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 21 април 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧ-

НИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО 
ПРИМАЊЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
,Во член 1 на Одлуката за граничниот износ на 

најниското пензиско примање во 1981 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 38/80), бројката 
„3355" се заменува со бројката „3500". 

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

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

Бр. 01-1142/1 
21 април 1981 година ' Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, с. р. 
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Наскоро ќе излезат од печат нови збирки 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

СО ОБЈАСНУВАЊА 

Во Збирката ќе бидат објавени и Законот за 
републичките органи на управата, Законот за ре-
шавање на судирот на надлежноста, за изземањето 
на службените лица и за органите надлежни за ре-
шавање по жалба во управната постапка. Законот 
за општествените совети и републичките опште-
ствени совети, Препораката за остварување на пра-
вата и интересите на работните луѓе и граѓаните 
пред органите на управата, правосудните органи, 
самоуправните интересни заедници и пред другите 
органи и организации. 

Овие закони и препораката, на определен на-
чин, органски и функционално се поврзани со 
З,аконот за државната управа, па нивното објаву-
вање во збирката секако ќе придонесе за пости-
гање на нејзината основна цел — да помогне 
во практичната примена на Законот за државната 
управа. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, пот-
секретар во Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација. 

Предговор, рецензија и општа редакција проф. 
д-р Владимир Митков, републички секретар за за-
конодавство и организација. 

Цена 160 динари. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А 

М А К Е Д О Н И Ј А 

за периодот 

од 1981 до 1985 година 
Во збирката, покрај Општествениот план, се 

објавени и експозето на претседателот на Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ Благој Попов и 
основните индикатори на развојот на СР Македо-
нија за периодот од 1981 до 1985 година. 

Цена 98 динари. 

Овие збирки можат корисно да им послужат на 
организациите на здружениот труд, на републич-
ките и општинските органи на управата, на само-
управните организации и заедници и на други за-
интересирани за овие збирки. 

Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ - 91000 СКОПЈЕ. 

20 мај 1981 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
Ви ги препорачува следните изданија: 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА II Цена 250 динари 

НОВА ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 

Цена 45 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
- второ издание — Цена 90 динари 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика и со обрасци 
— второ изменето и дополнето издание — 

Цена 150 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
- со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — Цена 95 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
- со објаснувања — Цена 85 динари 

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Службен 
весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на па-
рите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


