
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 27 мај 1981 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XXXVII 

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

204. 
Врз основа на член 303 точка 4 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
10 од Законот за објавување на законите и дру-
гите републички прописи и општи акти („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 43/80), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
НА ПОСЕБНИОТ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува начинот на изда-

вање и користење на Посебниот службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 2 
Посебниот службен весник на Социјалистичка 

Република Македонија, во кој се објавуваат про-
писите и другите општи акти според член 2 од 
Законот за објавување на законите и другите ре-
публички прописи и општи акти (во натамошниот 
текст: прописи од доверлива природа) се издава 
под назив „Службен весник на СРМ — Посебен 
службен весник" (во натамошниот текст: Посебен 
службен весник на СРМ). 

Член 3 
Посебниот службен весник на СРМ го издава 

Новинско -издавачката работна организација Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Посебниот, службен весник на СРМ излегува 
по потреба. 

Член 4 
Трошоците за објавување на Посебниот служ-

бен весник на СРМ се намируваат од средствата 
што ќе ги оствари Новинскзо-издавачката работна 
организација Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија во смисла на член 6 од 
Законот за Новниско - издавачката работна органи-
зација Службен весник на СРМ („Службен весник 
на СРМ", бр. 43/80). 

Член 5 
Видот на тајноста на прописот од доверлива 

природа го определува оној што го донесува про-
писот, со ставање во горниот десен агол на текс-
тот на прописот една од следниве ознаки: „Држав-
на тајна", „Воена -тајна", „'Службена тајна" или 
„Деловна тајна" (во натамошниот текст: тајна). 

Прописите од доверлива природа означени с о 
ист вид односно ист степен на тајност, по правило, 
се објавуваат во истиот број на Посебниот служ-
бен весник на СРМ. 

Член 6 
Новинско-издавачката работна организација 

Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија е должна да обезбеди податоците од 
прописите од доверлива природа доставени зара-
ди објавување во Посебниот службен весник на 
СРМ, како и податоците во врска со тие прописи, 
да се чуваат како тајна. 

Член 7 
За преземањето на отпечатените примероци на 

Посебниот службен весник на СРМ од Новинско-
издавачката работна организација Службен вес-
ник на ООЦИЈалистичка Република Македонија се 
грижи секретарот на Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Секретарот на Извршниот совет на Собранието 
на СРМ е должен да обезбеди Посебниот службен 
весник на СРМ, без одлагање, да се достави до 
следниве корисници: 

1. Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија; 

2. Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија; 

3. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија; 

4. собранијата на општините; 
5. Уставниот суд на Македонија; 
6. Врховниот суд на Македонија; 
7. Стопанскиот суд на Македонија; 
8. Јавното обвинителство на Македонија; 
9. Јавното правобранителство на Македонија; 

10. Републичкиот општествен правобранител на 
самоуправувањето; 

11. републичките општествени совети; 
12. функционерите што раководат со републич-

ките органи на управата и со републичките орга-
низации; 

13. Народната банка на Македонија; 
14. Службата на општественото книговодство 

во Социјалистичка Република Македонија. 
По исклучок од став 2 на овој член, оној што 

по донесува прописот од доверлива природа, завис-
но од содржината на секој пропис, определува до 
кои корисници од точка 6 до 14, од став 2 на овој 
член ќе се доставува Посебниот службен весник 
на СРМ, во кој ќе се објави тој пропис и ја ут-
врдува потребата од запознавање на одделни ор-
гани, организации и заедници. 

Корисниците на Посебниот службен весник на 
СРМ од точка 12 до 14 на став 2 од овој член ќе 
ги запознаат без одлагање со содржината на обја-
вените прописи од доверлива природа организа-
циите на здружениот труд, другите самоуправни 
организации и заедници, органите и организациите 
на кои се однесуваат тие прописи. 

Член 8 
Во поглед на користењето на Посебниот служ-

бен весник на СРМ сообразно се применуваат ак-
тите со кои корисниците од член 7 на оваа ,уредба 
ги уредуваат постапувањето и мерките за заштита 
на материјалите и податоците што претставуваат 
тајна. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-970/11 
14 мај 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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205. 
Врз основа на член 19, став 1 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 Маке-
донија 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 ВРАБО-

ТЕНИ 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 2,1,4% од 1 јануари 1981 година. 

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

Бр. 23-864/1 
30 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот -совет, 
Благој Понов, с. р. 

206. 
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 Соб-
ранието 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 

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалид-
ски додаток и материјалното обезбедување за вре-
ме на професионална рехабилитација се усогласу-
ва со порастот на остварените просечни номинални 
лични доходи на сите вработени BIO претходната 
година во Републиката, така да истите се зголему-
ваат за 21,4% од 1 јануари 198(1 година. 

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

207. 
Врз основа на член 9 од Законот за цивилните 

инвалиди од војната („Службен весник на СРМ", 
бр. 33/76, 25/79 и 11/81), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦИ-
ВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИН-
ВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА, СО ПОРАСТОТ НА ПРО-

СЕЧНИТЕ НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ 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 истата се зголемува за 21,4% од 1 
јануари 1981 година. 

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

Бр. 23-908/1 
30 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Полов, с. р. 

208. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за 

заштита на семејството чиј хранител е на задол-
жителна воена служба („Службен весник на СРМ", 
бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка 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 НА ХРАНИТЕЛОТ 
НЕМААТ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИ-

ТЕ ЗА ЖИВОТ 

I 
Висината на имотните услови од член 2 на 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 храните-
лот немаат сопствени средства доволни за издржу-
вање за 1981 година, ако: 

1. личниот доход од земјоделска дејност не из-
несува повеќе од 255 динари месечно по член на 
семеј ството; 

2. личниот доход од работен однос и другите 
редовни приходи не изнесуваат повеќе од 803 ди-
нари месечно по член на семејството; 

3. збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 
не изнесува повеќе од 803 динари месечно по член 

. ika семејството. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-907/,1 
30 април 198,1 година 

Скопје 

Бр. 23-865/1 
30 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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209. 
Врз основа на член '21, став 1 од Законот за 

извршување /на Републичкиот буџет за 1981 (година 
(„Службен 'весник на СРМ", број 44/80), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА СВЕЖОТО 

МЕСО 

1. На основните организации на здружен труд 
што вршат промет на мало, за продадените коли-
чини на (свежо говедско, винско, овчо и пилешко 
(бројлери) месо во периодот од (1 -ви мај до 30 сеп-
тември 1981 година, ќ-е им се исплатува на име 
компензација, и тоа за: 

1) говедско 9,76 дин/кгр 
2) свинско 12,80 дин/кгр 
3) овчо 14,55 дин/кгр 
4. пилешко (број л ери): 

— класична обработка 12,40 дин/кгр 
— припремено за печење 15,20 дин/кгр 
— припремено за скара^прил и 

конфекциоеирано во делови 16,00 дин/кгр 
2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука 

ќе ice 'исплатува од средствата на Републичкиот бу-
џет за 19811 то дина. 

3. Исплатата на компензацијата од точка. 1 на 
оваа одлука се врши врз основа на книговодстве-
ната евиденција во рок од 30 дена од денот на под-
несувањето на барањето. 

Со барањето што се поднесува до Службата на 
општественото книговодство ice доставува посебна 
спецификација на продадените (количини на свежо 
говедско, свинско, овчо и пилешко (бројлери) ме-
со ico пресметан износ на компензација. 

4. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии во 'согласно,ст со републичкиот секретар за 
општо стопански работи и пазар, поблиску да го 
уреди начинот и постапката за остварување на ком-
пензацијата на цената на свежо месо од точка 1 на 
оваа одлука. 

5. Со денот на применувањето на оваа одлука 
престануваат да важат одредбите на алинеја 2 и 3 
од Одлуката за компензацијата на цената на ју-
нешкото, свинското и пилешкото (бројлери) месо 
(„Службен весник на СРДИ", број 39/80, 1/8/1 и 13/81). 

6. Оваа одлука влегува во (сила наредниот ден 
од објавувањето во „'Службен весник на СР ,Маке-
донија", а ќе се применува од денот на зголемува-
њето на цената на свежото месо од точка 1 на 
оваа одлука по 1-ви мај 198tl година. 

Бр. 23-980/1 
14 мај 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Вл ацо ј Попов, с. р. 

210. 
Врз основа на точка 4 од Одлуката за компен-

зација на цената на свежото месо („Службен вес-
ник на СРМ", број 18/81), републичкиот секретар 
за финансии, во согласност со републичкиот секре-
тар за општостопански работи и пазар, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 
СВЕЖОТО МЕСО 

1. Основните организации на здружен труд што 
вршат промет на мало, ја остваруваат компенза-
цијата за продадените количества на свежо говед-
ско, свинско, овчо и пилешко (бројлери) месо на 
начин и според ,постапка утврдени со (ова упатство. 

2. ^Компензацијата од точка 1 на оваа упатство 
се остварува врз основа на писмено барање, кое 
организацијата на здружен труд го' поднесува до 
Службата на општественото книговодство, ка ј ко-
ја има жиро-сметка. 

Барањето за исплата на компензација се под-
несува по истекот на месецот за кој се бара ком-
пензација. 

3. Врз основа на книговодствената евиденција 
(приемници за испорачаното месо но продавници), 
се изготвува „Спецификација за продадените коли-
чества на свежо месо по продавници" на образецот 
КМ, која е составен дел на ова упатство. 

4. Со барањето за исплата на компензацијата 
за месец мај 1(981 година, се доставува и доказ за 
денот на зголемувањето на цената на свежото месо 
од став 1 на ова упатство. 

5. 'Службата на општественото книговодство го 
одобрува износот на компензацијата од средствата 
на Републичкиот буџет за 1981 година наменети за 
компензации, регреси и премии. 

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1248/,1 
22 мај 1981 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 
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211. 
Врз основа на член 1/85, став 3 од Законот за 

водите („(Службен весник на СРМ", бр. 6/81), Ре-
публичкиот комитет за водостопанство, на ХХ1-та 
седница одржана на 17. IV. 19811 година, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО 

НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВОДОСТОПАНСКИ 
ИНСПЕКТОР 

1. Go ова упатство се пропишува образецот и 
начинот на издавањето на легитимацијата на водо-
стопански инспектор. 

12. Големината на легитимацијата на водосто-
панскиот инспектор изнесува 10,5x7,5 ем., а неј-
зините корици се од картон со платнен повез во 
сина боја. 

3. Легитимацијата на водостопанскиот инспек-
тор се издава според образецот што е составен дел 
на ова упатство. 

4. Ако две или повеќе општини имаат заеднич-
ка водостопанска инспекција, легитимацијата ја из-
дава оној општински орган на управата кој дого-
ворно го утврдуваат општините кои основале за-
едничка инспекција. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-147/3 
4 мај 1981 година 

Скопје 

Републички комитет за водостопанство 
Претседател," 

дипл. град. инж. Михајло Серафимоски, е. р. 

О Б Р А З Е Ц 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВОДОСТОПАНСКИ 

ИНСПЕКТОР 

(Формат 10,5 х 7,5 ом.) 
(Првата страна на корицата) 

Грб на 
Социјалистичка Република Македонија 

Л е г и т и м а ц и ј а 
на водостопански 

инспектор' 
(Прва внатрешна страна на корицата) 

(Фотографија 6x4) 

(Своерачен полн потпис на инспекторот) 
(Прва внатрешна страна) 

(Назив на органот што ја издал легитимацијата) 

(Име и презиме на инспекторот) 
дипломиран во својство на 
(општински,републички) 
е овластен на ; 
да врши надзор на спроведувањето на законите и 
другите "прописи од областа на водостопанството, 
во рамките на правата и обврските определени со 
Законот за водите. 

(Втора внатрешна страна) 

Извлечок од Законот за водите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 
(Текст на член 181, 182, 183 и 187) 

Бр. 
1981 година 

Скопје 

i ) 
(Потпис на старешината на органот) 

212. 
Уставниот суд на Македонија, врз ,основа чле-

нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, по одржаната јавна рас-
права на 20 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за основите и 
мерилата за -распоредување на средствата за лич-
ни доходи во Земјоделската задруга ,,,Пешница" с. 
Локвица, Македонски Брод, донесен со референдум 
одржан на 23 декември 1077 година, како и табе-
ларниот преглед составен дел на (означениот пра-
вилник. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Земјоделската задруга „'Лешни-
ца" с. Локвица, Македонски Брод на начинот опре-
делен за обЈ1авување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 55/80 од 11 декемв,ри 1980 година, поведе пос-
тапка за оценување^ уставноста и законитоста на 
правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, 
затоа што утврди дека во оспорениот правилник 
не се утврдени мерила за секој основ посебно од 
наведените основи, туку бодовите биле определени 
во вкупен износ. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека во членот 9 од оспоре-
ниот правилник се предвидува личниот доход на 
работниците да се утврдува според резултатите на 
нивниот вложен труд и нивниот личен придонес 
и според придонесот од нивниот тековен и минат 
труд за зголемување на доходот' во организацијата, 
а во согласност со начелото на распределба според 
трудот и сразмерно на продуктивноста на нивниот 
труд. Во членот 10 од оспорениот правилник се 
предвидува придонесот на работникот во работата 
да се утврдува во зависност од квантитетот и ква-
литетот на изв,ршената работа и остварените резул-
тати, вреднувајќи ги при тоа особено обемот на 
работата, сложеноста на работата, квалитетот на 
остварените резултати во работата, успешноста во 
користењето на средствата на трудот, остварените 
заштеди во работата, користењето на работното 
време, одговорноста во работата и условите под 
кои работи работникот. Меѓутоа, во оспорениот 
правилник не се утврдени мерила по секој од на-
ведените основи, а во членот 33 е определено, дека 
врз основа на Правилникот за работни норми и 
други мерила од овој правилник, службата за пре-
сметка на лични доходи изработува ценовници и 
табеларни прегледи во кој поединечно се утврду-
ва аконтацијата на личниот доход. Исто така, Су-
дов утврди дека во табеларниот преглед се утвр-
дени некои мерила во „групата на основици бара-
ња", но не може да се утврди на кои основи од 
утврдените во оспорениот правилник, се однесу-
ваат тие мерила. 

4. Согласно начелото на распределба според 
трудот утврдено со членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здружеа 
ниот труд, личен доход според резултатите од не-
говиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголему-
вањето на доходот на основната организација. Во 
остварувањето на ова начело, -а согласно одред-
бите на ставот 1 од член 23 од Уставот на СР Ма-
кедонија и ставот 1 од чл^ен 127 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основните орга-
низации на здружениот труд се должни да утвр-
дат основи и мерила за распределба на средствата 
за лични доходи, со кои треба да се обезбеди лич-
ниот доход на работниците да се утврдува врз 
основа на нивниот придонес во работата и во за-
висност од резултатите на трудот и работењето што 
ќе го оствари основната организација. Судов утвр-
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ди дека во конкретниов случај во оспорениот пра-
вилник не постојат мерила по утврдените основи, 
ниту пак од табеларниот преглед се гледа по кој 
основ се определени мерилата по одделни групи на 
барања. Поради тоа Уставниот суд на Македонија 
оцени дека, оспорениот правилник не е во соглас-
ност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Ма-
кедонија и дека е во спротивност со ставот 1 од 
член 127 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 55/80 
20 февруари 1981 Година 

Скопје 
Претседател 

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

213. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа од 
1 април 198,1 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 42 од Правилникот за 
распоредување на чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи и други лични прима-
ња и заедничка потрошувачка на работниците во 
Стручната служба на Самоуправната интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Прилеп, усвоен со референдум на 27 декем-
ври 1977 година, во делот што се однесува на на-
доместокот на личниот доход за време на прив-
ремената спреченост за работа во врска со корис-
тењето на здравствената заштита од работник кој 
поради природата на болеста задолжително е изо-
лиран и на надоместокот на воените инвалиди. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Стручната служба на Самоуп-
равната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, на начинот 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 113/80 од 16 
јануари 1981 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на алинејата 1 на ставот 
1 на членот 37 од правилникот означен во точката 
1 на оваа одлука. Постапката беше поведена з,атоа 
што пред Судов основано се постави прашањето за 
согласноста на оспорената алинеја со членот 2,13 од 
Уставот на СР Македонија и со членот 48 од За-
конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на население-
то („Службен весник на СРМ" бр. 21/71). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека според членот 37 од оз-
начениот правилник за време отсуство од работа 
поради болест или нега на болен член на семеј-
ството, за првите 30 дена припаѓа надоместок на 
личен доход и тоа: во висина 100% од основот на 
работник со 35 години работен стаж за маж однос-
но 30 години за жена и на работник кој отсуству-
вал од работа поради спреченост предизвикана со 
несреќа на работа или поради заболување од про-
фесионална болест. Надомест во висина 100% од 
основата, според алинејата 2 на ставот 1 од оспо-
рениот член, му припаѓа и на работникот кој обо-
лел и кој поради природата на болеста е изолиран 
како и на воените инвалиди. Во другите случаи на 
спреченост за работа, според алинејата 2 и 3 од 
истиот член, на работникот му припаѓа надоместок 
во висина 90% од основата за спреченост до 7 де-
на односно 95% од основата во случај на спрече-
ност за време од 8 до 30 дена. Исто така, Судов 
утврди дека оспорената алинеја од членот 37 од 

означениот правилник престанала да важи на 1 
јули L980 година со влегувањето во сила на актот 
за измени и дополнувања на овој правилник. Спо-
ред членот 42, кој в,сушност е изменет текст на 
член 37 од означениот правилник, за време отсу-
ство од работа поради болест или нега на болен 
член на семејството, на работник кој отсуствува од 
работа поради спреченост предизвикана со несреќа 
на работа или поради заболување од професионал-
на болест за првите 30 дена му припаѓа надомес-
ток на личен доход во висина 100% од основот. 
Надоместок во висина 100% од основата, според 
означениот член му припаѓа и на работник што 
оболел и кој поради природата на болеста е изо-
лиран и на воените инвалиди. 

5. Согласно член 213 од Уставот на СР Маке-
донија со правото на социјално осигурување, меѓу 
другото, работникот, во согласност со закон, обез-
бедува за себе право на здравствена заштита и 
други права во случај на болест. Согласно членот 
38 од Законот за здравствено осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, на осигурениците — работници им се 
обезбедува право на надоместок на личен доход за 
време на привремената спреченост за работа во 
врска со користењето на здравствената заштита, а 
согласно членот 40 од тој закон, надоместок^ место 
личен доход за време на привремена спреченост за 
работа за првите 30 дена на опреченоста за работа 
на работникот му го исплатува организацијата. Ви-
сината на надоместокот на личниот доход која се 
исплатува на товар на средствата на работната ор-
ганизација, согласно членот 47 од означениот за-
кон, ја, утврдува работната организација, со тоа 
што таа не може да биде помала од 60% од осно-
вата за надоместок, а пак согласно неговиот чле;н 
48, висината на надоместокот на личниот доход из-
несува 100% од основот за надомест само за време 
на привремена спреченост за работа предизвикана 
со несреќа на работа или заболување од профе-
сионална болест и за време на отсуството поради 
бременост и породување. 

Опоред тоа, работниците се овластени со са-
моуправен општ акт да ја определат висината на 
надоместокот на личниот доход кога тој се испла-
тува на терет на организацијата на здружениот 
труд, со тоа што тој не може да изнесува помалку 
од 60% од основата за надомест односно од изно-
сот на минималниот личен доход, утврден со ва-
жечките прописи. Меѓутоа, со самоуправниот општ 
акт работниците не се овластени да го проширу-
ваат кругот на случаите за кои ќе се исплатува 
надоместок во висина 100% од основата. 

Со оглед на тоа што' со членот 42 од означе-
ниот правилник надоместокот на личниот доход 
во врска со користењето на здравствената заштита 
во висина 100% од основата се исплатува и на ра-
ботници кои не се наведени во законот, Судов сме-
та дека тој, во делот за надоместокот на работ-
ниците кои поради природата на болеста се задол-
жително изолирани и за надоместокот на воените 
инвалиди, не е во согласност со членот 213 од 
Уставот на СР Македонија и со членот 48 од За-
конот за здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието. 

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

У. бр. 113/80 
1 април 1981 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Перо Лештар, с. р. 
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214. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15, 
алинеја 2 од Законот за основ,ите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата од 26 
февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. (СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 01-162, за из-
мени и дополнувања на Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка на работниците во Централ-
ното основно училиште „Моша Пијаде" во Радо-
виш, донесена со референдум на 20 јуни 1980 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави BIO „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Моша Пијаде" во Радовиш на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 147/80 од 26 декември 1980 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 на оваа одлука. Пос-
тапката беше поведена затоа што ,пред Судов осно-
вано се постави прашањето за нејзината соглас-
ност со начелото на распределба според трудот, 
како и со ставот 1 на член 127 од Законот за здру-
жениот труд. 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука, во те-
кот на постапката и на седницата, Судов утврди 
дека со неа се вршат измени и дополнувања во та-
беларниот преглед кој е составен дел на членот 18 
од правилникот за распределба на средствата за 
лични доходи, така што место бодови по основот 
квалитет, односно стручна подготовка, се опреде-
луваат бодови по основот знаење и умеење на вра-
ботените и тоа во распон од 0—150 бода. 

5. Согласно начелото за распределба според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и во ,ставот 1 на член 126 од Зако-
нот за здружениот труд, на секој работник му при-
паѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд личен доход според резултатите 
од неговиот труд и неговиот личен придонес што 
со својот тек,овен и минат труд го дал во зголе-
мувањето на доходот на основната организација. 
Во остварувањето на ова начело, работниците во 
основната организација, согласно ставот 1 на член 
23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 
127 од Законот за здружениот труд, се должни да 
утврдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи, со кои треба да се обез-
беди личните доходи на работниците да се утвр-
дуваат врз основа на нивниот придонес во рабо-
тата и во зависност од резултатите од трудот и 
работењето што ќе ги оствари основ,ната организа-
ција на здружениот труд. 

Со оглед на тоа што бодовите предвидени за 
знаење и умеење на работникот, со оспорената од-
лука се дадени во распон од 0—150 бода месечно, 
а при тоа не се утврдени мерила за распределба 
на средствата за лични доходи по овој основ, Су-
дов утврди дека оспорената одлука не е во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот 
утврдено во означените уставни и законски од-
редби, како и со ставот 1 на член 23 од Уставот 
на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Зако-
нот. за здружениот труд. 

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

У. бр. 147/80 
26 февруари 19811 година 

Скопје 
Претседател 

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

215. 
Уставниот суд на Македонија, х врз основа на 

чле,н 15, став 1, алинеја 2 и член 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 26 март 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за запирање на из-
работка на упатство за исплати на лични доходи 
на работниците, донесена од работниците на Ос-
новната организација на здружениот труд за внат-
решна трговија „Интерпрогрес" Скопје, на соби-
рот на работните луѓе одржан на 27 јуни 1980 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд за внатрешна трговија „Интер-
прогрес" Скопје на начинот определен за обј,аву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. На Уставниот суд на Македонија му е под-
несена претставка со барање да ја оцени устав-
носта и законитоста на оспорениот акт означен во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во 
претставката, оспорената одлука била противустав-
на и незаконита затоа што била донесена од соби-
рот на работните луѓе а не со референдум, и затоа 
што и било дадено ретроактивно дејство. 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука, Судов 
утврди дека таа е донесена од собирот на работ-
ните луѓе одржан на 27 јуни 1980 година. Во точ-
ката 1 на одлуката е определено донесувањето на 
упатството за примена на самоуправната спогод-
ба за утврдување основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи за 1980 го-
дина да се одложи поради настанатите нови усло-
ви во здружувањето. Со точката 2 од одлуката е 
определено во донесувањето на нова самоуправна 
спогодба и упатство да се применува самоуправ-
ната спогодба за основите и мерилата за 1980 го-
дина и упатството за 1979 година. Со точката 2 од 
одлуката исто така е определено работното место 
шеф на комерцијална служба да се замени со ра-
ботно место помошник директор со стартна основа 
во бруто износ од 8.246,80 динари, а работното мес-
то шеф на сметководство да се замени со работно 
место самостоен книгово/дител-билансист со стартна 
основа од 6.779,70 динари, додека на работниците 
што се преземени од „Ексимпорт" личниот доход 
ќе им се исплатува во висина на стартната основа 
што дотогаш ја имале. Најпосле со точката 3 е 
определено таа одлука да се применува од 1. 1. 
1980 година иако е донесена на 27 јуни 1980 година. 

5. 'Според ставот 1 на член 462 од Законот за 
здружениот труд работниците во основната орга-
низација со лично изјаснување ,одлучуваат за нео-
туѓивите права со референдум, на собири на ра-
ботници, со потпишување односно со давање на по-
себни изјави во писмена форма и со други облици 
на лично изјаснување утврдени со закон, со статут 
или со самоуправна спогодба. Членот 463 од Зако-
нот за здружениот труд предвидува дека работ-
ниците во основната организациј,а, меѓу другото, 
одлучуваат со референдум и за основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични до-
ходи. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука е до-
несена на собир на работниците, а не со референ-
дум, а со неа се одлучува за распределба на сред-
ствата за лични доходи на определени работници, 
Судов оцени дека оваа одлука е во спротивност со 
членот 463 ,од Законот за здружениот труд. 

Согласно членот 262 од Уставот на СР Маке-
донија, законите, другите прописи и општите акти 
не мож,ат да имаат повратно дејство. Само со за-
кон може да се определи одделни негови одредби, 
ако тоа го бара општиот интерес утврден при до-
несувањето на законот, да имаат повратно деј-
ство. 
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Исто така сооред ставот 3 на член 577 од За-
конот за здружениот труд, во самоуправниот општ 
акт може да се утврди во согласност со законот, 
дека тој акт или оддел,ни негови одредби мож-ат да 
имаат повратно дејство само ако тоа го дозволува 
природата на односите што се уредуваат со тој 
самоуправен општ акт. 

Со оглед на тоа што оспорената' одлука е доне-
сена на 27 јуни 1980 година а определено е да се 
применува од 1 јануари 1980 година, а природата 
на односите што со неа се регулирани не е таква 
да може на одлуката да и се даде повратно деј-
ство во смислата на членот 577 од Законот за здру-

жениот труд, Судов оцени дека оваа одредба од 
оспорената одлука не е во согласност со членот 262 
од Уставот на СР Македонија и е во спротивност 
со ставот 3 на член 577 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 181/80 
26 март 1981 година 

Скопје 
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 

185. 
Врз основа на член 19 став 4 и 5 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 39/78) и член 188 точка 5 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пенз-иското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 8/79), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2il април 1981 
година, -донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 
ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ КОИ ВЛЕГУВААТ ВО 
ПЕНЗИСКА ОСНОВА НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ 

ДОХОДИ ОД 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите 

коефициенти за пресметување на личните доходи 
остварени во годините од 1966 до 1979 кои се зе-
маат за утврдување на пензиската основа на ниво 
на личните доходи од I960 година. 

Член 2 
На осигурениците кои остваруваат право на 

пензија според одредбите на Законот за пензиското 
и инвалид окото осигурување, личните доходи ост-
варени во годините 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 и 1979, кои се 
земаат за утврдување на пензиската основа се 
пресметуваат опрема нивото на личните доходи од 
1980 година со соодветни валоризациони коефи-
циенти зависно од годината во која се остварени, 
и тоа: 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Лични доходи оства-
рени во годината 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1075 
1976 
1977 
1978 
1979 

Со валоризационен 
коефициент 

10,37 
8,93 
8.15 
7,26 
6,23 
5.16 
4,31 
3,711 
2,88 
2,33 
2,06 
1,76 
1,46 
1,21 

Бр. 01-1144/1 
21 април 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

186. 
Врз основа на член 63 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 27 фев-
руари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Завршната сметка на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за општествена заштита на 
децата за 1980 година се усвојува со следните по-
казатели: 

— вкупни приходи 1.323.221.461,00, 
— вкупни расходи 1.276.141.464.09, 
— вишок на приходи 47.079,996,91. 

^ II 
В1ИШОКОТ на приходите од точка I на OBiaa од-

лука се распределува: 
—' во деловен фонд 409.996,91, 
— повраќање на дел од приходите 46.670,000,00. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Соци ј а листичка Република Македонки ј а". 

Бр. 87 
27 февруари 1981 (година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 
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РЕПУБ,ЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

187. 
Врз основа на член 16 од Самоуправната спо-

годба за основите на Планот за развој на социјал-
ната заштита во периодот од 1981 до 1985 година 

чна Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Скопје и член 11 и 16 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 

- заедница за социјална заштита — Скопје, а во 
врска loo член 10 од Законот за социјална зашти-
та („Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и 43/78), 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за /социјална заштита — Скопје, на 
седницата одржана на 27 април 198,1 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УЧЕСТВО ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО СРЕДСТВА 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ 
ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ОП-
ШТИНИ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат критериумите и 

начинот на учеството на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Скопје (Републичка заедница) во обезбедувањето, 

ч средства за вработување на стручни работници во 
центрите за социјална работа во стопански недо-
волно развиените општини во СР Македонија за 
периодот од 1981 до 1985 година. 

Член 2 
Стопански недоволно развиени општини во сог-

ласност со закона се: Берово, Виница, Гостивар, Де-
бар, Демир Хисар, Кичево, Крушево, Крива Палан-
ка, Кратово, Македонски Брод, Радовиш, Ресен, 
Струга и Тетово. 

Член 3 
Републичката заедница ќе учествува во обез-

бедувањето (средства за вработување на стручни 
работници во центрите за социјална работа во оп-
штините од член 2 на оваа одлука според виси-
ната на планираниот национален доход по жител 
во општината за 1981 година и тоа: 

— во општините во кои националниот доход по 
жител е до 10.000,00 динари учеството изнесува 90'% 
од основицата по вработен стручен работник; 

— во општините во кои националниот доход по 
жител е над 10.000,00 до 20.000,00 динари учеството 
изнесува 80'% од основицата по вработен стручен 
работник и 

— во општините во кои националниот доход по 
жител е над 20.000,00 динари учеството изнесува 
70 /̂о од основицата по вработен стручен работник. 

Како основица за пресметување на учеството, 
во смисла на став 1 на овој член, се смета износот 
од 15.000,00 динари бруто личен доход. 

Ч л ен 4 
Во (смисла на член 3 од оваа одлука Републич-

ката заедница за 19811 година ќе учествува во обез-
бедувањето средства за вработување на стручни 
работници.во центрите за социјална работа во оп-
штините, како што следув!а: 

— (со 90% од основицата по вработен во општи-
ните Македонски Бро,д и Демир Хисар; 

— с о 80% од основицата по вработен во општини-
те Виница, Гостивар, Кичево, Крива Паланка, Кру-
шево, Струга и Радовиш и 

— со 70'% од основицата по вработен во општи-
ните Берово, Дебар, Кратово, Ресен и Тетово. 

Член 5 
Со цел да се обезбеди минимум стручни работ-

ници за остварување на целите и задачите на 
центрите за социјална работа во стопански недо-
волно развиените општини, Републичката заедни-
ца ќе учествува во обезбедувањето средства за 
вработување на вкупно 39 стручни работници, од 
кои 29 нововработени и 10 од постојните, и тоа 
според прегледот I. 

Член 6 
Републичката заедница ќе учествува во обез-

бедувањето средства за стручните работници утвр-
дени во член 5 на оваа одлука почнувајќи од 1 ја-
нуари 1981 година под услов во Центарот за со-
цијална работа да се вработат новите стручни ра-
ботници најдоцна до 30 јуни 1981 година. 

За стручните работници кои ќе бидат врабо-
тени по 30 јуни 1981 година, Републичката заед-
ница ќе го обезбеди своето учество од денот на 
вработев ањ его. 

Член 7 
За вработување на стручни работници во цен-

трите за 'социјална работа во периодот од 1981 до 
1985 година Републичката заедница ќе насочи 
вкупно 20.056.000,00 динари (преглед И). 

Член 8 
Учеството на Републичката заедница во обез-

бедувањето средства за вработување на стручни 
работници во смисла на одредбите на оваа одлука 
ќе се врши според прегледите I и И кои се соста-
вен дел на оваа одлука: 

Учеството од став 1 на овој член престанува со 
истечувањето ,на 1985 година. 

Член 9 
Учеството во обезбедувањето средства за вра-

ботување на стручни работници, согласно одред-
бите на оваа одлука, Републичката заедница ќе го 
реализира преку ОСИЗ за социјална заштита, од 
општините утврдени во член 2 на оваа одлука. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности ме-
ѓу Републичката заедница и ОСИЗ за социјална 
заштита ќе се уредат со посебен до,говор. 

Член 10 
Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1981 

до 31 декември 1985 година. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 08-130/1 
27 април il98il година 

Скопје 
Потпретседател, 

Љубица Чонева, с. р, 
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П Р Е Г Л Е Д - I 

на постојните кадри и предвидувања на нови 
кадри во центрите за социјална работа во стопан-

ски неразвиените општини во СР Македонија 

П Р Е Г Л Е Д - И 

на плани!ра1но учество на РСИЗ за социјална 
заштита во финан-сирање на стручни кадри во 

периодот 1981—19i85 година1) 
(BIO ООО (динари) 

Републичката заедница своето учество за вработување на кадрите во наведените општини 
ќе го обезбедува во месечни износи. 1 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ВИНИЦА 

188. 
Врз основа на член 16 од Законот за самоуп-

равните 'интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Виница, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 27 март 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ З1А СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 

1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и личниот доход за обез-
бедување на средства на Заедницата. 

Член 2 
Стапките на ОСИЗ за социјална заштита од 

придонеси се утврдуваат: 
1. 0,40% — придонес од доходот на основните 

организации на здружен труд; 
2. 0,40'% — придонес од личен доход од работен 

однос; 
3. '0,30% — придонес од катастарски доход од 

з ем ј од е лека дејност; 
4. 1% — придонес од личен доход од самостој-

но вршење на стопанска и нестопанска дејност. 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход на организа-
циите на здружен труд („Службен весник на СРМ" 
бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 36/78, 
9/79, 20/79 и 2/80) се додека конечно не се регулира 
пресметувањето на придонесите од доходот и не се 
пропише соодветен образец според специфичности-
те на секоја сфера. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 19'81 
година и ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0201-15 
27 март 1981 година 

Виница 
Претседател, 

Никола Данев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ВИНИЦА 

189. 
Врз основа на член 67 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 14 од Статутот на ОСИЗ за 
општествена заштита на децата — Виница, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 2 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите на Општинската са-

моуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата се утврдуваат: 

1. 0,50% — придонес од личен доход од рабо-
тен однос во стопанството и нестопанството; 

2. 0,30'% — придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност; 

3. 1% — придонес од личен доход од самостој-
но вршење на стопанска и нестопанска дејност. 

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

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

Бр. 0201-40 
27 март 1981 година 

Виница 
Претседател, 

1^ОЈ)ИС Тасев с р 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ГОСТИВАР 

190. 
Врз основа на член 25 и 71 од Статутот на 

СИЗ на културата на општината Гостивар, в'о врс-
ка со член 7,14,20 и 25 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74) и член 2 од Законот за 
измени на Законот за самоуправните интересни 
заедници на културата („Службен весник на СРМ", 
бр. 43/78), Собранието на СИЗ на културата на оп-
штината Гостивар, по предлог на Извршниот од-
бор, на седницата одржана на 15 април 1981 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА 
СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ГОСТИ-
ВАР И СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ СО КОИ СЕ 
ФОРМИРААТ СРЕДСТВА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ните доходи, заради обезбедување средства на СИЗ 
на културата на општината Гостивар (Заедница) и 
за здружување во Републичката заедница на кул-
турата. 

Член 2 
Приходи на Заедницата и на Републичката за-

едница на културата по член 1 од оваа одлука 
обезбедуваат ООЗТ и работните луѓе на следниот 
начин: 

1) За развој на културно-уметничкото твореш-
тво и дејности на подрачјето на општината Гости-
вар: 

—' од придонес од доходот на ООЗТ од сто-
пански дејности и работните заедници, по стапка 
од 0,28%; 

— од придонес од личен доход на работниците 
вработени во ОЗТ од нестопанските дејности, по 
стапка од 0,25%; 

— од придонес од личен доход од работниците 
што се занимаваат со земјоделска дејност, по стап-
ка од 1,65%; 

— од придонес од личен доход од работниците 
ШУТО самостојно вршат стопанска и нестопанска 
дејност, по стапка од 2,00%. 

2) За здружување во Републичката заедница 
на културата — Скопје за творештва и дејности 
од општ интерес на Републиката: 

— од придонес од доходот на ООЗТ од сто-
пански дејнос,ти и работните заедници, по стапка 
од 0,32%; 

— од придонес од личен доход на работни-
ците вработени во ОЗТ од нестопанските дејности, 
по стапка од 0,20%. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила веднаш по обја-

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

Број 0801-100 
15 април 1981 година. 

Гостивар 

Претседател, 
Магда Спиреска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КИЧЕВО 

191. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправната 

спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување - - Киче-
во и член 20.1 од Статутот на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
—- Кичево, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Кичево, на седницата на Соборот на делегатите на 
корисниците на услуги — работници, одржана на 
23. IV. 1981 година, донесе 

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

СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете се утврдува во износ од 500 динари за секое 
новородено дете. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, прес-

танува да важи Одлуката за висината на износот 
на помошта за спрема на новородено дете, бр. 
08-796 од 27. II. 1980 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 11/80). 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува на случаите што ќе настапат од 1 
мај 1981 година. 

Бр. 02-1643/9 
23. април 1981 година 

К и ч е в о 

Претседател 
Ацо Кацески,, с. р. 

192. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување -
Кичево и член 201 од Статутот на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање-Кичево, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување-
КичевО, на седницата на Соборот на делегатите на 
корисниците на услуги — работници, одржана на 
23. IV 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ 
НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
(Висината на дневниците на осигурените лица 

кои се упатуваат на преглед и лекување во дру-
го место изнесува: 

— 130 динари, ако се упатуваат во места на 
територијата на СР Македонија; 

— 150 динари, ако се упатуваат во места над-
вор од територијата на СР Македонија; 

—- 140 динари, (ако се упатуваат во Скопје и 
—- 200 динари, ако се упатуваат во другите ре-

публички и покраински центри. 
Надоместокот од претходниот став ќе се испла-

ќа за секој ден поминат на чекање за пружање 
на здравствена услуга, заверен од здравствената 
работна организација. 

На осигурените лица упатени на стационарно 
лекување, доколку истиов ден бидат примени на 
лекување, ќе им се исплаќа една дневница'за оде-
ње и враќање. 

За осигурените лица до навршени 15 години 
возраст, надоместокот изнесува 50% од износот 
предвиден во став 1 на овој член. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа од пука прес-

танува да важи Одлуката за висината на износот 
на дневниците и трошоците за превоз на осигуре-
ните лица кои се упатуваат на преглед и лекува-
ње во друго место, бр. 08-797 од 27. И 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 11/80). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 'ќе 
се применува на случаите што ќе настанат од 1 
мај 198(1 година. 

Бр. 02-1643/10 
23 април 1981 година ' Претседател 

К и ч е в о -Ацо Кацески, с. р. 

193. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување-
Кичево и член 201 од Статутот на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање-Кичево, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување-
Кичево, на седницата на Соборот на делегати,те на 
корисниците на услуги — работници, одржана на 
23. IV. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУ-

РЕНО ЛИЦЕ 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурено лице се утврдува во износ од: 
— 1.000 динари, во случај на смрт на осигуре-

но лице до едногодишна возраст; 
— 1.600 динари, во случај на смрт на осигу-

рено лице на возраст преку 1 до 7 години; 
— 2.200 динари, во случај на смрт на осигу-

рено лице на возраст преку 7 до 14 години и 
— 2.700 динари, во случај на смрт на осигуре-

но лице на возраст преку 14 години. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за висината на износот 
на надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице, бр. 08-798 од 27. II. 1980 година. 
I " 1 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува на случаите што ќе настана,т од 
1 мај 1981 година. ,Јас,. 

Бр. 02-1643/11 Претседател 
23 април 1981 година Ацо Кацески, с. р. 

К и ч е в о 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ - КРАТОВО 

194. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за воспитание 
и образование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 16 став 1 точка 3 (од Статутот на ОСИЗ за 
образование-Кратово, Собранието на ОСИЗ за об-
разование — Кратово на седницата одржана на 
17. IV. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за утвр-

дување на висината на стапките на придонесите 
за образование за 1979 година, бр. 35/2 од 13. II. 1979 
година, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
13/79, и во 1981 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од. 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", и „Службен гласник на општината Крато-
во", а ќе се применува при наплатата на придоне-
сот за образование за 1981 година. 

Бр. 41/1 
17 април 1981 година 

К р а т о в о 

Претседател, 
Злате Стоилсвски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - КА-
ВАДАРЦИ 

195. 
Врз основа на член 14 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита Кавадарци, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 31. III. 1981 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА - КАВАДАРЦИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Сите организации на здружен труд кои според 

Номенклатурата се распоредени BIO областа 1 до 
8 ќе плаќаат придонес на доход за финансирање 
на Самоуправната интересна заедница за социјал-
на заштита-Кавадарци по стапка од 0,51%. Во 
стапката од претходниот став влегува и трансфор-
мираната односно пренесената стапка на доходот 
од Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита односно 0,08%. 

Член 2 
Сите организации на здружен труд кои според 

Номенклатурата се распоредени во областа 9 ќе 
плаќаат придонес на бруто личен доход по стапка 
од 0,55% за финансирање на СИЗ за- социјална 
заштита. 

Член 3 
Стапката на придонесот од земјоделска дејност 

ќе изнесува 0,20% за финансирање на самоуправ-
ната интересна заедница за социјална заштита-
Кавадарци. 

Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесите 

од доходот ќе се врши според обрасците утврдени 
во Упатството на начинот на пресметувањето и 
плаќањето на данокот од доход на организациите 
на здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 
21/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 
и 2/80), се додека конечно не се регулира пресме-
тувањето и утврдувањето на придонесите од дохо-
дот и не се пропише соодветен образец според 
специфичностите на секоја сфера. 

Член 5 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката 

бр. 03-15 од 10. 12. 1981 година. 

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

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

Бр. 03-46 
31 март 1981 година 

Кавадарци 

Претседател, 
Ќиро Гечев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - НЕ-
ГОТИНО 

196. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 46 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Не-
готино, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита-
Неготино, на седницата одржана на 20 III 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-НЕ-

ГОТИНО 

Член 1 
Членот 3 од Одлуката број 01-3/3 од 16. I. 1981 

година, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
5/81 година, се брише, а се додава нов член 3 кој 
гласи: ,,Пресметувањето и плаќањето на придоне-
сите од доходот ќе се врши на начин и според 
обрасците утврдени во Упатството за начинот на 
пресметувањето и плаќањето на данокот на доход 
на организациите на здружен труд („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 211/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 
28/77, 36/78, 9/79, 20/79 и 2/80), се додека конечно не се 
регулира пресметувањето и утврдувањето на при-
донесите од доходот и не се пропише соодветен 
образец според специфичностите на секоја сфера". 

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

сувањето, ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Неготино", а ќе се применува од 1. I. 
1981 година. 

Бр. 09-24 
17 април 1981 година 

Неготино 

Претседател, 
Ристо Петров, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

197. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 211/711), член 87, 88, 207 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово („Службен 
весник на СРМ", бр. 12/77), Собрание,то на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување —- Тетово, согласно член 204 став 1 точ-
ка 16 од Статутот, на седницата на Соборот на де-
легатите на корисници на услуги — работници, 
одржана на 31. III. 1981 година, донесе 

г 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА 
СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува" висината на изно-

сот на помошта за -спрема на секое новородено дете. 

Член 2 
На осигурениците работници и лицата што вр-

шат самостојни професионални дејности им се 
обезбедува помош за спрема за секое новородено 
дете и тоа: 

1. на осигуреник — жена и 
2. на осигуреник — маж за случај на боледува-

ње на неговата брачна другарка која е осигурена 
како член на неговото семејство. 

Помош за спрема на новородено дете припаѓа 
и во случај на породување на член на семејството 
— жена на која и се обезбедува здравствена заш-
тита додека лицето по кое има право на таа заш-
тита се наоѓа на отслужување на воениот рок. 

Помош за спрема на новородено дете припа-
ѓа и: 

1. за дете родено во рок од 10 дена од денот 
на смртта на осигуреникот, односно по разводот 
на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа' 
помош; 

2. за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-
ковството е утврдено врз основа на признание или 
судска одлука; 

3. за усвоено дете до 1 година на живот, ако 
за тоа дете претходно не е исплатена помош. 

Член 3 
Износот на висината на помошта за спрема на 

секое новородено дете изнесува 550,00 дин. 

Член 4 
Стручната служба на Заедницата ќе испла-

тува помош за спрема на новородено дете врз ос-
нова на документација и тоа: 

1. за исплата пред породувањето '— доказ од 
лекарот — гинеколог дека породувањето ќе усле-
ди во рок од еден месец од денот на оценката; 

2. за исплата по породувањето — извод од ма-
тичната книга на родените; 

3. доказ за усвоено дете и доказ дека за тоа 
дете помош не е исплатена. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

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

Член 6 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката бр. 0805-421/21 од 
5. IV. 1980 година. 

Бр. 0805-402/11 
31 март 1981 година Претседател, 

Т е т о в о Ристо Савески, с. р. 

198. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 89, 90, 91 и 207 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово („Службен 
весник на СРМ", бр. 12/77), Соборот на делегатите 
на корисници на услуги — работници на Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, на седницата 
одржана на 31. III. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето пра-
вото на надоместок на погребните трошоци и пос-
мртната помош во случај на смрт на осигуреното 
лице на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово. 

Член 2 
,. Во случај на смрт на член на семејството, на 

осигуреникот — работник или лице ш,то врши са-
мостојна професионална дејност, му припаѓа на-
доместок на трошоци за закоп во висина од: 

— 1.000,00 динари — за член на семејството до 
навршена една година живот; 

— 1.530,00 динари — за член на семејството 
постар од една година до 7 години; 

— 2.120,00 динари — за член на семејството 
постар од 7 години до 14 години и 

— 2.700,00 динари — за член на семејството 
постар од 14 години. 

Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-
вите на семејството кој ги издржувал до денот на 
смртта им припаѓа: 

— надоместок на трошоците за закоп — 2.700,00 
динари; 

— посмртна помош во висина на просекот на 
личниот доход од претходната година, односно на 
пензијата примена од последниот месец. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа 

на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигуре-
но лице, а врз основа на извод од матичната кни-
га на умрените, здравствена легитимација на по-
којниот и уверение дека тие ги сносиле трошоците 
за закоп. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на 
семејството на осигуреникот, ако смртта настанала 
во рок од 30 дена од денот на престанокот на свој -
ството на работник во здружениот труд или друга 
дејност, односно по престанок на својството осигу-
реник. 

Член 4 
Надоместок за погребните трошоци за осигу-

рено лице умрено и закопано во местото на посто-
јаното живеење се определува и исплатува во ви-
сина на надоместокот определен според местото на 
закопот, ако тоа за корисникот е поповолно. 

Надоместок на трошоците за закоп на осигуре-
но лице умрено за време на престој во странство 
се определува во висина на неопходно потребните 
трошоци за закоп во земјата во која осигуреното' 
лице умрело. 

Висината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот с,тав ја оценува Стручната служба на 
Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мис-
лење за тоа од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во таа земја. 
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Член 5 
В/о случај на смрт на осигурено лице надвор 

од подрачјето на Заедницата ќе се надоместат тро-
шоците за превоз на умрениот во висина од 50% 
од направените трошоци. Трошоците ќе се призна-
ваат врз основа на приложени сметки по тарифа 
на железница. 

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

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

Член 7 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместок на 
трошоците за закоп на осигурено лице и посмртна 
помош, бр. 0805-421/22 од 5. IV. 1980 година. 

Бр. 0805-402/10 
31 март 1981 година 

Т е т о в о 
Претседател, 

Ристо Савески, с. р. 

199. 
Врз основа на член 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението - („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 став 1 алинеја 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 и 
207 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Те-
тово („Службен весник на СРМ", бр. 12/77), Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, на седницата 
на Соборот на делегатите на корисниците на ус-
луги — работници, одржана на 31. III. 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 
НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗДРЖУ-

ВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како (издржувани лица членови на 
семејствата и другите лица што се осигурени спо-
ред одредбите на Законот за здравственото осигу-
рување и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението, како и условите под кои 
ќе се смета дека издржаното лице нема сопствени 
приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство: 
1. ако издржуваните членови живеат во заед-

ничко домаќинство и немаат сопствени приходи 
доволни за издржување; 

2. ако издржуваното лице има сопствени при-
ходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно 
не го надминуваат износот од 800 динари месечно; 

3. ако издржуваното лице има приход од зем-
јоделие (катастарски приход) којшто не го надми-
нува износот од 1.000,00 динари годишно по член 
на семејството; 

4. ако издржуваното лице на семејството по-
крај приходите од земјоделие има и други при-
ходи, а з,бирот на тие приходи не го надминува 
збирот на износите од точките 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за 
издржувано лице ако на име издршка осигурени-
кот му дава најмалку 800 динари месечно. 

Член 4 
Како приходи во смисла на членот 2 од оваа 

одлука ќе се сметаат приходите по основ на ин-
валиднина, за телесно оштетување и додатоци за 
помош и нега што се обезбедуваат според пропи-
сите од инвалидското осигурување, како и други 
примања на издржуваното лице за кои според по-
себни прописи со кои се установува одделното при-
мање изречно е утврдено дека ќе се земаат пред-
вид при утврдувањето на имотната состојба на до-
маќинството. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ'. 

Бр. 0805-402/13 
31 март 1981 година Претседател, 

Т е т о в о Ристо Савески, с. р. 

КОНКУРСИ 
I 

Работничкиот совет на ИГМ „Брегалница" — 
с. Кучичино — Кочани 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

(за избор) 

на следните раководни работни места: 

1. ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР НА ОЗТ; 2. ФИНАНСИСКИ ДИРЕКТОР. 

Кандидатите покрај општите услови за засно-
вање на работен однос по Законот за работните 
односи, треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

— за кандидатот под број 1, да има завршено 
технолошки, градежен, електро-машински и фа-
култет за применета хемија или прв степен од 
овие факултети, како и средно хемиско училиште; 

— за кандидатот под број 2, да има завршено 
економски факултет; 

— да има две години работно искуство на ра-
боти и работни задачи што се бараат под број еден 
и два во Конкурсот; 

— да има проверени резултати во поглед на 
стручните, организационите и другите работни 
способности. 

'Пријавите со потребните документи за дока-
жување на горенаведените услови се доставуваат 
во рок од 15 дена, сметано од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ", на адреса: 
Дирекција на ИГМ „Брегалница", с. Кучичино-Ко-
чани, „Железничка" бб. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
разгледувани. (165) 

Собирот на работните луѓе на РО „ЕЈ1ЕКТРО-
МАКЕДОНИЈА" - Скопје - ООЗТ „Електропо-

рече" — Македонски Брод 
распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на работоводен орган (директор) на 
ООЗТ „Електропорече" — Македонски Брод 
Кандидатите, покрај општите услови предви-

дени со Законот, да ги исполнуваат и посебните 
услови: 
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а) да имаат завршено виша техничка школа — 
јакострујна насока, со 4 години работен стаж во 
струката од кои најмалку 2 на раководно работно 
место во гранката; 

б) да имаат завршено средно техничко учи-
лиште - јакострујна насока со 6 години работен 
стаж од кои најмалку 4 на раководни работни 
места во гранката; 

в) да поседуваат морално-политички квалитети 
и организаторски способности; 

г) да не се осудувани, како и да несе под ис-
трага. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија на ООЗТ. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (163) 

Советот на Шумарскиот факултет во Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за избор или преизбор на еден наставник по пред-
метот генетика со облагородување на шумските 

видови дрвја во сите наставнички звања 

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

Кандидатите кон пријавата треба да приложат 
диплома за завршен III степен студии, односно за-
вршен докторат, куса биографија, список на струч-
ни и научни трудови и по еден примерок од са-
мите трудови. 

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

Конкурсот да се објави во „Службен весник на 
СРМ". (164) 

Советот на Ветеринарниот институт „Скопје" 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор во научни звања на следните работ-
ни задолженија: 

il. еден научен советник во Одделението за па-
тологија на домашните животни, 

2. еден асистент во Одделението за живинар^ 
ство и 

3. еден асистент во Одделението за хранител-
ни продукти. 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот за научните дејности, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

да имаат завршено ветеринарен факултет и 
склоност кон научната работа. 

Конкурсот трае 15 дена сметано со денот на 
објавувањето. Молбите со кратка биографија, спи-
сок на трудови (сепарати) се доставуваат до Инсти-
тутот. (171) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ Институт за проучување на почвите — 

Скопје 
р а с п и in у в а 

КОНКУРС 

за реизбор на следните работни места: 
— два асистента по предметот хемија. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ и согласно донесениот правилник за утвр-
дување на еднакви критериуми 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 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 обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (170) 

Работничкиот совет на Работната организација 
ООЗТ „Оранжерии", с. Кажани, врз основа на Од-
луката бр. 03-30/1 од 5. V. 1981 година 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за именување индивидуален работоводен орган 
на ООЗТ за производство на цвеќе „Оранжерии" 
— Кажани 

Покрај општите услови предвидени според ЗЗТ, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено високо образование — 
шумарски, економски или земјоделски факултет 
со 4 години работно искуство на раководно место 
во соодветна организација; 

— да имаат стручни и организациони способ-
ности потврдени во текот на работењето; 

— да не се осудувани за кривични дела спо-
ред член 511 од ЗЗТ. 

Кандидатите се избираат за време од 4 години. 
Личниот доход според Правилникот за лични 

доходи на работната организација. 
Некомплетирани и ^благовремено поднесени 

пријави нема да се земаат предвид при разгледу-
вањето. 

Пријавите со комплетираните документи да се 
достават на адреса: ООЗТ за производство на цве-

ќе,, Оранжерии" — с. Кажани, со ознака за кон-
курсната комисија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". (172) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство — 
Скопје 

р а е п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— асистент во исто или во повисоко звање по 

предметот зрнести и клубести култури. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ и согласно донесениот Правилник за утвр-
дување на еднакви критериуми за пополнување 
на наставните, научните и стручните звања во РО 
Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат, до ООЗТ Институт 
за полјоделство и градинарство — 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 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

^комплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (173) 
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Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ Институт за сточарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор и избор на следните работни места: 
по еден асистент во исто 'или во повисоко зва-

ње по следните предмети: 
— Живинарство 
— Биохемија 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ и согласно донесениот Правилник за утвр-
дување на еднакви критериуми за пополнување на 
наставните, научните и стручните звања во РО Зе-
мјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за сточарство. 

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 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (174) 
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