
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петак, 24 април 1981 
С к о п ј е 

Број 15 Год. XXXVII 

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

176. 
Врз основа на член 14 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СР;М" бр. 9/78 и 
43/78), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО 
НИВО НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА ВО 1981 ГОДИНА 

1. Се усвојува Општествениот договор за изед-
начување на неопходното ниво на обезбедување и 
задоволување на основните права од социјална 
заштита во 1981 година. 

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

Бр. 23-568/1 
2 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

178. 
Врз основа на член 22 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа и вршење на дејноста на Факул-
тетот за ликовни уметности во Скопје, предвидени 
во чле,н 19 од Законот за високото образование. 

2. Решението влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-729/1 
9 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, ic. р. 

177. 
Врз основа на член 33 од Законот за елек-

тростопанството („Службен весник на СРМ" бр. 
10/78) и член 169, став 2 од Деловникот на' Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, на седницата одржана 
на 23. IV. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ 
СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА НА ПРАГОТ НА ПРЕНОСОТ ЗА 28% 

И ПРАГОТ НА ДИСТРИБУЦИЈАТА ЗА 25% 

I. Се дава согласност на Одлуката за зголему-
вање на постојните тарифни ставови за продаж-
ба на електрична енергија на прагот на преносот 
за 28% и прагот на дистрибуцијата за 25'%, доне-
сена на седницата на Работничкиот совет на Сло-
жената организација на здружениот труд за про-
изводство, пренесување и дистрибуција на елек-
трична енергија „Електростопанство на Македони-
ја" — Скопје, одржана на 23. IV. 1981 година. 

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

Бр. 23-812/1 
23 април 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. ip. 

3. 
4. 
5. 

6. 

179. 
Врз основа на член 160 точка 16 од Законот 

за внатрешни работи — Пречистен текст („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 37/80), републичкиот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДА-
ВААТ ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Цените на обрасците што ги издаваат орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи 
на граѓаните изнесуваат и тоа за: 

1. Лична карта 15,00 дин. 
2. Возачка дозвола 30,00 

Дозвола за возач на трактор 30,00 
Возачка потврда 30,00 
Сообраќајна дозвола за регистрира-
но возило 30,00 
Сообраќајна дозвола за регистрира-
но возило (земјоделски трактор) 30,00 

7. Потврда за регистрација за реги-
стрирано возило 30,00 

8. Потврда за привремена регистраци-
ја на возило 25,00 

9. Дозвола за поседување и носење на 
оружје 20,00 

10. Дозвола за поседување оружје 20,00 
11. Тест за полагање возачки испит 10,00 
12. Извод од матична книга на родени 

за употреба во странство 10,00 
13. Извод од матична книга на венчани 

за употреба во странство 10,00 
14. Извод од матична книга на умрени 

за употреба во странство 10,00 
15. Постојана пропусница за движење 

и задржување на аеродром 10,00 
16. Привремена пропусница за движе-

ње и задржување на аеродром 10,00 
17. Пропусница за премин на Југосло-

венско-бугарска граница во мало-
граничен сообраќај на лица 20,00 
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18. Привремена дозвола за движење и 
престој во граничен појас 10,00 ,, 

19. Постојана дозвола за движење и 
престој во граничен појас 10,00 ,, 

20. Привремена дозвола за движење и , 
задржување на граничен премин . 10,00 „ 

21. Постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 10,00 „ 

II. Со денот на влегувањето во сила на ова 
решение престанува да важи Решението за цените 
на обрасците што ги издаваат органите за внат-
решни работи („Службен весник на СРМ" бр. 11/78 
и 25/78). 

III. Ова решение влегува во сила наредниот 
ден по денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 32-3212/2 
15 април 1981 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Мирко Буневски, с. р. 

180. 
Врз основа на ,одредбите од член 43 став 1 од 

Општествениот договор за заедничките основи и 
мерила во усогласувањето на самоуправното уре-
дување на односите во распоредувањето на дохо-
дот и чистиот доход и распределбата на средства-
та за лични доходи во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 41/77), 
Заедничката комисија за општествено договарање, 
заедно со Службата на општественото книговод-
ство во СР Македонија, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА САМОУП-
РАВНИТЕ СПОГОДБИ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОС-
НОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДО-
ХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА-

ТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 

1. Со цел да се обезбеди еднообразност во сле-
дењето на примената на самоуправните спогодби 
за распоредување на доходот и чистиот доход и 
распределбата на средствата за лични доходи на 
групациите, гранките и дејности, со ова упатство 
се уредува начинот на следењето на примената на 
самоуправните спогодби. 

2. Следењето на примената на самоуправните 
спогодби се врши преку" обрасците ПС-1 (извештај 
за распоредувањето на чистиот доход) и ПС-2 (из-
вештај за сведувањето на бројот на работниците 
на условно неквалификувани работници според 
квалификациона структура, само за ^стопански-
те дејности) кои се составен дел на ова упатство. 

3. Основните организации и работните заед-
ници доставуваат податоци на утврдените обрасци 
за примената на спогодбите. 

4. Податоците на обрасците ПС-1 и ПС-2, ос-
новните организации и работните заедници ги дос-
тавуваат до надлежната Служба на општественото 
книговодство во роковите пропишани за поднесу-
вање на периодичната пресметка за периодот ја-
нуари" јуни и јануари"септември и завршната смет-
ка и тоа образецот ПС-1 во три примероци и об-
разецот ПС-2 во два примероци. По еден примерок 
од обрасците ПС-1 и ПС-2, СОК — Централа во 
Скопје доставува до надлежните органи на група-
циите. 

5. Покрај податоците утврдени во образецот 
ГХС-1, учесниците во самоуправното спогодување 
можат да доставуваат и други податоци утврдени 
во нивните самоуправни општи акти до соодвет-
ниот орган на групацијата. 

6. Службата на општественото книговодство во 
СР Македонија — ЦЕНТРАЛА во Скопје, образецот 
ПС-1 ќе го прилагоди за механографска обработка 
на податоците. 

7. Со влегувањето во сила на ова упатство, 
престанува да важи Упатството за следење на при-
мената на самоуправните спогодби за распореду-
вање на доходот и чистиот доход и распределбата 
на средствата за лични доходи („Службен весник 
на СРМ" бр. 22/80 год.). 

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува почнувајќи со периодич-
ните пресметки за периодот јануари"јуни 1981 го-
дина. 

Бр. 12-586 
8 април 1981 година 

Скопје 
Претседавач спа 

Заедничката комисија за 
(општествено догов,араше, 

Андон Мојсов, с. р. 

Образец - ПС-1 

ООЗТ 
ОЗТ : 
Работна заедница, односно друг корисник 

Место 
Назив на групацијата 
Ознака (број) на групацијата 

(Сите парични пода-
тоци се внесуваат во динари со пари) 

И З В Е Ш Т А Ј 
за распоредување на чистиот доход за периодот 

од 1. I. до 198 год. 

Ред. 
- број 

Ознака 
за 

АОП 

износ 
Ред. 

- број ЕЛЕМЕНТИ 
Ознака 

за 
АОП 
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. 
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ди

на
 

1 2 А 3 4 

1. Дел од чистиот доход за лич-
ни доходи според мерилото од 
самоуправната спогодба (ред. 
бр. 1 од пресметката за при-
мена на мерилото) 520 

2. Дел од чистиот доход за лич-
ни доходи по периодична пре-
сметка односно завршна смет-
ка (ред. бр. 68 од Б. У.У) 521 

3. Повеќе распоредено средства 
за лични доходи (ред. бр. 2 
минус ред. бр. 1) 522 

4. Помалку распоредено средства 
за лични доходи (ред. бр. 1 
минус ред. бр. 2) 523 

5. Дел од чистиот доход за за-
едничка потрошувачка за пот-
ребите на домувањето 
(ред. бр. 111 од Б. У.) 524 

6. Дел од чистиот доход за за-
едничка потрошувачка за дру-
ги потреби фед. бр. 112 од 
Б. У.) 525 

7. Дел од чистиот доход за уна-
предување и проширување на 
материјалната основа на тру-
дот по периодичната пресмет-
ка односно завршна с м е т а 
(ред, бр. 113 + 114+120+121) 526 

8. Дел од. ЧИСТИОТ доход за ре-
зерви според периодичната 
пресметка односно завршната 
сметка (ред, бр. 117 + 118) 527 
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9. Дел од чистиот доход што е 
резултат на исклучителни по-
годности (ред. бр. 115 + 116+ 
119) 528 

10. Распореден чист доход (вкуп-
но (ред. бр. 2 + 5 + 6 + 7 + 8+9) = 
122 од Б. У. 529 

11. Утврдена загуба во пресмет-
ковниот период (ред. бр. 140 
од Б. У.) 530^ 

12. Доход (ред. бр. 124 од Б. У.) 531 
13. Просечно користени деловни 

средства (ред. бр. 45 од По-
себни податоци) 532 

14. Просечен број на вработешг 
врз база на часови на работа 
(ред. бр. 47 од Посебни пода-
тоци) 533 

15. Исплатен чист личен доход 
(вкупно ред. бр. 4 до 7 од 
Посебни податоци) 534 

16. Исплатени средства кои имаат 
карактер на заедничка потро-
шувачка (освен средствата за 
станбена изградба) 535 

Теков. Иден 
период период 

1 

17. Планиран доход 
18. Планиран чист доход 
19. Планиран личен доход 
20. Планирана заедничка потро-

шувачка 
21. Планирана акумулација-сред-

ства за унапредување и про-
.ширување на материјалната 
основа и резерви 

22. Планирани просечно користе-
ни деловни средства 

23. Планиран број на вработени 
24. ,Контролен збир на редните 

броеви од 11 до 23 

'536 
537 
538 

539 

540 

541л 
542 

543 

5ic) Образецот Деловен резултат во текот на го-
дината — Биланс на успехот. 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ПРИМЕНА НА МЕРИЛОТО СПОРЕД САМО-
У.ПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 

НА ОСТВАРЕНИОТ ЧИСТ ДОХОД ВО 
ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД 

Според мерилото од ,самоуправната спогодба 
остварениот чист доход во пресметковниот период 
треба да се распредели в тоа: 

ИЗНОС 

јјрЈ: ЕЛЕМЕНТИ Ознака 
за АОП 

П
ре

т.
 

го
д.

 

Т
ек

ов
, 

го
д.

 

1. Лични доходи (се пренесува на 
ред. бр. 1 од Извештајот) 544 

2. Заедничка потрошувачка 545 
3. Унапредување и проширување 

на материјалната основа на 
трудот 546 

4. Резерви 547 
5. Исклучителни погодности 548 
6. Остварен чист доход (ред. бр. 

128 од Б. У.)= збир на ред. бр. 
1 до 5 549 

О Б Ј А С Н У В А Њ Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПОДА-
ТОЦИТЕ ВО ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАСПОРЕДУВА-

ЊЕТО НА ЧИСТИОТ ДОХОД НА 
ОБРАЗЕЦОТ ПС-1 

1. На р^еден број 1 од Извештајот ,се внесува 
делот од чистиот доход наменет за лични доходи 
искажан на реден број 1 од Пресметката за при-
мена на мерилата според самоуправната спогодба 
за распоредување на остварениот чист доход во 
пресметковниот период. 

2. На редниот број 2 се внесува делот на чис-
тиот доход распореден за лични доходи по перио-
дичната пресметка и завршната сметка што е ис-
кажан на реден број 110 од образецот Деловен ре-
зултат во текот на годината — Биланс на успехот. 

3. На редниот број 3 се искажуваат повеќе 
раепоредените средства за лични доходи, односно 
износот на реден број 3 претставува разлика на из-
носите од редните броеви 2 и 1. 

4. На редниот број 4 се искажуваат помалку 
раопоредените средства за лични доходи односно 
износот на реден број 4 претставува разлика на 
износите од редните броеви 1 и 2. 

5. На редниот број 5 се искажува делот на 
чистиот доход распореден за заедничка потрошу-
вачка за потребите на домувањето по периодична-
та пресметка односно завршната сметка што е 
искажан на реден број 111 од образецот Деловен 
резултат во текот на годината — Биланс на ус-
пехот. 

6. На редниот број 6 се искажува делот од 
чистиот доход распореден за заедничка потрошу-
вачка за други потреби по периодичната пресмет-
ка, односно завршната сметка што е искажан на 
реден број 112 од образецот Деловен резултат во 
текот на годината — Биланс на успехот. 

7. На редниот број-7 се искажува делот на чис-
тиот доход распореден за проширување и унапре-
дување на материјалната основа на трудот по пе-
риодичната пресметка односно завршната сметка 
што треба да претставува збир" на износите иска-
жани на редните броеви: 113, 114, 120 и 121 од 
образецот Деловен резултат во текот на годината 
— Биланс на успехот. 

8. На редниот број 8 се искажува делот од чис-
тиот доход распореден за резерви по периодичната 
пресметка, односно4 завршната сметка кој се вне-
сува од редните броеви: 1.17 и 118 од образецот Де-
ловен резултат во текот на годината — Биланс на 
успехот. 

9. На редниот број 9 се искажува делот од чис-
тиот доход што е резултат на исклучителни по-
годности, а кој треба да претставува збир на из-
носите искажани на редните броеви: 115, 116 и 
119 од образецот Деловен резултат во текот на го-
дината — Биланс на успехот. 

10. На редниот број 10 се искажува распоре-
дениот чист доход што претставува збир на изно-
сите искажани на редните броеви: 2, 5, 6, 7, 8 и 9 од 
образецот ПС-1. Распоредениот чист доход иска-
жан на редниот број 10 треба да одговара на из-
носот искажан на редниот број 122 од образецот 
Деловен резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот. 

АХ. На редниот број 11 се искажува утврдена-
та загуба (вкупната загуба) во пресметковниот пе-
риод. Износот искажан на овој реден број се вне-
сува од редниот број 140 од образецот Деловен ре-
зултат во текот на годината — Биланс на успехот. 

12. ,На редниот број 12 се искажува 'остваре-
ниот доход кој се внесува од редниот број 124 од 
образецот Деловен резултат во текот на годината 
— Биланс на успехот. 
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13. На редниот број 13 се искажуваат просечно 
користените деловни средства кои се внесуваат од 
редниот број 45 од образецот Посебни податоци кон 
Деловниот резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот. 

14. На редниот број 14 се искажува просечниот 
број на вработени врз основа на часови на работа 
кој се внесува од редниот број 47 од образецот По-
себни податоци кон Деловниот резултат во текот 
на годината — Биланс на успехот. 

15. На редниот број 15 се искажува исплате-
ниот чист личен доход кој претставува збир на 
редните броеви 4, 5, 6 и 7 од образецот Посебни 
податоци кон Деловниот резултат во текот на го-
дината — Биланс на успехот. 

16. На редниот број 16 се искажуваат сите ис-
платени средства кои имаат карактер на-заедничка 
потрошувачка (освен средствата за станбена из-
градба), без оглед на тоа дали се исплатени од 
средствата за заедничка потрошувачка или на то-
вар на материјалните трошоци (износите од ред. 
бр. 31, 32, 33 и 34 од образецот Посебни податоци 
и реден број 13 од образецот Деловен резултат во 
текот на годината — Биланс на успехот). 

17. Редните броеви од 17 до 23 претставуваат 
планирани износи од планот на основната орга-
низација на здружен труд односно друг корисник 
на општествени средства во тековниот период за 
кој се составува пресметката и за идниот период 
и тоа: 

1) За период I—XII во- колоната 3 се внесу-
ваат податоците за тековната година, а во колона 
4 за идната година. 

2) За периодот I—VI во колоната 3 се внесу-
ваат податоците за тековниот период (I—VI), а во 
колоната 4 за наредниот период (I—IX). 

3) За периодот I—IX во колоната 3 се внесу-
ваат податоци за тековниот период (I—IX), а во ко-
лоната 4 за наредниот период (I—XII). 

18. Редниот број 24 од образецот ПС-1 прет-
ставува контролен збир на искажаните износи од 
реден број 11 до 23 од образецот ПС-1. 

19. Во празниот простор на „Пресметката на 
примената на мерилата според самоуправната спо-
годба за распоредување на остварениот чист доход 
во пресметковниот период" треба да се искаже 
конкретна примена на мерилата според остваре-
ните резултати во тековниот пресметковен период. 
Така на пример: Ако мерилото поаѓа од „Индекс 
на доходовност" по работник коригиран со дохо-
дот по просечно користени средства ќе треба: 

а) да се пресмета и искаже индексот на до-
ходност (однос на планираниот доход по работник 
на групацијата — гранка и остварен доход по ра-
ботник во ООЗТ); 

б) индексот на доходот по просечно користени 
средства; 

в) коригиран вкупен индекс (од точка „а" со 
точка „б"); 

г) максимална стапка за лични доходи што 
според мерилото припаѓа сообразно на индексот 
утврден под точка „в"; 

д) стапката од точка „г" се применува на ост-
варениот чист доход и се добива износот за лични 
доходи; 

ѓ) сообразно на мерилото се пресметуваат и из-
носите на останатите компоненти на чистиот до-
ход. 

Во случаите кога остварениот чист доход е по-
мал од износот на делот за лични доходи според 
мерилото од Самоуправната спогодба на реден број 
1 се искажува најмногу до износот на остварениот 
чист доход (реден број 128 од Биланс на успехот). 
Имено на овој реден број во вакви случаи се вне-
сува делот на чистиот доход за лични доходи, но 
не повеќе од остварениот чист доход. 

20. Износот на реден број 6 од пресметката за 
примена на мерилото се внесува од редениот број 
128 од образецот Деловен резултат во текот на 
годината — Биланс на успехот и претставува збир 
на редните броеви од 1 до 5 од пресметката. 

21. Во насловот на образецот под „назив на 
групацијата", обавезно се внесува називот на гру-
пацијата на самоуправното спогодување, на пример 
групација „промет со прехранбени производи" или 
„обоена металургија" и.т.н, додека под „ознака 
(број) на групацијата", се внесува бројот што го 
одредува Службата на општественото 'Книговодство. 

Основните организации на здружен труд и 
другите корисници на општествени средства што 
не се вклучени во групациите на самоуправното 
спогодување во називот на групацијата ќе назна-
чат „не е потписник на групациска спогодба". Овие 
организации во образецот ИС-1 на реден број 1 
од извештајот за распоредување на чистиот доход 
и на реден број 1 до 6 од пресметката за примена 
на мерилото ќе внесат износи што произлегуваат 
од основите и мерилата на своите интерни самоуп-
равни општи акти, усогласени со Резолуцијата за 
тековната година. 

22. Корисниците на општествени средства (ор-
гани на општествено-политичките заедници, само-
управните интересни заедници, месните заедници и 
други кои немаат формирано работна заедница), 
податоците од овој образец ги пополнуваат од 
соодветните редни броеви од периодичната прес-
метка односно завршна сметка на нивното функ-
ционално работење. 

Образец ПС-2 
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О Б Ј А С Н У В А Њ Е 

за начинот на пополнувањето на податоците во 
Пресметката за сведување на бројот на работни-
ците на условно неквалификувани работници спо-
ред квалификационата структура на образецот 
ПС-2. 

1. Сведувањето на бројот на работниците по ус-
ловно неквалификувани работници се врши според 
пондерационите коефициенти означени во самиот 
образец ПС-2 во колоната^ 4. 

2. Во колоната 3 се искажува просечниот месе-
чен број на вработените според вкалкулираните ча-
сови на работа (по квалификации) кој се добива 
со примена на следната формула: 

Просечен месечен број 
на вработените во пре-
сметковниот период 

Вку,пен број вкалку-
лирани часови на ра-
бота (по квалифика-
ции) 

182 х број на месеци 
во пресметковниот пе-
риод 

3. Во колоната 7 се искажува зголемувањето на 
коефициентот за бенефицираниот стаж, така што 
на коефициентот од колоната 4 се применува стап-
ката на бенефицираниот стаж. 

На пример: за категоријата квалификувани ра-
ботници со бенефицираност на стажот од 25'% (што 
значи дека една година се признава како 15 месе-
ци работен стаж), коефициентот од 1,50 се мно-
жи со 25'% и се добива зголемувањето од 0,375 
(1,50 х 25%) што се внесува во колоната 7. 

4. На,, редниот број 11 се пополнува само коло-
ната 9 каде се искажува -бројот на УНР за износот 
на средствата за ноќна работа и работа во дено-
вите на државните празници и тоа по следната 
формула: 

Просечен месечен број 
на УНР за ноќна рабо-
та и работа во денови-
те на државните праз-
ници 

Износ на исплатената 
разлика на ^ личните 
доходи за ноќна рабо-
та и работа во дено-
вите на државните 
празници 

Просечен личен доход 
по УНР остварен во 
стопанството во соод-
ветниот пресметковен 
период од претходната 
година 

5. По структура на вработени податоците се да-
ваат со два децимала. 

181. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и 
чл. 42 и 53 од Законот за средно образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, 
одржана на 27 декември 1980 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
3IA ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Оп-
што лозарство" од Пемовски д-р Диме, ,во изда-
ние на ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга" — 
Скопје 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, ООЗТ Кни-
гоиздателство „Наша книга" — Скопје, и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет, 

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

Бр. 54/1 
4 април 1981 година 

Скопје 

Републички педагошки саве,т 
Претседател, 

Илиевски д-р Митко, с. р. 

182. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 42 и 53 од Законот за средно образование 
и воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, 
одржана на 27 декември 1980 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З1А ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Елек-
тромотори погон за IV клас на електротехнич-
ките училишта" од Николиќ Јован, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје ,1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. 

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

Бр. 55/1 
4 април 1981 година 

Скопје 
/Републички (педагошки совет 

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

183. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 42 и 53 од Законот за средно образование 
и воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, 
одржана на 27 декември 1980 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Теле-
комуникациони мерења со вежби за IV клас на 
електротехничките училишта" од дипл. инж. По-
повиќ Слободан, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" — Скопје 
1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје и архивата на Републичкиот педагошки со-
вет. 

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

Бр. 56/1 
4 април 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Илиевски д-р Митко, с. р. 
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184. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 42 и 53 од Законот ' з а средно образование 
и воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, 
одржана на 27 декември 1980 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Хид-
роулика со хидроулични машини I и II дел" од 
Мирчевски д -р Методија, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје 1981 (година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 57/1 
4 април 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки савет 

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

185. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-
нот 16 и 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по јавната расправа 
одржана на 20 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за одредување 

на градежниот реон на град Тетово, донесена од 
Собранието на општината Тетово на 29 јуни 1979 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина-
та Тетово". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 121/80 од 4 декември" 1980 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одлуката 
означена во точката 1 на оваа одлука. Поставата 
беше поведена затоа што основано се постави пра-
шањето, за согласноста на оспорената одлука со 
Законот за градежното земјиште („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/79) и со членот 260 од Уста-
вот на СР Македонија. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспорената одлука е до-
несена од Собранието на општината Тетово на 29 
јуни 1979 година, а во членот 2 од одлуката е оп-
ределено^ дека таа влегува во сила со денот на до-
несувањето. Во одлуката е содржана само одред-
ба за определување границите на градежниот реон 
на град Тетово со опишување на граничната лини-
ја на тој реон, но без означување на катастар-
ските податоци за парцелите кои стануваат гра-
дежно земјиште. Покрај тоа, Судот утврди дека 
пред донесувањето на оспорената одлука не биле 

прибавени^ мислења од организациите на здруже-
ниот труд, самоуправните интересни заедници, мес-
ните заедници и "другите организации и заедници. 
Исто така, Судот утврди дека за земјиштето кое 
е опфатено со оспорената одлука не е донесен 
план за реализација на основниот урбанистички 
план. 

5. Законот за градежното земјиште во ставот 2 
на член 2 предвидува собранието на општината со 
одлука да го определува градежното земјиште во 
градовите и во населбите од градски карактер и во 
другите подрачја предвидени за станбена и друга 
комплексна изградба. Оваа "одлука, согласно чле-
нот' 9 од законот, собранието ја донесува по прет-
ходно прибавено мислење од организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници, месните заедници и другите организации и 
заедници определени со одлука на собранието во 
согласност со статутот на општината. Законот исто 
така предвидува со одлуката за определување на 
градежното земјиште да се утврдат границите на 
опфатеното земјиште со катастарски податоци за 
парцелите. 

Во поглед на обемот на зафаќање на земјиш-
тето, кое со одлука на собранието станува градеж-
но земјиште, законот содржи одредба според која 
како такво може да се определи само земјиштето 
за кое е донесен план за реализација и под услов 
изградбата на тоа земјиште во целина или во по-
голем дел да се изврши најдоцна во рок од 10 
години од влегувањето во сила на одлуката. 

Според членот 260 од Уставот на СР Македо-
нија, прописите и другите општи акти на собра-
нието на општината не можат да влезат во сила 
пред да се објават на соодветен начин, а според 
членот 261, овие правни акти, по правило влегу-
ваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето. 
Исклучок од ова правило, Уставот допушта само 
од особено оправдани причини при што е можен 
и пократок рок, односно, во краен случај се до-
пушта прописот или општиот акт да влезе во сила 
истиот ден кога е објавен. 

Со оглед на тоа што, оспорената одлука не со-
држи катастарски податоци за парцелите кои ста-
нуваат градежно земјиште, Судот оцени дека таа 
не е во согласност со ставот 2 на член 9 од Зако-
нот за градежното земјиште. Исто така, оспорената 
одлука не е во согласност ни со ставот 1 на член 9 
од овој закон затоа што не е донесена по прет-
ходно прибавено мислење од субјектите предвиде-
ни во законот и со оглед на тоа што за земјиш-
тето кое е определено во оспорената одлука не е 
донесен план за реализација. Покрај тоа, Судот 
смета дека и членот 2 од одлуката не е во соглас-
ност со уставните одредби за ^ влегување во сила 
на прописите и другите општи акти на органите 
на општината затоа што оваа одредба предвидува 
одлуката да влезе во сила со денот на донесува-
њето. 

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

У. бр. 121/80 

20 февруари 1981 година 

Скопје 

Претседател 

ада Уставниот сто на Македонија, 
Грга Николовски, с. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

157. 
Тргнувајќи од начелата на социјалистичкиот 

хуманизам, солидарноста и заемноста, а заради 
спроведување на задачите во областа на социјал-
ната заштита утврдени во Резолуцијата за насо-
ките и рамките на општествено-економскиот раз-
вој на Социјалистичка Република Македонија во 
1981 година („Службен весник на , СРМ" бр. 44/80), 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје, општинските само-
управни интересни 'заедници за социјална зашти-
та, собранијата на општините и Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, учесници во договорот, врз основа на 
членовите 139 и 142 од Уставот на СРМ, член 579 
од Законот за здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 53/76, 8/78) и член 14 од Законот за 
социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/78, 43/78), склучија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој општествен договор учесниците го усо-

гласуваат и обезбедуваат неопходното ниво на 
обезбедување и задоволување на основните права 
од социјалната заштита, ги усогласуваат изворите 
на средствата за тие потреби, висината на сред-
ствата што ќе се издвојуваат за обезбедување и 
задоволување на основните права од социјалната 
заштита и ги утврдуваат условите и начинот на 
обезбедување средства на општинските самоуправ-
ни интересни заедници за социјална заштита кои 
не се во состојба да го обезбедат остварувањето 
на утврдените стандарди на основните права од 
социјалната заштита. 

Член 2 
Учесниците во Договорот се согласија, за изед-

начување на неопходното ниво на обезбедување и 
задоволување на утврдените стандарди на основ-
ните права од социјалната заштита во 1981 годи-
на средства да се обезбедуваат од изворните при-
ходи на општинските самоуправни интересни заед-
ници за социјална заштита (општински заедници) 
— од придонесот од доходот на основните орга-
низации на здружениот труд. 

За намената од став 1 на овој член средства 
обезбедува и Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита — Скопје (Ре-
публичка заедница) под услови утврдени со овој 
општествен договор. 

Член 3 
Тргнувајќи од потребата за еднакво оптовару-

вање на доходот на основните организации на 
здружениот труд, учесниците во Договорот се со-
гласија висината на средствата што се издвојуваат 
од доходот на основните организации на здруже-
ниот труд за обезбедување на основните права од 
социјална заштита на ниво на општина да се ут-
врдува со примена на калкулативна стапка од 
0,38%. 

Средствата што ќе ги остварат општинските 
заедници на начин утврден во став 1 на овој член, 
учесниците во Договорот се согласија општинските 
заедници да ги наменат првенствено за обезбеду-
вање на основните права од социјалната заштита, 
а потоа за обезбедување на другите права од со-
цијалната заштита и за други потреби. 

Член 4 
Учесниците во Договорот се согласија на оп-

штинските заедници, кои во согласност со член 3 
на овој општествен договор не ќе можат да ^оства-
рат доволно средства за обезбедување на оствару-

вањето на утврдените стандарди на основните пра-
ва од социјалната заштита, Републичката заедница 
да им обезбедува средства за таа намена на начин 
утврден со овој општествен договор. 

Член 5 
Учесниците во Договорот се согласија Репуб-

личката заедница да им обезбедува' средства на 
општинските заедници од член 4 на овој општес-
твен договор по V12, во вид на аванс секој месец 
од предвидените износи во Прегледот на планира-
ните средства за обезбедување на основните пра-
ва по општински самоуправни интересни заедници 
за социјална заштита за 1981 година. 

Прегледот од став 1 на овој член е составен 
дел на овој општествен договор. 

Член 6 
Учесниците во Договорот се согласија сред-

ствата обезбедени од Републичката заедница, оп-
штинските заедници да ги користат исклучиво за 
намената утврдена во член 4 на овој општествен 
договор и за тоа да доставуваат тримесечни из-
вештаи до Републичката заедница во рок од 15 
дена по истекот на тримесечјето. 

Извештаите од став 1 на овој чл^н треба да 
содржат: 

— вкупен број на корисниците на основните 
права од социјалната заштита и одделно за секое 
основно право; 

— вкупно средства за обезбедување на основ-
ните права од социјалната заштита и одделно за 
секое основно право; 

т - вкупно средства што ги обезбедува општин-
ската заедница од придонеси од доходот на основ-
ните организации на здружениот труд за обезбе-
дување на остварувањето на основните права од 
социјална заштита и средствата со кои партиципи-
раат корисниците на социјалната заштита, однос-
но нивните роднини. 

Член 7 
Учесниците во Договорот се согласија Репуб-

личката заедница да го следи реализирањето на 
средствата доделени на општинските заедници спо-
ред одредбите на членовите 4 и 5 на овој општес-
твен договор и врз основа на тримесечните из-
вештаи од општинските заедници да ја определува 
висината на месечниот аванс на средствата за на-
редното тримесечје, а на крајот од годината да из-
врши конечна пресметка. 

Член 8 
Учесниците во Договорот се согласија обезбе-

дувањето на средствата за изедначување на неоп-
ходното ниво на обезбедување и задоволување на 
основните права од социјална заштита под услови 
и начин утврдени со членовите 4 и 5 од овој оп-
штествен договор да се применува од 1 јануари 
1981 година. 

Член 9 
Правата, обврските и одговорностите на учес-

ниците во Договорот,^ утврдени со овој општествен 
договор, настануваат со денот на неговото усво-
јување. 

Член 10 
Предлог за изменување и дополнување на овој 

општествен договор може да поднесе секој од 
учесниците , на Договорот. 

(Изменување и дополнување на овој општес-
твен договор се врши на начин и постапка како 
и за неговото склучување, 
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Член 11 
Кон овој општествен^ договор, во согласност со 

закон, може дополнително да пристапат и други 
нови, учесници кои не учествувале при неговото 
склучување. 

Член 12 
Овој општествен договор влегува во сила на-

редниот ден од денот на неговото објавување во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 13 

Составен дел на овој општествен договор се 
и одлуките за усвојување на Општествениот дого-
вор од учесниците во Договорот. 

Бр. 23-568/1 
2 април 1981 година 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

158. 
Врз основа на член 25 од Статутот на Општа-

та самоуправна интересна заедница на научните 
дејности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 26 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ 

ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
По точката I од Одлуката за утврдување стап-

ките на придонесите за обезбедување средства за 
задоволување потребите и интересите во научните 
дејности за 198.1 година се додава нова точка II 
која гласи: 

„Пресметувањето и плаќањето на придонесот 
од доходот ќе се врши на начин и според обрасци-
те утврдени во Упатството за начинот на пресме-
тување на данокот на доход на организациите на 
здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 21/74, 
27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 
и 2/80)". 

Член 2 
Точката И станува точка III. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр. 14-57/1 
26 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Васил К ашире км, с. р. 

159. 
Врз основа на член 25 од Статутот на СИЗ на 

научните дејности во фармацевтската и козметич-
ката индустрија, здравството и социјалната заш-
тита и соодветните трговски дејности, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 25 фев-
руари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ 

ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

,По точката I од Одлуката за утврдување стап-
ките на придонесите за обезбедување средства за 
задоволување потребите и интересите во научните 
дејности за 1981 година се додава нова точка II 
која гласи: 

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

Член 2 
Точката II станува точка III. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр. 13-24/1 
25 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседавач, 

дчр Ристо Чанев, с. р'. 

160. 
Врз основа на член 25 од Статутот на СИЗ на 

научните дејности во хемиската, текстилната, ко-
жарската и гумарската индустрија, индустријата 
за целулоза и хартија и соодветните трговски деј-
ности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 24 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ 

ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
По точката I од Одлуката за утврдување стап-

ките на придонесите за обезбедување средства за 
задоволување потребите и интересите во научните 
дејности за 1981 година се додава нова точка II 
која гласи: 

„Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање на данокот на доход на организациите на 
здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 21/74, 
27/74, 36/74, 5/76, 13/7.6, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 
и 2/80)". 

Член 2 
Точката II станува точка III. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр. 12-16/1 
24 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

ицроф. Марија Бакаловска, с. р. 
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161. 
Врз основа на член 25 од Статутот на СИЗ на 

научните дејности во градежништвото, станбено-
комуналните дејности, индустријата на градежни 
материјали, сообраќајот и врските и соодветните 
трговски дејности, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 23 февруари 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ 

ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
По точката I од Одлуката за утврдување стап-

ките на придонесите за обезбедување средства за 
задоволување потребите и интересите во научните 
дејности за 1981 година се додава нова точка II 
која гласи: 

„(Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање на данокот на доход на организациите на 
здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 21/74, 
27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 
и 2/80)". 

Член 2 
Точката II станува точка III. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр. 1.1-201/1 
24 февруари 198.1 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. Димитриј-а Станојевски, с. р. 

162. 
Врз основа на член 25 став 1 точка 8 од Ста-

тутот на СИЗ на научните дејности во земјодел-
ството, водостопанството, преработката на земјо-
делски и сточарски производи, шумарството, пре-
работката на дрво и соодветните трговски дејнос-
ти, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 19 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ 

ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
По точката I од Одлуката за утврдување стап-

ките на придонесите за обезбедување средства за 
задоволување потребите и интересите во научните 
дејности за 198il година се додава нова точка II 
која гласи: 

„(Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање на данокот на доход на организациите на 
здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 21/74, 
27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 
и ,2/80)". 

Член 2 
Точката И станува точка III. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр. 10-18/1 
20 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

(Проф. д-р Велко Стефановски, с. р. 

163. 
Врз основа на член 25 од Статутот на СИЗ на 

научните дејности во рударството, црната и обое-
ната металургија, металната индустрија, ^метали-
те, електростопанството, електроиндустријата и 
соодветните трговски дејности, Собранието на За-
едницата, на седницата одржана на 20 февруари 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ 

ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
По точката I од Одлуката за утврдување стап-

ките на придонесите за обезбедување средства за 
задоволување потребите и интересите во научните 
дејности за 1981 година се додава нова точка II 
која гласи: 

„,Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање на данокот на доход на организациите на 
здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 21/74, 
27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 
и 2/80)". 

Член 2 
Точката II станува точка III. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр. 09-28/1 
23 февруари 198il година 

Скопје 
Претседател, 

проф. инж. 'Стрезо Трајковски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОБИЈНОСТ 

164. 
Врз основа на член 51 од Законот за избор 

на делегации и делегати во собранијата на само-
управните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 3/78 — пречистен текст) и член 18 
од Статутот на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за заштита од градобијност, Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за заштита од градобијност, на седницата 
одржана на 25. 03. 1981 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

1) Се распишуваат избори за избор на деле-
гати во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за заштита од градобијност, 
во делегатските единици II на општина Штип и 
Тетово, од редот на делегатите на делегациите на 
месните заедници во кои претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со земјоделие. 
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2) Изборите ќе се одржат на 15. 05. 1981 година 
во делегатските единици Штип и Тетово, утврдена 
со Одлука на Собранието на РСМЗ за заштита 
од градобијност („Службен весник на СРМ" бр. 
41/79). 

3) Пропишаните рокови за изборните дејстви-
ја почнуваат да течат од 15. 04. 1981 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен 
весник на СР Македонија". 

Бр. 74/15 
17 април 198il година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на РСИЗ за 

заштита од градобијност, 
Милан Тосев, с. р. 

165. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/78 — пречистен текст) и член 
19 од Статутот на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за заштита од градобијност, Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за заштита од градобијност, на седница-
та одржана на 25. 03. 1981 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
3iA ИМЕНУВАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 
ДЕЛЕГАТИ ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 

ГРАДОБИЈНОСТ 

I. За членови на изборната комисија за спро-
ведување избори за делегати во Републичката са-
моуправна интересна заедница за заштита од гра-
добијност се именуваат: 

а) За претседател Кирил Циривири, дипл. прав-
ник, 

за заменик Стефан Стефанов, дипл. физичар. 
б) За членови: 
1. Секретар: Бранка Копановска, дипл. правник, 
за заменик Душко Коцев, виши метеоролошки 

техн. 
2. Член Елена Петкановска, дипл. правник, 
за заменик Зоран Михајловски, дипл. агроном. 
И. Ова решение влегува во сила од денот на 

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

Бр. 74/14 
17 април 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на РСИЗ за 

заштита од градобијност, 
Милан Тосев, с. р. 

166. 
Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/78), Собранието на РСИЗ за 
заштита од градобијност, на седницата одржана 
на 25. 03. 1981 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Му престанува мандатот на делегатот Сер-
вет Авзију, делегат на делегацијата на месните 
заедници во . кои претежен дел од граѓаните се 
занимаваат со земјоделство. 

'2. Мандатот му престанува^ поради преселува-
ње на делегат од месната заедница од која е 
делегиран, со што го губи својството врз основа 
на кое е делегиран. 

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

Бр. 74/13 
17 април 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Заедницата за 
заштита од градобијност, 

Милан Тосев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - ГЕВГЕЛИЈА 

167. 
Врз основа на член 58 од Законот за врабо-

тување и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 13 
точка 4 и 5 од Статутот на СИЗ за вработување — 
Гевгелија, Собранието на СИЗ за вработување на 
седницата одржана на ден 26 февруари 1981 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување за 1981 

-година се утврдува на 0,40%. 

Член 2 
Придонес за вработување уплатуваат работни-

ците и работодавците, членови на СИЗ за врабо-
тување — Гевгелија. 

Член 3 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот за вработување е: 

— за работниците во ОЗТ и за работниците 
вработени ка ј работодавецот, личниот доход на ра-
ботниците, во кој се содржани придонесите и да-
ноците што се плаќаат од личниот доход (бруто 
личен доход) и 

— за работодавецот, основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработува-
ње се утврдува на 15% од паушалниот износ на да-
нокот. 

Работниците на привремена работа во стран-
ство уплатуваат придонес за вработување според 
основицата што ја утврдува Републичката заедни-
ца на вработувањето. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

' на придонесот за вработување се применуваат 
соодветните одредби на Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде 

согласност Соборот на здружениот т,руд на Соб-
ранието на општината Гевгелија, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 02-77 
26 февруари 1981 година 

Гевгелија 
Претседател, 

Петар Танчев, с. \р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ГЕВГЕЛИЈА 

168. 
Врз основа на член 86 од Статутот на Оп-

штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Гев-
гелија, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Гевгелија, на седницата одржа-
на на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОПРЕ-
МА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ НА ОСИГУРЕНИ-
ЦИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИН-

ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

ГЕВГЕЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука-се утврдува висината, услови-

те за стекнување и начинот на остварувањето на 
правата на надоместок за опрема на новородено 
дете кој припаѓа на осигурениците — работници од 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Гев-
гелија. 

Член 2 
Висината на надоместокот за спрема на ново-

родено дете изнесува 500 динари. 
Надоместокот за спрема на новородено дете се 

исплатува на осигурениците доколку се исполнети 
условите за користење на тоа право предвидено во 
Статутот и другите акти на Општинската самоуп-
равна интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гевгелија. 

Член 3 
Надоместокот за спрема на новородено дете го 

исплатува Стручната служба на Општинската са-
моуправна ,интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гевгелија на основа 
поднесено барање од страна на осигуреникот. 

Кон барањето се прилага оценка од лекар-ги-
неколог според која породувањето ќе уследи во рок 
од 1 месец од денот на давањето на оценката, од-
носно изводот од матичната книга на родените или 
доказ за усвојување на дете и доказ дека за тоа 
дете помош не е исплатена или потврда од матич-
ната организација на здружен труд во здравство-
то во случај на мртвородено дете. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 194 
26 март 1)981 година 

Гевгелија 
Претседател 

Ванчо Наков, с. р. 

169. 
Врз основа на член 80 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гевгелија, 
Собранието на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Гевгелија, на својата редовна седница 
одржана на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИ-
ТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ - ГЕВГЕЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлук-а се определува начинот на упот-

ребата на превозните средства, условите и начи-

нот на остварувањето на надоместокот на патните 
трошоци и висината на надоместокот на трошо-
ците за исхрана и сместување за време на пату-
вање и престој во друго место, која им припаѓа на 
осигурените лица на товар на средствата на За-
едницата, а во случај кога користат здравствена 
заштита на начин пропишан со општите акти на 
Заедницата. 

НАДОМЕСТОК НА ПРЕВОЗНИ ТРОШОЦИ 

Член 2 
^ Надоместокот на трошоци за превоз им при-

паѓа на осигурените лица за случаи предвидени со 
општите акти на Заедницата во висина на тари-
фата на јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица кога поради итноста на слу-
.чајот или здравствената состојба, по налог на ле-
карот или здравствената организација, превозот е 
извршен и со други превозни средства. 

Кога превозот, во случај на претходниот став, 
е извршен без претходен налог на лекарот или 
здравствената организација, оправданоста на пре-
возот или превозните средства дополнително ја це-
ни лекарска комисија на Заедницата. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се оп-

ределува по право спрема најкусата релација и тоа 
по основна тарифа од редовните превозни средства 
на јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се 
подразбира: 

— во случај на патување оо железница на ре-
лација до 150 км во еден правец — II класа од 
патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км 
во еден правец — II класа од брзиот воз; 

— во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа 
право на превоз II класа на пловните возила; 

— кога превозот се врши со автобус припаѓа 
право на полна цена на чинењето на превозот. 

-Кога на истата релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надомест на превозните трошоци по 
најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 
од членот 2 на оваа одлука, надоместокот на тро-
шоците за превоз припаѓа во полн износ. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, врз основа на посебен 

пропие, има право на бесплатно возење при корис-
тењето на превозните средства на јавниот сооб-
раќај, не му припаѓа надоместок на трошоци за 
превоз. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на случаи кога осигуреното лице има право 
на повластено возење само за определен број па-
тувања во текот на годината. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на општите акти 
за начинот на користењето на здравствената заш-
тита не му припаѓа надоместок на трошоците. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патувањето во дру-

го место поради специјалистички преглед важи, по 
правило, само за едно патување. Во колку лекарот 
специјалист на кого осигуреното лице му е упа-
тено на прв специјалистички преглед најде дека 
е потребно испитување и лекување и ка ј друг спе-
цијалист, првобитниот упат важи за сите останати 
прегледи. -

Кога осигуреното лице, во смисла на претход-
ниот став, е упатено односно преземено на амбу-
лантно специјалистички лекување или испитување, 
издадениот налог важи за сето време додека трае 
лекувањето, односно испитувањето. 
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ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕ-
МЕ НА ПАТУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ ВО ДРУГО 

МЕСТО 

Член 7 
Надоместокот на име трошоци за исхрана и 

сместување за време на патување и престој во дру-
го место на осигуреното лице му припаѓа како што 
следува: 

1. на подрачјето на СРМ вон општината, во 
износ од 150 динари; 

2. на подрачјето на земјата вон СРМ, во износ 
од 200 динари. 

Член 8 
Покрај надоместокот од претходниот член, на 

осигурените лица им припаѓа и надоместокот на 
трошоци за преноќевавме во фактички износ, врз 
основа на посебно приложена сметка. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 192 
26 март 1981 година 

Гевгелија 
Претседател 

Ванчо Наков, с. р. 

170. 
Врз основа на член 88 и 89 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Гевгелија, на седницата одржана на 26 март 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГ-
РЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ГЕВГЕЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и начинот на 
остварувањето на погребните трошоци и посмртна-
та помош во случај на смрт на осигуреникот или 
осигурено лице на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Гевгелија. 

Член 2 
Надоместокот на погребните трошоци се утвр-

дува во износ: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до една 

година возраст — 1.000 динари; 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 години возраст — 1.500 динари; 
3. Во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 години возраст — 2.000 динари; 
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 

години возраст — 2.700 динари. 

Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре во стран-

ство за време на привремен престој во странство 
надоместокот од претходниот член се зголемува 
за 50%. 

Член 4 
Надоместокот на погребните трошкови се ис-

платува на лицата кои ќе го извршат законот на 
осигуреното лице, односно осигуреникот, врз осно-
ва на изводот од матичната книга на умрените, 
потврда за извршен закоп" и здравствената леги-
тимација на умрениот осигуреник (умреното лице). 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се под-
несува и потврда од дипломатското претставниш-
тво на нашата земја во странство дека законот е 
извршен во странство. 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош во висина на 
едномесечен износ од основата на надоместокот на 
личниот доход, односно едномесеч,на последна пен-
зија, материјално обезбедување или привремен на-
доместок, при што се зема предвид и заштитниот 
додаток кој се исплатува со пензијата, како и до-
датокот на инвалидност кој се исплатува со инва-
лидската пензија што му припаѓале на умрениот 
осигуреник по прописите на инвалидското и пен-
зиското осигурување, доколку се исполнети усло-
вите за посмртна помош предвидени со одредбите 
на Статутот и општите акти на Заедницата. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на пог-

ребни трошоци и посмртна помош стасува на де-
нот на смртта на осигуреникот, односно осигуре-
ното лице. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 193 
26 март 1981 година 

Гевгелија 
Претседател 

Ванчо Наков, с. ip. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - РЕСЕН 

171. 
Врз основа на член 32 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 17 од Стату-
тот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на културата — Ресен и член 20 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Самоуправно ин-
тересна заедница на културата, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Ресен, на седницата одржана на 18 
март 198)1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ ПА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - РЕСЕН 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход, заради обезбедување средства на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Ресен и за здружување средства во 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
културата. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 
1. 1,60% — придонес од личен доход од рабо-

тен однос од нестопанска дејност; 
2. 0,70% — придонес од доходот од ООЗТ; 
3. 0,03% — придонес од личен доход од зем-

јоделска дејност; 
4. 0,15% — придонес од личен1 доход од самос-

тојно вршење на стопанска дејност; 
5. 0,15% — придонес од личен доход од самос-

тојно вршење на нестопанска дејност. 
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Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука, 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Ресен здружува средства во Репуб-
личката самоуправна интересна заедница на кул-
турата со издвојување на: 

— 0,32% од доходот на ООЗТ од општината 
Ресен и 

— 0,20% од личен доход од работен однос од 
. нестопанството. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та самоуправна интересна заедница на културата 
— Ресен ги здружува BIO Републичката самоуп-
равна интересна заедница на културата и месеч-
ниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен 
договор. 

Член 4 
Организациите на здружен труд: Угостителско-

туристичката работна организација „Преспа турист" 
— Ресен, ООЗТ Туристичка населба „Отешево" — 
Ресен, ќе плаќаат 50% од утврдената стапка на 
придонес од доходот утврден во член 2 став 2 
алинеја 2 од оваа одлука. 

Организациите на здружен труд ДИК „Црн 
бор" — ООЗТ Финална преработка на дрво — Ре-
сен, Фабриката за грејни тела и автоделови „Ал-
грета" — Ресен, како и организациите на здружен 
труд од општината Ресен кои ќе градат индустрис-
ки и други капацитети во ридско-'планинските и 
пограничните подрачја во општината Ресен и дис-
перзираните погони во општината Ресен од раз-
виените подрачја во земјата, се ослободуваат 100% 
од плаќање на придонесот утврден во член 2 став 
2 алинеја 2 од оваа одлука. 

Член 5 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
ње 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, 35/78, 
9/79, 20/79 и 2/80). 

Член 6 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство — Експозитура Ресен. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-27/1 
18 март 1981 година 

Ресен 
Претседател, 

Јован Таневски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
СВЕТИ НИКОЛЕ 

172. 
Врз основа на член 34 од Законот на физич-

ката култура и самоуправните интересни заедни-
ци на физичката култура („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 32 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на физич-
ката култура — Свети Николе, Собранието на За-
едницата, на седницата одржана на 29 јануари 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИ-
ЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕТО НА 

СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА 
ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 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-
ниот доход, заради обезбедување на средствата на 

Општинската заедница на физичката култура — 
Свети Николе и здружувањето на средствата во 
Републичката заедница на физичката култура за 
1981 година. 

Член 2 
Општинската СИЗ на физичката култура — 

Свети Николе ги здружува средствата во Репуб-
личката заедница на физичката култура за 1981 
година и се утврдуваат следните стапки: 

— придонес од бруто личен доход од работен 
однос во нестопанството, по стапка од 0,40% и 

— придонес од остварен доход на организации-
те на здружен труд во стопанството, по стапка од 
0,19%. 

Член 3 
Се овластува Општинската СИЗ на физичката 

култура — Свети Николе делот на здружените 
средства во Републичката СИЗ на физичката кул-
тура да го издвојува на нивна жиро-сметка со про-
цент и тоа: 

— од придонесот на бруто личен доход од ра-
ботен однос во нестопанството, по стапка од 
0,05% и 

— од придонесот на остварениот доход во ор-
ганизациите на здружениот труд во стопанството, 
по стапка од 0,04%. 

Член 4 
Пресметувањето и наплатувањето на придоне-

сот од доходот ќе се врши на начин и според об-
расците утврдени во Упатството за начинот на 
пресметувањето и плаќањето на данокот на доход 
на организациите на здружен труд („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 2,1/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 
28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

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

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

Бр. 02-1 
29 јануари 1981 година 

Свети Николе 
Претседател 

Стојан Гошев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СВЕТИ НИКОЛЕ 

173. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и чле,н 28 од Стату-
тот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на културата — Свети Николе, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 26 јануа-
ри 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБ-

ЛИЧКАТА 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 во стопанството од остварениот до-
ход и работните луѓе во нестопанството од својот 
личен доход, заради безбедување на средства во 
Општинската СИЗ на културата и за здружување-
то на средства во РСИЗ на културата. 

Член 2 
Општинската СИЗ на културата ги здружува 

средствата во Републичката заедница на култура-
та за 1981 година и се утврдуваат следните стапки: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанството, по стапка од 0,40%; 

2. придонес од остварен доход во организации-
те на здружен труд во стопанството, по стапка од 
0,80%. 
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Член 3 

Се овластува Општинската СИЗ на културата 
— Свети Николе делот на здружените средства во 
Републичката СИЗ на културата за 1981 година да 
го издвојува на нивна жиро-сметка со процент и 
тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанството, со процент од 0,20%; 

2. придонес од остварен доход во организации-
те на здружен труд во стопанството, со процент од 
0,35%. 

Член 4 

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

Бр. 02-6 
28 јануари 1981 година 

Свети Николе 

Претседател, 
Веселин Додевски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

174. 
Врз основа на член 82 став 1 од Самоуправ-

ната спогодба за здружување на работните орга-
низации во Сложената организација на здружен 
труд за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија „Електростопанство на Ма-
кедонија" — Скопје, Работничкиот совет на Сло-
жената организација, на седниците одржани на 
9. IV. и на 23. IV. 1981 година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ 
СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА НА ПРАГОТ НА ПРЕНОСОТ И 
ПРАГОТ НА ДИСТРИБУЦИЈАТА 

Член 1 
Тарифните ставови за продажба на електрич-

на енергија на прагот на преносот се зголемуваат 
за 28%, а за дистрибутивните потрошувачи за 25%. 

Член 2 
На потрошувачите на електрична енергија на 

прагот на пренесоа електричната енергија ќе им 
се испорачува по следните тарифни ставови: 

1 ЅЧЗ 
X х О, о 

Е? " СЈ 
Р - Ѕ 

а g 
СО 0 

а н 
СО 0 

КВт Виша динари 560,79 207,51 
Нижа динари 190,72 140,24 

НО КВтч Виша поголема пари 112,40 123,60 
помала пари 67,50 84,10 

Нижа поголема пари 39,30 89,90 
помала пари 22,35 44,80 

КВАрч Виша поголема пари 22,35 22,35 
помала пари 11,25 11,25 

Нижа поголема пари 11,25 11,25 
помала пари 5,45 5,45 

Виша динари 594,46 219,71 
35 КВт Нижа динари 201,88 148,88 

Виша поголема пари 118,85 130,70 
помала пари 71,35 89,40 

КВтч Нижа поголема пари 41,30 95,35 
помала пари 21,20 47,95 

Виша поголема пари 21,20 211,20 
КВАрч помала пари 11,85 11,85 

Нижа поголема пари 11,85 11,85 
помала пари 6,35 6,35 

За директните потрошувачи „Југохром", Ж е -
лезарница „Скопје" и „ФЕНИ" — Кавадарци ќе се 
применуваат следните тарифни ставови: 

Виша динари 424,08 156,90 
КВт Нижа динари 144,22 106,05 

Виша поголема пари 84,90 93,45 
КВтч помала пари 51,00 63,60 

Нижа поголема пари 29,75 67,90 
помала пари 16,95 53,90 

Виша поголема пари 16,95 16,95 
помала пари 8,65 8,65 

КВАрч поголема пари 8,65 8,65 
Нижа помала пари 3,95 3,95 
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Член 3 
На дистрибутивните потрошувачи на електрич-

на енергија, електричната енергија ќе им се испо-
рачува по следните 

ТАРИФНИ СТАВОВИ 

Член 4 
Цената на електричната енергија во групата 

друга потрошувачка на низок напон не може да. 
биде поголема од 863 дин. по кВтч. 

Член 5 
На потрошувачите од повремен карактер што 

ја менуваат локацијата на местото на потрошувач-
ката во текот на еден пресметковен период, им се 
наплатува проста киловатна тарифа по 863 дина-
ри по кВтч, без оглед на местото на приклучу-
вањето. 

Член 6 
Тарифните ставки, според сезоната на потро-

шувачката на електрична енергија, ка ј потрошу-
вачите од висок напон се: 

— пониски сезонски ставки во траење од 6 
месеци и 

— повисоки сезонски ставки во траење од 6 
месеци. 

Месеците на повисоки сезонски ставки ги ут-
врдува Собранието на Заедницата на југословен-
ското електростопанство и тоа за секоја година 
посебно. 

Член 7 
Тарифната група за, домаќинство ќе се при-

менува и на детските јасли и детските градинки. 

Член 8 
Со денот на ,влегувањето во сила,на оваа одлу-

ка 'престануваат да важат Одлуката бр. 02-1189 
од 19. VIII. 1980 година на Работничкиот" совет на 
„Електромакедонија" — Скопје и Одлуката број 
1785/123 од 9. VII. 1980 година на Работничкиот 
совет на „Електростопанство" — Скопје. 

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

сувањето, а ќе се применува по добивањето на 
согласноста од страна на Извршниот совет на СР 
Македонија и нејзиното објавување преку сред-
ствата за информирање. 

PC СОЗТ бр. 712/1V/1 
9 април и 23 април 1981 година 

Скопје 

Претседател на Работничкиот совет, 
Стамболиев Костадин, дипл. ел. инж. 

СОДРЖИНА 

Страна 

176. Одлука за усвојување на Општествениот 
договор за изедначување на неопходно-
то ниво на обезбедување и задоволу-
вање на основните права од социјална 
заштита во 1981 година — — — — — 353 

177. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за зголемување на постојните та-
рифни ставови за продажба на елек-
трична енергија на прагот на преносот 
за 2'80/о и прагот на диструбуцијата за 

. 25% - - - - - - - - - - - 353 
178. Решение на Извршниот совет на Собра-

нието на СРМ, број 23-729/1 од 9 април 
1981 година — — — — — — — — 353 

179. Решение за цените на обрасците што ги 
издаваат органите на управата надлеж-
ни за внатрешни работи — — — — 353 

180. Упатство за следење на примената на 
самоуправните спогодби за заедничките 
основи и мерила за распоредување на 
доходот и чистиот доход и распредел-
бата на средствата за лични доходи — 354 

181. Решение за одобрување на учебник — 357 
182. Решение за одобрување на учебник — 357 
183. Решение за одобрување на учебник — 357 
184. Решение за одобрување на учебник — 368 
185. Одлука на Уставниот суд на Македо-

нија, У. бр. 121/80 од 20 февруари 1981 
година — — — — — — — — — 358 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

157. Општествен договор за изедначување на 
неопходното ниво. на обезбедување и за-
доволување на основните права од со-
цијална заштита во 1981 година — — 359 
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О Б Ј А В А 

Врз основа на член 40 од Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила во усогласу-
вањето на самоуправното уредување на односите 
во распоредувањето на доходот и чистиот доход 
и распределбата на средствата за лични доходи во 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 41/77), спо-
ред известието на Републичкиот завод за општес-
твено планирање број 298/1 од 27 февруари 1981 
година, се објавуваат следните показатели за при-
мена на Општествениот договор што произлегу-
ваат од Резолуцијата за насоките и рамките на оп-
штествено-економскиот развој на СРМ во 1981 го-
дина: 

1. Номинален пораст на доходот во општестве-
ното стопанство 24,5'%; 

2. Номинален пораст на чистиот доход во оп-
штественото стопанство 24,4'%; 

3. Номинален пораст на чист личен доход по 
вработен во општественото стопанство 21,0%; 

4. Планирани односи во распоредувањето на 
чистиот доход на ниво на општественото стопан-
ство : 

— за лични доходи 75,3'%, 
— за заедничка потрошувачка 10,8% (во овој 

дел се содржани и средствата за станбена изград-
ба по основ на самопридонесот кои организациите 
почнувајќи од 1981 година ќе ги издвојуваат од 
доходот, како и издатоците за исхрана на работни-
ците од материјалното производство кои ќе се 
надоместуваат од трошоците на работењето), 

— за резерви во ООЗТ 2,8%, 
— за проширување на материјалната основа 

на трудот 11,1%. 

ОД ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕС-
ТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

158. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување средства за 
задоволување потребите и интересите во 
научните дејности за 1981 година — — 360 

159. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување средства 
за задоволување потребите и интересите 
во научните дејности за 1981 година — 360 

160. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување средства 
за задоволување потребите и интересите 
во научните дејности за 1981 година — 360 

161. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување средства 
за задоволување потребите и интересите 
во научните дејности за 1981 година — 361 

162. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување средства 
за задоволување потребите и интересите 
во научните дејности за 1981 година — 3'61 

163. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување средства 
за задоволување потребите и интересите 
во научните дејности за 1981 година — 361 

164. Решение за распишување дополнителни 
избори на делегати во Собранието на Ре-
публиката самоуправна интересна заед-
ница за заштита од градобијност — — 361 

165. Решение за именување изборна комиси-
ја за спроведување дополнителни избори 
за делегати во Републичката самоуправ-
на интересна заедница за заштита од 
градобијност — — — — — — — 362 

166. Решение бр. 74/13 од 17 април 1981 го-
дина на РОИЗ за заштита од град оби ј-
н?ост — — — — — — — — — — 362 

ГЕВГЕЛИЈА 
167. Одлука за утврдување стапката на при-

донесот за вработување за 1981 година — 362 
168. Одлука за висината на надоместокот за 

спрема на новородено дете на осигуре-
ниците на ОС-ИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гевгелија — — 363 

169. Одлука за надоместокот на патните и 
дневните трошоци на осигурените лица 
на ОСИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Гевгелија — — — — 363 

170. Одлука за висината на надоместокот на 
погребните трошоци и посмртната по-
мош на осигурените лица на подрачје-
то на ОСИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гевгелија — — 364 
РЕСЕН 

171. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ на културата — Ре-
сен и за здружување на средствата во 
Републичката самоуправна интересна за-
едница на културата во 1981 година — , 364 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

172. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската заедница на 
физичката култура и за здружувањето 
на средствата во Републичката СИЗ на 
физичката култура за 1981 година — 365 

173. Одлука за утврдување стапките на 
придонесите на Општинската СИЗ на 
културата и за здружување на средства-
та во Републичката заедница на кул-
турата за 1981 година — — — — — 365 

Општи акти на самоуправните 
организации 

179. Одлука за зголемување на постојните 
тарифни ставови за продажба на елек-
трична енергија на прагот на преносот 
и прагот на дистрибуцијата — — — 366 
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