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241. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 22 април 1983 го 
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

вор се прости на: 
1. Јанков Андон Драган, од Титов Велес, 
2. Сандев Анѓел Стојмир, од Штип, 
3. Димишковски Драгољуб Зоран, од Скопје, 
4. Каја Ирфан Луан, од с. Кољари, 
5. Алими Алим Осман, од с. Грешница, 
6. Мемедов Раим Сејфедин, од Виница, 
7. Кукушев Стојан Душко, од с. Чардаклија, 
8. (Наумовски Благоја Бранислав, од Скопје, 
9. Стефановиќ Светислав Војо, од Скопје, 

10. Кежарова Томе Мирјана, од Скопје, 
11. Назми Халил Сали, од Скопје, 
12. Мамути Муамет Авзи, од с. Крушопек, 
13. Чавков Ефтим Владимир, од с. Ново Село, 
14. Стевковски Илија Петко, од с. Сопиште) 
15. Величков Ангеле Љубе, од Скопје. 

И 
Изречената казна затвор во траење од 2 ме-

сеца се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Радевски Крсте Трајко, од Битола, 
2. Марковски Никола Лазар, од с. Саса. 

III 
Изречената казна затвор во. траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Гаврилов Ангел Горѓи, од с. Бели, 
2. Ридаров Усеин Шериф, од с. Црник, 
3. Цветков Киро Јордан, од Штип, 
4. Шерифи Гафур Енис, од с. Бродец, 
5. Ибраимов Мурат Еип, од с. Г. Јаболчиште. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Ибраимовски Мемет Рамадан, од с. Дражи-
лово, 

2. Климовски Ристо Андреа, од с. Рача. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 6 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Спасески Мино Гоце, од с. Лактиње, 
2. Елезе Ќазим Цапа, од Дебар. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 2 години 
не стори ново кривично дело на: 

1. Чолаков Ганчо Борис, од Скопје. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

вор се ,намали за 6 месеци на: 
1. Лика Рамиз Зеј нула, од с. Стража, 
2. Тасев Трајан Стево, од Свети Николе, 
3. 'Стојаноски Пејо ѓорѓи, од Прилеп, 
4. Митановски Мито Цветан, од Скопје. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

вор се намали за 1 година на: 
1. Алили Абаз Јусуф, од Куманово. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

Бр. 08-285 
22 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, с. р. 

242. 
Врз основа на член 133, став 2 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 
11/76), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 3lA УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НА-
ДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО 
РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА 

ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Во Уредбата за утврдување на висината, на-

чинот и условите за остварување и исплатување 
на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана 
и сместување на лицата во резервен состав пови-
кани на служба во територијалната одбрана 
(„Службен весник на СРМ" бр. 27/76, 39/78, 13/80 
и 28/81), во член 5, став 1, бројот „30" се заменува 
со „20". 

Член 2 
Во член 6, став 1, бројот „25" се заменува 

со „46". 
Во став 3, бројот „25" се заменува со „46". 

Член 3 
Во член 7, бројот „70" се заменува со „80". 
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Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-859/2 
26 мај 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

243. 
Врз основа на член 132, став 2 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник 'на СРМ" бр. 
11/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТУВАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД И НА 
ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ НА ЛИЦА-

ТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ, ЗА ВРЕМЕ НА 
СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Во Уредбата за начинот на наплатување на 

надоместокот на личниот доход и на другите па-
рични надоместоци на лицата во резервен состав, 
за време на служба во територијалната одбрана 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/78), во член 16, 
бројот „70" се заменува со „80", а бројот „25" се 
заменува со „30". 

Член 2 
Во член 18, став 1, износот „70" се заменува со 

„120". 
Во став 2, износот „50" се заменува со „80", а 

износот „60" со ,ДОО". 
Во став 3, износот „70" се заменува со „120". 
По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„По исклучок, висината на надоместокот од 

став 1 на овој член може да изнесува до 160 ди-
нари, за што одлучува командантот на територи-
јалната одбрана на Републиката, односно репуб-
личкиот секретар за народна одбрана". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-859/1 
26 мај 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

244. 
Врз основа на член 206, став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШО-
ЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАН-
СТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат највисоките из-

носи на патните, дневните и другите трошоци за 
службени патувања во странство на работниците 
во републичките органи на управата и во репуб-
личките организации (во натамошниот текст: орга-

нот) и на функционерите и раководните работни-
ци што ги именува односно назначува и разрешу-
ва од должност Извршниот совет на Собранието на 
СРМ (во натамошниот текст: работници). 

Одредбите на оваа уредба согласно се приме-
нуваат и на работниците на стручните и другите 
служби на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, 
службите на Претседателството на Социјалис-
тичка Република Македонија и на Уставниот суд 
на Македонија, работните заедници на Службата 
на општественото книговодство во СР Македонија, 
Републичкиот општествен правобранител на само-
управувањето, правосудните органи, Републичкиот 
совет за прекршоци и казнено-поправните устано-
ви што стекнуваат доход од средствата на Репуб-
личкиот буџет. 

Член 2 
Издатоците за патните, дневните и другите 

трошоци за службени патувања во странство, ут-
врдени со оваа уредба, им се признаваат во мате-
ријални трошоци на органите од член 1 на оваа 
уредба и на општинските органи на управата. 

Член 3 
Под службено патување во странство, во смис-

ла на оваа уредба, се подразбира службено пату-
вање од Југославија во странска држава и обрат-
но, од една странска држава во друга, како и од 
едно место во друго на територијата на странска 
држава. 

Член 4 
Издатоците за службено патување во стран-

ство опфаќаат надоместок за сместување и исхра-
на (дневница) и надоместок за превоз на работ-
никот. 

И. ДНЕВНИЦИ 

Член 5 
Највисоките износи на дневниците за службе-

но патување во одделни странски држави се ут-
врдуваат со решение на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја по групи на работни места распоредени според 
значењето и видот на работите и работните зада-
чи што се вршат на работните места и тоа: 

1) I група: функционери што ги именува и раз-
решува од должност Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

2) XI група: други работници. 

Член 6 
На работниците од член 5 од оваа уредба, на 

кои во странство им е обезбедено бесплатно смес-
тување и бесплатна исхрана, дневницата им се 
намалува за 80%, а ако им е обезбедено само бес-
платно сместување или само бесплатна исхрана, 
дневницата им се намалува за 40fl/o. 

Член 7 
Ако работниците, од член 5 од оваа уредба, на 

службен нат престојуваат над 30 дена без прекин 
во исто место во странска држава, за времето над 
30 дена дневницата им се намалува за 30%. 

Ако е неопходно работникот односно членот на 
делегацијата на службено патување во странство 
да се задржи над 90 дена, функционерот кој рако-
води со органот и кој го донел решението за упа-
тување на работникот односно членот на делегаци-
јата на службен пат во странство, е должен да до-
несе посебно решение со образложение за потре-
бата од задржување на работникот односно чле-
нот на делегацијата на службен пат во странство 
над 90 дена. На работникот односно членот на деле-
гацијата за времето над 90 дена дневницата му се 
намалува за 40%. 

Член 8 
Доколку трошоците за ноќевање се пресмету-

ваат во надоместокот за дневница, дневницата се 
намалува за 50% за извршено службено патува-
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ње во земја од списокот број 1, односно за 35% 
за извршено службено патување во земја од спи-
сокот број 2. Трошоците за ноќевање се пресмету-
ваат врз основа на т е т к а т а за ноќевање, со тоа 
што тие не можат да преминат 70% од дневни-
цата. 

Списоците број 1 и 2, од став 1 на овој член, 
се составен дел на оваа уредба. 

Член 9 
На работникот му припаѓа дневница определе-

на за странската држава во која заминува и тоа 
од часот на преминувањето на границата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
а на враќање — дневница определена за стран-
ската држава од која доаѓа и тоа до часот на пре-
минувањето на границата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Ако службеното патување се врши со авион, на 
работникот му припаѓа дневница од часот на лет-
нувањето на авионот од последниот аеродром во 
Југославија до часот на враќањето на авионот на 
првиот аеродром во Југославија. 

АКО службеното патување е извршено во по-
веќе земји, на работникот му припаѓа дневница за 
странската држава во која започнува службената 
работа, а при враќање — дневница за странската 
држава во која службеното патување е завршено. 

За секое задржувале односно пропатување низ 
некоја друга странска држава, што трае подолго 
од 12 часови, на работникот му припаѓа дневница 
определена за таа странска држава. 

За патување низ Југославија, при заминување 
и враќање од службениот пат ЕО странство, на ра--
ботникот му припаѓа дневница според прописот за 
највисоките износи на патните, дневните и други-
те трошоци на работниците во републичките орга-
ни на управата. 

Член 10 
На службено патување во странство на работ-

никот му припаѓа цела дневница за секои 24 часа 
поминати на службен пат, како и за остатокот на 
времето подолго од 12 часови. За остатокот на вре-
мето над 8 до 12 часови на работникот му припаѓа 
половина дневница. 

Пс исклучок од одредбите на став 1 и 2 од 
овој член, на летачкиот персонал му припаѓа на-
доместок од 30% од пропишаната дневница, ако 
службеното патување трае помалку од 8 часови, 
сметајќи го времето од часот на летнувањето на 
авионот од последниот аеродром во Југославија до 
часот на враќањето на авионот на првиот аеро-
дром во Југославија. 

III. НАДОМЕСТОК ЗА ПРЕВОЗ 

Член 11 
Издатоците за превоз на работникот на служ-

бено патување во странство му се признаваат во 
височина на цената од патничката тарифа за пре-
воз по најекономичниот пат со превозно средство 
од вид или класа што работникот, според нало-
гот за службено патување може да го користи на 
службеното патување. 

Ако превозот се врши со авион на работникот 
му се признаваат издатоците за користење на ту-
ристичка класа. 

Член 12 
Ако во цената на картата за патување со брод 

се засметани и трошоците за исхрана и ноќевање, 
на работникот му се признава дневница за времето 
што ќе го помине на бродот намалена за 80%. 

Ако во цената на авионската карта се засме-
тани и трошоците за исхрана и сместување, пора-
ди прекин на патувањето, на работникот му при-
паѓа дневница намалена за 80%. 

Ако во цената на авионската карта поради 
прекин на патувањето е засметано само сместува-
ње, на работникот Aiy припаѓа дневница намалена 
за 50%. 

Член 13 
Издатоците за користење кола за спиење на 

службено патување во странство му се признаваат 
на работникот, ако патувањето трае без прекин 
најмалку 6 часа ноќе по 20 часот. 

Член 14 
Ако работникот при службено патување во 

странство користи сопствен автомобил, му се приз-
нава, на име превозни трошоци, надоместок во 
висина на цената на картата на најекономичното 
превозно средство. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Одредбите на Уредбата за највисоките износи 

на патните, дневните и другите трошоци - на ра-
ботниците во републичките органи на управата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/81), сообразно 
ќе се применуваат и на службените патувања во 
странство, ако со оваа уредба не е определено по-
инаку. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за највисоките 
износи на патни и други трошоци за службени 
патувања во странство на работниците во репуб-
личките органи на управата („Службен весник на 
СРМ" бр. 32/75) и одредбите на член 7 од Одлуката 
за основите и мерилата за утврдување и усогласу-
вање на личните доходи и надоместоците за од-
делни трошоци на функционерите и работниците што 
ги именува Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 19/78), што се однесуваат на 
надоместокот на трошоците за службени патувања 
во странство. 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-846/1 
20 мај 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

СПИСОК БРОЈ 1 
кон Уредбата за патни, дневни и други трошоци 
за службени патувања во странство на работниците 

во републичките органи на управата 

1. Андора 
2. Заедница на Австралија 
3. Република Австрија 
4. Кралство Белгија 
5. HP Бугарија 
6. Обединето Кралство на Велика Британија и 

Северна Ирска 
7. Социјалистичка Република Виетнам 
8. Кралство Данска 
9. Република Финска 

10. Француска Република 
11. Република Грција 
12. Кралство Холандија 
13. Држава Израел 
14. Ирска 
15. Република Исланд 
16. Италијанска Република 
17. Јапонија 
18. Демократска Кампучија 
19. Канада 
20. HP Кина 
21. ДНР Кореја 
22. Република Куба 
23. Кнежевство Лихтенштајн 
24. Велико Војводство Луксембург 
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25. HP Унгарија 
26. К,нежевство Монако 
27. Нов Зеланд 
28. Кралство Норвешка 
29. HP Полска 
30. Република Португалија 
31. Социјалистичка Република Романија 
32. Република Сан Марино 
33. Соединети Американски Држави 
34. СР Германија 
35. Шпанска Држава 
36. Швајцарска Конфедерација 
37. Кралство Шведска 

СПИСОК БРОЈ 2 
кон Уредбата за патните, дневните и другите тро-
шоци за службени патувања во странство на ра-

ботниците во републичките органи на управата 
1. Народна Социјалистичка Република Албанија 
2. Демократска Република Авганистан 
3. Народна Демократска Република Алжир 
4. Народна Република Ангола 
5. Република Аргентина 
6. Заедница на Бахамите 
7. Држава Бахреин 
8. Народна Република Бангладеш 
9. Барбадос 

10. Народна Република Бени 
11. Република Боцвана 
12. Република Боливија 
13. Федеративна Република Бразил 
14. Социјалистичка Република на Сојузот на 

Бурма 
15. Република Бурунди 
16. 'Кралство Бутан 
17. Република Вануату 
18. Република Венецуела 
19. Република Горна Волта 
20. Република Габонска 
21. Република Гамбија 
22. Република Гана 
23. Здружена Република Гваја-на 
24. Република Гватемала 
25. Република Гвинеја 
26. Република Гвинеја Бисао 
27. Гренада 
28. Доминиканска Заедница 
29. Доминикански Република 
30. Арапска Република Египет 
31. Република Еквадор 
32. Република Екваторијална Гвинеја 
33. Етиопија 
34. Република Заир 
35. Република Замбија 
36. Република Зимбабве 
37. Зеленортска Република 
38. Република Индија 
39. Република Индонезија 
40. Исламска Република Иран 
41. Република Ирак 
42. Јамајка 
43. Арапска Република Јемен 
44. Народна Демократска Република Јемен 
45. Хашемитско Кралство Јордан 
46. Сојузна Република Камерун 
47. Демократска Кампу чиј а 
48. Држава Катар 
49. Република Кенија 
50. Република Кипар 
51. Република Колумбија 
52. Народна Република Конго 
53. Сојузна Исламска Република Комори 
)54. Република Кореја 
55. Република Костарика 
бб. Држава Кувајт 
57. Лаоска Народна Демократска Република 
58. Либанска Република 
59. Република Либерија 
60. Социјалистичка Народна Либиска Арапска Џа-

макириј а 
61. Кралство Лесото 

62. Демократска Република Мадагаокар 
63. Република Малави 
64. Република Малдиви 
65. Малезија 
66. Република Мали 
67. Република Малта 
68. Кралство Мароко 
69. Исламска Република Мавританија 
70. Маврициус 
71. Соединети Држави на Мексико 
72. Народна Република Мозамбик 
73. Народна Република Монголија 
74. Кралство Непал 
75. Република Нигер 
76. Сојузна Република Нигерија 
77. Република Никарагва 
78. Република Брегот на Слоновата Коска 
79. Султанат Оман 
80. Палестинска ослободителна организација — 

Област на Газа 
81. Исламска Република Пакистан 
82. Република Панама 
83. Папуа Нова Гвинеја 
84. Република Парагвај 
85. Република Перу 
86. Република Руанда 
87. СССР 
88. Република Ел Салвадор 
89. Независна Држава Западна Самоа 
90. Демократска Република Сао Томе и Принципе 
91. Кралство Саудиска Арабија 
92. Кралство Свазиленд (Нгвана) 
93. Света Луција 
94. Република Сенегал 
95. Република Се јте л и 
96. Република Сиера Леоне 
97. Република Сингапур 
98. Сириска Арапска Република 
99. Соломонски Острови 

100. Сомалиска Демократска Република 
101. Демократска Република Судан 
102. Република Суриман 
103. Кралство Тајланд 
104. Обединета Република Танзанија 
105. Република Того 
106. Кралство Тонга 
107. Република Тринидад и Тобаго 
108. Туниска Република 
109. Тувалу 
НО. Република Уганда 
111. Обединети Арапски Емирати 
112. Источна Република Уругвај 
113. Република Филипини 
114. Фаци 
115. Република Хаити 
И 6. Република Кондурас 
117. Централно африканска Република 
118. Република Чад 
119. Република Чиле 
120. ЧСР 
121. Република Џибути 
122. Демократска Социјалистичка Република Шри 

Ланка 
123. Германска Демократска Република 

245. 
Врз основа на член 27 и 28 од Законот за сис-

темот на цените и општествена контрола на цените 
на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ" бр. 23/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНОТО И 

СРЕДНОТО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО 1983 ГОДИНА 

1. Се пропишува мерка на непосредна контро-
ла на цените — определување највисоко ниво на 
цените на учебниците за основното и средното на-
сочено образование за 1(983 година. 
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2. (Постојните малопродажни цени на учебни-
ците што се препечатуваат според Издавачкиот 
план за учебната 1983/84 година можат да се зго-
лемат и тоа: 

— за основното образование до 19,3% 
— за средното насочено образование до 10,9 /̂о 

3. Организациите на здружениот труд се дол-
жни да ја известат Републичката заедница за ра-
ботите на цените за цените формирани во соглас-
ност со одредбите на оваа одлука со доставување 
на ценовници пред почетокот на применувањето 
на тие цени. 

4. Со денот на влегувањето ЕО сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за опреде-
лување на највисоко ниво на цените на учебни-
ците за основното и средното образование во 1982 
година („Службен весник на СРМ" бр. 26/82). 

5. Оваа одлука влегуза во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-952/1 
26 мај 1983 година 

Скопје 
По тпретсед ател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

246. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 50/82), Извршниот 
совет на Собранието на Соци ја листичка Републи-
ка Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИ-

ЦИТЕ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. На работната организација „Просветно дело" 
— 'Скопје и се одобрува компензација на цената 
на учебниците за основното образование, издадени 
во 1983 година, во износ од 7.000.000 динари. 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука 
ќе се исплати од Републичкиот буџет за 1983 го-
дина, Раздел 63, Позиција 604. 

3. Републичкиот секретаријат за финансии ќе 
ја спроведе оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Соци ј а листичка Република Македонија". 

Бр. 23-918/1 
26 мај 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

247. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот -совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 

УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР 
За главен републички урбанистички инспек-

тор се именува Илија Тодоровски, досегашен гла-
вен републички урбанистички инспектор. 

Бр. 17-334/2 
21 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

248. 
Врз основа на член 35 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 Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАШЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ИСКЛУ-
ЧИТЕЛНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 

ВОЈНА 

1. Никола Митевски се разрешува од долж-
носта претседател на Комисијата за исклучително 
материјално обезбедување на учесниците од На-
родноослободителната војна, по негово барање. 

2. За претседател и член на Комисијата за 
исклучително материјално обезбедување на учес-
ниците од Народноослободителната војна се име-
нуваат: 

а,) за претседател 
— Аризан Несторовски, член на Советот на 

Републиката, 
б) за член 
— Вергула Кардула, член на Советот на Ре-

публиката. 

Бр. 17-737/1 
21 април 1983 година 

Скопје 

249. 
(Врз основа на член 173 став 3, а во врска 

со член 176 од Законот за државната управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/80), Извршниот 
совет, на 'Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И 
ГРАДЕЖНИШТВО 

За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за енергетика, индустрија и градеж-
ништво се назначува Тодор Пешев, досегашен по-
мошник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за енергетика, индустрија и градежништво. 

Бр. 17-747/1 
21 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо тулевски, с. р. 

250. 
Врз основа на член 173 став 3, а во врска со 

член 176 од Законот за државната управа („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет 
на 'Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И 

ГРАДЕЖНИШТВО 

За советник на претседателот на Републич-
киот комитет за енергетика, индустрија и гра-
дежништво се назначува Никола Черепналкавски, 

Потпретседател 
на Извршниот , совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 
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досегашен советник на претседателот на Репуб-
личкиот комитет за енергетика, индустрија и гра-
дежништво. 

Бр. 17-748/1 
21 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

251. 
Врз основа на член 173 став 3, а во врска со 

член 176 од Законот за државната управа („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
КУЛТУРА 

За советник на претседателот на Републич-
киот комитет за култура се назначува Трајко 
Стојковски, досегашен советник на претседателот 
на Републичкиот комитет за култура. 

Бр. 17-748/1 
21 април 1983 година 

Скопје 

252. 
Врз основа на член 173 став 3, а во врска со 

член 176 од Законот за државната управа („Служ-
бен весник 'на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет 
на ^Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

I 
За советник на претседателот на Републичкиот 

комитет за сообраќај и врски се назначува Чедо-
мир Теов, досегашен советник на претседателот 
на Републичкиот комитет за сообраќај и врски. 

Бр. 17-750/1 
21 април 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

253. 
Врз основа на член 173 став 3, а во врска со 

член 176 од Законот за државната управа (,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедониј а донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕК-

ТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА 
УПРАВА 

За помошник на директорот на Републичката 
геодетска управа се назначува Славе Палчевски, 
досегашен помошник на директорот на Републич-
ката геодетска управа. 

Бр. 17-761/1 Потпретседател 
21 април 1983 година на Извршниот совет, 

,Скопје Кочо Тулевски, с. р. 

254. 
Врз основа на член 165 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
а во врска со член 64 точка 4 од Законот за во-
дите („Службен весник на СРМ" бр. 6/81), Репуб-
личкиот комитет за здравство и социјална поли-
тика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ ОКОЛУ ИЗВОРИТЕ 

НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 

Член 1 
/Со овој правилник се утврдува начинот на. 

определување и одржување на зоните за заштита, 
на квалитетот и штедроста на водата од изворите 
што се кор-истат или се наменети за водоснабдува-
ње на населението и за производство и преработ-
ка на прехранбени производи (извори на вода за. 
пиење). 

Член 2 
За заштита на водата за пиење од биолошко, 

физичко, хемиско, радиолошки и друго загадува-
ње, како и за заштита од други влијанија кои 
можат штетно да влијаат врз квалитетот, штед-
роста на здравствената исправност на водата -за 
пиење, околу изворите се воспоставуваат и одр-
жуваат заштитни зони и тоа: 

1. потесна заштита зона (зона на строг сани-
тарен надзор); 

2. широка заштитна зона (зона на санитарно 
ограничување) и 

3. поширока заштитна зона (зона на хигиен-
ско-епидемиолошко следење и набљудување). 

Член 3 
Зоните на санитарната заштита од член 2 на. 

овој правилник се одредуваат врз основа на до-
кументација со следните податоци: 

1. вид и штедрост на изворот; 
2. потекло и квалитет на водата; 
3. правец и брзина на подземната или повр--

шинска вода во природни услови и во услови на 
користење на водата; 

4. структура, педолошки состав и конфигура-
ција на земјиштето од хидролошки, хидрогеолош-
ки и географски аспект; 

5. начин 1на користење и стопанисување со зе-
мјиштето од аспект на можно загадување на во-
дата; 

6. санитарно-технички карактеристики на н а -
чинот на зафаќање и распределба на водата. 

Член 4 
Границите на заштитните зони се определу-

ваат во зависност од видот на изворот, односно -
местото на зафаќање на води за пиење (извор, 
бунар, река, езеро, акумулација и др.), а голе-
мината на просторот на потесната заштитна зона 
изнесува: 

— 10 метри во сите правци од изворот и об-
јектите ,за зафаќање на водата за пиење, кај во-
дозафати на природни извори, бунари и дренажа; 

— ,20 метри изворно и 1 километар спротивод-
но како и 100 до 200 метри од двата брега на, 
реката, ка ј водозафат на површинска вода од 
река; 

— 100 метри во сите правци од уредите за за-
фаќање, пречистување и дезинфекција на вода-
та, околу водозафати од езера и акумулации. 

Член 5. 
Како широка заштитна зона се смета поши-

рокиот простор околу (изворот во кој обработката 
на земјата, изградбата и користењето на објекти, 
како и вршење на други дејствија, може негатив-
но да влијаат врз квалитетот и штедроста на: 
водата во изворот. 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 
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Член 6 
Широката заштитна зона за водозафат од при-

родни извори се определува да го опфата целото 
сливно подрачје на изворот. 

Широката заштитна зона за водозафат на 
подземна вода без заштитен слој спрема површи-
ната се определува на 200 дена подземен тек на 
водата од местото на можно микробиолошко зага-
дување до местото на водозафатот, односно 100 
дена за водозафат на меѓупластова подземна вода, 
каде што постои можност за микробиолошно зага-
дување преку хидрогеолошки отвори или слабо 
лропустливи слоеви. 

Широката заштитна зона за водозафат на по-
вршинска речна вода се определува ех) време те-
чењ,е на водотекот -од најмалку 5 дена од местото 
на можното микробиолошко загадување до мес-
тото на водозафатот. 

Широката заштитна зона за водозафат од езе-
ра или акумулации се определува од местото на 
водозафатот по должина на брегот и во ширина 
кон езерото односно акумулацијата и кон копното 
и тоа: 

— должината на зоната треба да изнесува 
3000—5000 метри по брегот од местото на водоза-
фатот, во спротивен правец од текот на воде-
ните струи односно главниот правец на ветровите 
и 1.000 метри во правец на водените струи односно 
главниот правец на ветровите; 

— ширината на зоната треба да изнесува 500 
—1000 метри од брегот кон површината на вода-
та во езерото односно акумулацијата и 3000—5000 
метри кон копното по целата должина на широ-
ката заштитна зона. 

Широката заштитна зона за водозафат од 
подземна или површинска вода за. заштита од 
хемиско и радиолошко загадување се определува 
така да концентрацијата на штетните материи при 
влезот на потесната заштитна зона одговара на I 
или II класа од Уредбата за класификација на 
,водите од меѓу републичките водотеци, меѓудржав-
ните води и водите на крајбрежното море на Ју-
,гославија („Службен лист на СФРЈ" бр. 6/78). 

Широката заштитна зона во однос на можно 
хемиско загадување кое се карактеризира со ста-
билност на неопределен временски рок и во кон-
центрации кои на границата на потесната заш-
титна зона можат да бидат поголеми од МДК се 
определува со границите кои го сочинуваат слив-
ЈНОТО подрачје на водозафатот. 

Член 7 
Како поширока заштитна зона се определува 

земјиштето кое не е опфатено со широката заш-
титна зона, а влегува во сливното подрачје на 
изворите што се наменети да се користат или се 
користат како вода за пиење. 

Член 8 
Во пошироката заштитна зона не е дозволена 

изградбата на' индустриски, туристички, угостител-
ски, спортско-рекреативни, земјоделско-стопански 
,и други објекти,' како и вршење на дејности чии 
отпадни води и други отпадни материи можат да 
го загрозат квалитетот, здравствената исправност 
и штедроста на водата во изворите. 

Член 9 
Организацијата на здружен труд и другата са-

моуправна организација и заедница која управува 
или користи објекти за снабдување со вода за 
пиење, поради ограничување и спроведување кон-
трола на движењето и обезбедување на предви-
дените мерки на заштита во заштитните з-они, да 
организираат чуварска служба. 

Член 10 
Границите на заштитните зони на изворите 

се внесуваат во катастарските книги и во урба-
нистичките планови. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 01-01-1643 
11 април 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за 

здравство и социјална 
политика, 

Каменчо Ѓоргов, с. р. 

255. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од З,аконот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 6 април 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 7 на член 27 
и точката 6 на член 29 од Правилникот за распо-
редување на чистиот доход и за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка донесен од работниците на Основното 
училиште „Сава Ковачевиќ" во Скопје со рефе-
рендум на 15 февруари 1982 година, во времето 
на важењето не биле во согласност со Уставот 
и законот. Оваа одлука во поглед на поединечните 
акти има исто правно дејство како и одлука на 
Судот со која се укинува самоуправен општ акт. 

2. СЕ УКИНУВААТ точката 7 на член . 27 и 
точката 6 на член 29 од Правилникот за распо-
редување на чистиот доход и за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка на работниците во Основното училиште 
„Сава Ковачевиќ^ во Скопје, донесен со рефе-
рендум на 2 јуни 1982 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Сава 
Ковачевиќ" во Скопје, на начин определен за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

4. Општествениот правобранител на самоупра-
вувањето на град Скопје му поднесе предлог на 
Уставниот суд на Македонија за оценување устав-
носта на Правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот оспо-
рените одредби не се во согласност со уставното 
начело на распределба според трудот ,и со член 79 
став 1 и 2 од Законот за основното воспитание и 
образование, затоа што за вршење на исти работи 
и работни задачи по основот обем и сложеност е 
утврден дополнителен број на бодови само во за-
висност од степенот на стручната подготовка на 
наставно-воспитниот кадар во означеното училиште. 

Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 66/82 од 23 февруари 1983 година, по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на одредби од правилникот 
означен во точката 2 на оваа одлука, затоа што 
пред Судот основано се постави прашањето за нив-
ната согласност со начелото на распределба спо-
ред трудот, како и со член 79 став 1 и 2 од Зако-
нот за основното воспитание и образование. 

5. На седницата Судот утврди дека со член 
27 од правилникот е извршено вреднување по ос-
новот обем и сложеност, така што на наставно-
воспитниот кадар за работите и работните зада-
чи означени во тој чле,н кои се исти за сите нас-
тавници е определен ист број бодови, односно нас-
тавниците добиваат по 470 бода. Меѓутоа, во точ-
ката 7 на означениот член се утврдени додатни 
бодови во зависност од степенот на стручната под-
готовка и тоа за наставниците со виша стручна 
подготовка 30 бода, а за наставниците со висока 
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стручна подготовка 60 бода. Исто така, Судот ут-
врди дека во член 29 од тој правилник е извршено 
вреднување на обемо.т и сложеноста на работите и 
работните задачи на воспитно"образовниот кадар 
во дневниот престој, така што, за исти работи и 
работни задачи според точката 6 на означениот 
член на (наставниците со виша стручна подготов-
ка им се определени додатни 30 бода. 

Овие одредби престанале да важат со донесу-
вањето на Правилникот означен во точката 2 на 
оваа одлука. Уставниот суд на Македонија, сог-
ласно член 419 од Уставот на СР (Македонија, ги 
оцени овие одредби од означениот правилник на 
училиштето затоа што од престанокот на нивното 
важење до поведувањето на постапката пред Су-
дот не поминало повеќе од една година. Судот по-
натаму утврди дека со точката 7 на член 27 и 
точката 6 на член 29 од второоспореииот правилник 
е предвидено зголемување на бројот на бодовите 
утврден за одделните степени на стручна подго-
товка односно и во него за вршење на исти ра-
боти и работни задачи, по основот обем и сложе-
ност, е утврден различен број на бодови само 
зависно од степенот на стручната (подготовка на 
наставниците. 

6. Согласно начелото на распределба според 
трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и според член 126 став И од Законот за 
здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход за задоволување на него-
вите лични, заеднички и општи општествени потре-
би според резултатите од неговиот личен придонес 
што со својот тековен и минат труд го дал во 
зголемувањето на доходот на основната организа-
ција. 

Од друга страна, според член 79 став 1 од За-
конот за основното воспитание и образование 
(,.Службен весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 3/77 и 
48/76) наставници за одделенска настава во основ-
ното училиште можат да бидат лица што заврши-
ле филозофски факултет — педагошка група и пе-
дагошка академија — отсек за Одделенска настава, 
како и лица што завршиле учителска школа. 
Наставници по предметна настава во основното 
училиште, според ставот 2 на истиот член, можат 
да бидат лица што завршиле еднопредметна или 
двопредметна соодветна група за образование на 
наставници на факултет, висока школа, ликовна 
академија, педагошка академија и виша школа. 

Според мислењето на Судот стручната подго-
товка, како елемент за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за лични до-
ходи така, што за работите и работните задачи за 
кои е предвиден повисок степен на стручна подго-
товка, а тоа значи за кои се смета дека се посло-
жени, оправдано е од гледиште на начелото на 
распределба според трудот да се предвидува по-
високо мерило по тој основ во однос на работите 
и работните задачи за кои е предвиден понизок 
степен на стручна подготовка. Меѓутоа, за случај 
во кој за вршење на одредени работи и работни 
задачи се предвидени повеќе степени на стручна 
подготовка, вреднувањето на тие работи и работни 
задачи се врши според (нивната сложеност, како 
што е случај со членот 79 од означениот закон, а 
не според стручната подготовка што ј.а има работ-
никот. Имено, кога за вршење на одредени работи 
и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе 
степени на стручна подготовка, тоа значи дека 
сложеноста на тие работи и работни задачи е так-
ва, што со успех може да ја врши секој од работ-
ниците што има еден од утврдените степени на 
стручна подготовка. 

СО оглед на тоа што со точката 7 на член 27 и 
точката 6 на член 29 од Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи на училиште-
то, означен во точката 1 на оваа одлука, при вред-
нувањето на наставно-воспитната работа по осно-

вот обем и сложеност е определено зголемување на 
утврдените бодови по овие основи само според сте-
пенот на стручната подготовка на наставниците, 
Судот утврди дека овие одредби на член 29 од 
оспорениот правилник, во времето на важењето, не 
биле во согласност со начелото на распределба 
според трудот и со член 79 став 1 и 2 од Законот 
за основното образование и воспитание. 

Судот ги укина и точките 7 на член 27 и 6 на 
член 29 од Правилникот за распределба на лични-
те доходи означен во точката 2 на оваа одлука, 
затоа што со нив при вреднувањето на наставно-
всспитната работа, за исти работи и работни зада-
чи по основот обем и сложеност е определено зго-
лемување на бодовите само според степенот на 
стручната подготовка на наставниците, што не е во 
согласност со означените уставни и законски од-
редби. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука 

У. бр. 66/82 
6 април 1983 Година 

Скопје 
Претседател 

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

256. 
Уставниот суд на Македонија врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 16 март 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за воведува-
ње на додаток — редовност за присуство при ра-
бота (ефективно користење на работното време) на 
вработените бр. 02/РС-1064, донесена од Работнич-
киот совет на Работната организација „Треска — 
Осогово" во Крива Паланка, во состав на Сложе-
ната организација на здрз^жениот труд „Треска" во 
Скопје, на седницата одржана на 6 мај 1981 годи-
на, во време на нејзиното важење била во спро-
тивност со Законот за здружениот труд. , 

Оваа одлука во поглед на поединечните акти 
има исто правно дејство како и одлука на Судот 
со која се укинува самоуправен општ акт. 

2. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување на 
стимулативен дел при целосно користење на ра-
ботното време на вработените, бр. 02-РС-575, до-
несена од Работничкиот совет на означената работ-
на организација на седницата одржана на 26 фев-
руари 1982 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Треска 
— Осогово" во Крива Паланка на начин предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето на Крива Паланка поведе пред 
Уставниот суд на Македонија постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 на оваа одлука. Според наводите 
во предлогот, оспорената одлука е противуставна 
и незаконита затоа што е донесена од работнич-
киот совет на работната организација, а не од ра-
ботниците со референдум и што со неа е предви-
дена исплата на додаток за редовност за присуство 
на работа во износ од 200 динари месечно, на се-
кој работник. Во предлогот се изнесува мислење 
дека предвидениот додаток е наградување неза-
висно од вложениот труд и остварените резултати 
затоа што редовноста е работна обврска, а не 
основ за посебно наградување. 

5. На седницата Судот утврди дека одлуката 
означена во точката 1 на оваа одлука е донесена 
од работничкиот совет на работната организација,. 
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дека со неа е предвидено за запазување и корис-
тење на работното време во работата (редовност), 
на вработените да им се исплатува 200 динари ме-
сечно и дека се предвидени условите под кои се 
губи тоа право. Судот понатаму утврди дека оваа 
одлука повеќе не е во важност бидејќи во работ-
ната организација е донесена нова одлука озна-
чена во точката 2 на оваа одлука. Утврдувајќи 
дека и таа е донесена од работничкиот совет, а не 
од работниците со референдум, Судот по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оцена на нејзи-
ната законитост. 

Со член 419 став 2 од Уставот на СР Македо-
нија е предвидена можноста Уставниот суд на Ма-
кедонија да ја оценува уставноста и законитоста 
на самоуправните општи акти што престанале да 
важат, ако од престанокот на важноста до пове-
дувањето на постапката не поминало повеќе од 
една година. Со оглед на тоа што од престанокот 
на важноста на оспорената одлука (26. 2. 1982) до 
поведувањето на постапката (2. 9. 1982) не помина-
ло повеќе од една година, Судот оцени дека посвои 
можност за оценување уставноста и законитоста 
на прво означен ата одлука. 

Со член 347 став 2 од Законот за здружениот 
труд е предвидено дека работната организација 
која во својот состав нема основни организации на 
здружениот труд ги има положбата, правата, об-
врските и одговорностите определени со овој за-
кон за основната организација, а работниците во 
таа работна организација ги остваруваат сите пра-
ва, обврски и одговорности што ги имаат работни-
ците во основната организација. Со член 463 од 
овој закон е предвидено дека работниците во ос-
новната организација со референдум одлучуваат 
за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка. 

Судот утврди дека првоозначената одлука уре-
дува односи од сферата на распределба на сред-
ствата за лич,ни доходи и е донесена од работнич-
киот совет, а не од работниците со референдум. 
Затоа, Судот утврди дека таа, во време на нејзи-
ното важење, била во спротивност со член 463 од 
Законот за здружениот труд. 

На седницата Судот утврди дека одлуката оз-
начена во точката 2 на оваа одлука, исто така е 
донесена од работничкиот совет на работната орга-
низација, а не од работниците со референдум. Со 
оглед на тоа, Судот оцени дека и таа е во спро-
тивност со член 463 од Законот за здружениот 
труд. 

Судот понатаму утврди дека и со оваа одлука 
е предвидено за запазување и користење на работ-
ното време — редовност во работа — на вработе-
ните да им се исплатува 200 динари месечно. Исто 
така со неа се предвидени и условите под кои се 
губи тоа право. Судот ваквото исплатување не го 
оцени за противуставно и незаконито. Имено, сог-
ласно член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд, како основ кој влијае во системот на распре-
делбата на средствата за лични доходи е и при-
сутноста на работникот на работното место и иско-
ристувањето на работното време односно неиспол-
нувањето на работната дисциплина. Ова затоа што 
временскиот фактор е рамка ЕО која се извршу-
ваат сите работи и работни задачи и ако работ-
никот отсуствува од работа, тој за тоа време не 
ги извршува доверените работи и работни задачи, 
па според тоа за тоа време не остварува доход. 
Оценката за редовноста во работата претставува 
мерило за ефектот во извршувањето на работите 
и работните задачи. Овој ефект е објективна ка-
тегорија и со него се изразува и придонесот . во 
работата. Почитувањето на работното време е 
еден од значајните општи услови за создавање на 
поголем доход, за поефикасно и поекономично деј-
ствување на основната организација. Притоа, ре-
ално и објективно може да се претпостави дека 
редовниот работник подобро ќе ги остварува свои-

те задачи и во исто време ќе овозможи оствару-
вање на задачите и на другите работници што се 
поврзани со процесот на производството и на тој 
начин ќе придонесе во зголемувањето на доходот. 
Исто така, со воведувањето на стимулација за ре-
довноста на работниците се обезбедува решавање-
то на определени проблеми во организациите на 
здружениот труд кои настануваат како последица 
на нередовноста во работата. Според тоа, натамош-
ната разработка на овој основ во системот на рас-
пределбата на 'средствата за лични доходи според 
трудот и резултатите од трудот треба да обезбеди 
да се намалат ^оправданите изостанувања од ра-
бота, предвременото напуштање на работното место 
и непочитувањето на работната дисциплина, што 
несомнено ја намалува ефикасноста во работење-
то, рентабилноета и продуктивноста на организа-
цијата на здружениот труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 160'82 
16 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

257. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата, по јавната 
расправа одржана на 31 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за зголемување 
на планската вредност на бодот број 0201-183 и 
Одлуката број 0202-228 донесени од Работничкиот 
совет на Основната организација на здружениот 
труд „Амбалажно стакло" во состав на работната 
организација Стакларник Скопје на 8 септември 
1982 година односно 19 октомври 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Амбалажно стакло" во состав 
на Работната организација Стакларник Скопје на 
начинот предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Собранието на општина Кисела Вода под-
несе предлог за оценување законитоста на одлу-
ките означени во точката 1 ,на оваа одлука. Спо-
ред наводите во предлогот, оспорените одлуки биле 
во спротивност со член 116 став 1 и 3 од Законот 
за здружениот труд и не биле во согласност со 
одредбите од Законот за системот на општествено-
то планирање и за општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/79), затоа што предвидуваат зголе-
мување на вредноста на бодот за утврдување на 
личните доходи на работниците кое излегува од 
рамките утврдени во планот на основната органи-
зација на здружениот труд. Имено, предлагачот 
наведува дека вредноста на бодот е елемент на 
планот на основната организација па поради тоа, 
менувањето на вредноста може да Се врши само 
со измена на планот во пропишана постапка, а не 
со одлука на работничкиот совет на основната ор-
ганизација. 

4. Судот во претходната постапка и на јавна-
та расправа утврди дека Работничкиот совет на 
Основната организација на здружениот труд „Ам-
б а л а ж а стакло" со одлука број 0202-183 од 8 сеп-
тември 1982 година ја зголемил планската вред-
ност на бодот од 1,20 динари на 1,80 динари. По ба-
рање за преиспитување на оваа одлука од страна 
на директорот на основната организација, работ-
ничкиот совет на 24 декември 1982 година ја пот-
врдил својата одлука, а директорот, во смисла на 
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член 519 од Законот за здружениот труд, ја за-
прел од ,извршување означената одлука и за тоа 
го 'известил Собранието на општината Кисела Вода. 

Одлуката број 0202-183 со друга одлука ,на Ра-
ботничкиот совет број 0202-228 донесена од 19 ок-
томври 198.2 година е измената со преформулира-
ње' на' зборот „планска вредност на бодот" така 
што гласи „Пресметковната вредност на бодот се 
зголемува Од 1,20 на 1,80 динари". Исто така, прво-
битната одлука е дополнета со нов став, според кој 
исплатата по таа одлука ќе се врши од 1 јули 
1982 година до следната корекција која ќе се из-
врши по анализата за работењето во 1982 година. 

5. СО член 50 став 1 и 2 од Законот за систе-
мот на Општествено планирање и за општествениот 
план на СРМ е предвидено планот на основна и на 
друга организација на здружениот труд да го до-
несува работничкиот совет на таа организација врз 
основа на претходно прифаќање од страна на мно-
зинството на сите работници, на начинот предви-
ден со статутот во согласност со законот. Планот 
на основната организација нач здружениот труд 
согласно член 55 од наведениот закон, меѓу друго-
то особено содржи одредби кои се однесуваат на 
стекнувањето на доходот и неговото распореду-
вање. 

Со член 495 од Законот за здружениот труд е 
предвидено дека работничкиот совет на основната 
организација, меѓу другото, го донесува планот на 
основната организација, ги утврдува мерките за 
негово спроведување и ја утврдува периодичната 
пресметка. 

Од изнесената - фактичка состојба произлегува 
дека : со оспорените одлуки на работничкиот совет 
на Основната организација на здружениот труд 
„Амбалажшо стакло" се врши зголемување на прес-
метковната вредност на бодот. (Меѓутоа, според 
вториот став од оваа одлука, новата пресметковна 
вредност, па бодот ќе се применува и за наредниот 
период што всушност претставува измена на ' еден 
од . елементите на планот на основната организа-
ција:. Имајќи предвид дека според наведените за-
конски ,одредби, планот на основната организација 
на здружениот труд се донесува и менува по прет-
ходно' прифаќање од работниците во основната 
организација, а во овој случај такво прифаќање 
не- им претходеше на оспорените одлуки, Судот 
оцени? дека тие не се во согласност со член 50 став 
2 од Законот за системот на општествено планира-
ње и за општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија и се во спротивност со со-
одветните одредб-и од Законот за здружениот труд. 

' /Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука. 

У, бр. 202'82 
31-: март 1983 година 

. Скопје 
1 Претседател 

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

258. 
, Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство. на неговите одлуки, по јавната расправа одр-
жана ,на 10 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

d. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 0201-164, доне-
сена од Работничкиот совет на Основната органи-
зација на здружениот труд „Стаклен воал" во сос-
тав на Работната организација Стакларница „Скоп-
је" на 23 септември 1982 година. 

2. Оваа одлз^ка ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд ,.Стаклен воал" на", начинот предви-
ден за Објавување на самоуправните општи акти. 

3. Собранието на општината Кисела Вода под-
несе предлог за оценување законитоста на одлу-
ката означена во точката 1 на оваа одлука. Спо-
ред наводите во предлогот, оспорената одлука е во 
спротивност со член 116 став 1 и 3 од Законот за 
здружениот труд и не е во согласност со одредбите 
од Зако,нот за системот на општественото планира-
ње и за општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија затоа што предвидувал зго-
лемување на планската вредност на бодот утврде-
на во планот на основната организација на здру-
жениот труд. Според мислењето на предлагачот, 
вредноста на бодот, .е елемент на планот на основ-
ната организација, па, поради тоа менувањето на 
вредноста може да се врши само со измена на пла-
нот во пропишана постапка, а не со одлука на ра-
ботничкиот совет на основната организација. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека Ра-
ботничкиот совет на Основната организација на 
здружениот труд „Стаклен, воал" со одлука бр. 
0201-464 од 23 септември 1982 година ја зголемил 
планската вредност на бодот од 1,20 динари на 
1,80 динари. По барање за преиспитување на оваа, 
одлука од страна на директорот на основната ор-
ганизациј,а, работничкиот совет на 29 декември 
1982 година ја потврдил својата одлука, а дирек-
торот, во смисла на член 519 од Законот за здру-

.жениот труд, ја запрел од извршување означена-
та одлука и за тоа го известил Собранието на 
општината Кисела Вода. 

На јавната расправа исто така е утврдено де-
ка Планот на Основната организација на здруже-
ниот труд „Стаклен воал" ,е усвоен од Работнич-
киот совет на основната организација на 6 мај 
198:2 година. Во делот за личните доходи на работ-
ниците е утврдено дека планската вредност на 
пресметковниот бод изнесува 1,20 динари. Во овој 
дел од планот е определено дека исплатата на 
личните доходи по утврдената вредност на бодот 
ќе претставува аванс кој конечно ќе зависи од 
вкупните резултати на -трудот на работниците во 
основната организација. Покрај тоа, Судот утврди 
дека оспорената одлука, пред нејзиното донесува-
ње, не била изнесена на претходно прифаќање од 
страна на работниците во основната организација. 

5. Според член 50 став 1 од Законот за систе-
мот на општественото планирање и за општестве-
ниот план на Социјалистичка Република Македо-
нија, планот на основната и на друга организаци-
ја на здружениот труд го донесува работничкиот 
совет, а според вториот став на овој член, планот 
се донесува врз основа претходно прифаќање од 
страна на мнозинството на ,сите работници, на на-
чин определен со статутот во согласност со за-
конот. 

Од изнесените ,законски одредби произлегува 
дека работничкиот совет на- основната организа-
ција е надлежен да го донесува планот на основ-
ната организација со кој ќе обезбеди, меѓу друго-
то, распоредување на делот од чистиот доход на 
основната организација за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка сразмерно со придонесот на 
работниците за остварување на доходот на основ-
ната организација што. го дале со својот тековен 
труд и со управувањето и стопанисувањето со оп-
штествените средства. Поради тоа, не е основан 
наводот на предлагачот за ненадлежност на работ-
ничкиот совет за донесување на планот на основ-
ната организација. 

Од друга страна, Судот утврди дека пред до-
несувањето на оспорената одлука не е спроведена 
постапка за претходно прифаќање на планот од 
страна на работниците во основната организација 
која според член 50 став ,2 од Законот за системот 
на општествено планирање и за општествениот 
план на Социјалистичка Република Македонија, е 
задолжителна при донесување односно менување 
на планот на основната организација на здруже-

ниот труд. Со оглед на тоа, Судот утврди дека 
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оспорената одлука не е донесена во пропишана 
постапка поради што оцени дек-a таа не е во сог-
ласност со наведената законска одредба. 

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

У. бр. 203/82 
10 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

259. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
30 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДВИВА предлогот на Основниот суд 
на здружениот труд во Скопје, за оценување ус-
тавноста и законитоста на делот IV точките 2 и 4 
од Табеларниот преглед за утврдениот број бодо-
ви на работите и работните задачи, донесен од ра-
ботниците со референдум на 28 декември 1981 го-
дина. составен дел на Правилникот за основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи, донесен од работниците со референдум во 
основната организација на здружениот труд „Во-
довод и канализација" во состав на работната ор-
ганизација „Комуналец" во Скопје на 26 декем-
ври 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Водовод и канализација" во 
Скопје, на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд со пред-
лог поднесен до Уставниот суд на Македонија по-
веде постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на оспорените одредби од актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот 
во актот за систематизација и организација во оз-
начената основна организциј а предвидени се работи-
те и работните задачи на раководителот на бактерио-
лошка лабораторија и раководител на хемиската 
лабораторија, за кои работи и работни задачи по 
определените основи сложеност, одговорност, напор 
се предвидени различен број бодови. Според под-
носителот на предлогот, од анализата на описот и 
пописот на работите и работните задачи се заклу-
чува дека се работи зџ приближно иста работа по 

својот значај, содржина и одговорност, односно се 
работи за хемиска и бактериолошка анализа на во-
да, па со оглед на тоа не треба да се прави рзз 7 
лика во утврдените број бодови. За подносителот 
на предлогот е нелогично, како може раководите-
лот на бактериолошка лабораторија по основот 
сложеност да има 3970 бода; а пак во основот од-
говорност првиот да има 1780 бода, а вториот 1252 
бода, кога се претпоставува дека посложени ра-
боти се и неодговорни. И на крајот, во предлогот 
се наведува дека во случајот фиктивно и паушал-
но се утврдени личните доходи спротивно на на-
челото за распределба според вложениот труд и 
резултатите на трудот. 

4. Во одговор на наводите од предлогот доно-
сителот на оспорениот акт изјави дека во конкрет-
ниов случај е извршено правилно бодирање на ра-
ботите и работните задачи на двата раководители, 
затоа што тие не Ершат - исти работи и . работни 
задачи и смета дека работите и работните задачи 
на раководителот на бактериолошката лаборато-
рија бараат исклучително поголем напор и сту-
дисзност за нивното извршување. 

5. На седницата Судот утврди дека раководи-
телот на хемиската лабораторија врши хемиска 
анализа на водата,, а раководителот на бактерио-
лошката лабораторија врши бактериолошка и био-
лошка анализа на водата. Исто така, Судот утвр-
ди дека овие два раководители по основите сло-
женост, одговорност, напор и услови за работа до-
биваат различен број бодови. 

Согласно член 23 од Уставот на СР Македо-
нија и член 127 од Законот за здружениот труд 
право и должност на работниците во основната 
организација на здружениот труд е да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи. 

Од означената уставна и законска одредба 
произлегува дека е самоуправно право на работ-
ниците да ги оценат значењето, тежината, одго-
ворноста на поедините работи и работни задачи по 
утврдените основи и на основа на тоа да опреде-
луваат и мерила. Понатаму, во врска со прашање-
то дали и какви разлики постојат во утврдените 
мерила за овие два раководители, овој суд смета 
дека тоа е самоуправно право на работниците, за 
што тој не е овластен да одлучува. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 216/82 
30 март 1983 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 

197. 
Врз основа на член 131 и 132 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 122, 123 
и 188 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржа-
на на 18 мај 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕН 2 
ГЛАВА XXVIII ТОЧКА 6 ОД ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРТГГОАЊЂ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА 

Во Одлуката за утврдуваше на работните мес-
та на кои стажот на осигурувањето се смета со 
зголе?лено траење, степенот на зголемувањето на 
стажот на осигурувањето на тие работни места и 
постапката за утврдување на фактичката состој-
ба, во точка ,6 „работни места во градскиот и јав-
ниот патен сообра!ќај" е предвидено зголемување 
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на стажот на осигурувањето на работните места 
возачи кои' работат во јавниот патен сообраќај 
како возачи на тешки товарни моторни возила со 
носивост од 7 и повеќе тони, со коефициент 12 
месеци поминати на работа да се сметаат како 15 
месеци стаж на осигурување и за работните места 
возачи на автобуси во градскиот, приградскиот и 
меѓуградскиот јавен сообрајќај, со коефициент за 
секои L2 месеци поминати на работа да се сметаат 
како 14 месеци стаж на осигурување. 

Оваа одредба ќе се применува на зголемува-
њето на стажот на осигурување и на наведените 
работи (работни места) кои се вршат во ООЗТ — 
на кои им е основна дејност превоз на стока и 
патници во јавниот патен сообраќај, а кои се како 
такви регистрирани во моментот на утврдувањето 
на фактичката положба. 

Зголемувањето на стажот на осигурување ќе 
се утврдува на исти работи (работни места) кои 
постоеле и во други организациони целини кои 
постојано се занимавале со превоз на стока и пат-
ници во јавниот патен сообраќај до колку прет-
ходеле на законското регистрирање на ООЗТ во 
јавниот патен сообраќај, а најрано од 15 мај 1945 
година. 

Ова задолжително толкување ќе се објави во 
,.Службен весник на СРМ". 

Претседател, 
Стојче Николовски, с. р. 

Бр. 02-1472/1 
18 мај 1983 година 

Скопје 

198. 
Врз основа на член 188 став 1 точка 5 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), а во врска 
со член 131 и 132 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 39/78), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржа-
на на 18 мај 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА 
ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" БР. 31/75) 

Член 1 
Во член 2, глава XXVIII - во сообраќај по 

точка 4а — контрола на летови, се додава нова 
точка 46 — автомеханичари, со следните работни 
места: 

1) авиомеханичар за одржување и ревизија на 
а.вионите; 

Ш) авиомеханичар-контролор на одржување и 
ревизија на авионите; 

3) авиомеханичар на пробен стол на испитува-
ње на млазни мотори. 

За работните места од 1—3 стажот на осигу-
рување се смета за секои 12 месеци поминати на 
работа како 15 месеци стаж на осигурување; и 

4) авиомеханичар на одржување во стопанска-
та авијација. 

За работното место под 4 стажот на осигуру-
вање се смета за секои 12 месеци поминати на 
работа како 16 месеци стаж на осигурување. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-1474/1 
18 мај 1983 годшга 

Скопје 
Претседател, 

Стојче Николовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СТР.УГА 

199. 
Брз основа на член 7, 14, 20 и 25 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на култура-
та („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 2 
од Законот за измени на Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 43/78), член 19, став /5 од Ста-
тутот на 1СИЗ на (културата — Струга и член 6 од 
Самоуправната спогодба за здружување на сред-
ствата во Републичката заедница на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 27/80), Собранието 
на СИЗ на културата — Струга, на седницата одр-
жана на 12 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ 
НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА - СТРУГА И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонеси што ги плаќаат работните луѓе и гра-
ѓаните од доходот во стопанството, од личниот до-
ход во ^стопанските дејности и од личниот доход 
од самостојно вршење на стопанска и нестопанска 
дејност, заради обезбедување средства на ОСИЗ 
на културата — Струга и за здружување средства 
во Републичката заедница на културата во 1983 
година. 

Член 2 
Бо 1983 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 
1)' О,бб0/о — придонес од доходот на ОЗТ во 

стопанството; 
!2) 0,50% — придонес од личен доход од нес-

топанска дејност; 
3) 0,30% — придонес од личен доход од зем-

јоделска дејност; 
4) 0,90%) — придонес од личен доход од само-

стојно вршење на стопанска, и нестопанска дејност. 
Член 3 

Од основот утврден во член 2, став 1, точка 1 
и 2 на оваа одлука ОСИЗ на културата — Стру-
га здружува средства во Републичката заедница 
на културата, со издвојување на: 

1) 0,36% — придонес од доходот на ОЗТ во 
стопанството и 

2) 0,20% — придонес од личен доход од несто-
панска дејност. 

(Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 
културата Струга ги здружува во Републичката 
заедница на културата е утврден со посебен до-
говор и изнесува 6.344.000 динари. 

% 
Член 4 

Согласно Резолуцијата за политиката на ос-
тварувањето на Општествениот план на СРМ за 
1983 година, а -со цел да се придонесе во подобру-
вањето на материјалната положба во основното и. 
средното насочено образование во Општината, ут-
врдената стапка на придонес од личен доход од 
нестопанска дејност, што претставува обврска на 
организациите на здружен труд од тие области, 
се намалува на 50%. 

Во смисла на тоа, организациите на здружен 
труд од областа на основното и средното насоче-
но образование во 1983 година ќе плаќаат придо-
нес од личен доход по намалена стапка за 50% 
од утврдената во член 2, став 1, точка 2 на оваа 
одлука. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатата на средствата ќе 

ги врши Службата на општественото книговодство 
— филијала Охрид. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката бр. 03-117/1 
од 29 декември 1981 година. 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 03ч59/1 
12 април 1983 година 

Струга 
Претседател, 

Соња Стојкоска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
СТРУГА 

200. 
Врз основа на член. 34 од Законот за физич-

ка култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74), член 2!3, став 1, точка 4 и 9 од Статутот 
на ОСИЗ на физичката култура — Струга и член 
6, став 3 од Самоуправната спогодба за здружу-
вање на средствата во Републичката СИЗ на фи-
зичката култура, Собранието на ОСИЗ на физич-
ката култура — Струга, на седницата одржана на 
20 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - ' 
СТРУГА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-

ТУРА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат работните луѓе и гра-
ѓаните од доходот во стопанството, од личниот 
доход во нестопанските дејности и од личниот до-
ход од самостојно вршење на стопанска и несто-
панска дејност заради обезбедување на средства 
на ОСИз на физичката култура — (Струга и за 
здружување средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура во 1983 година. 

Член 2 
Во 1983 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 
1) 0,50% — придонес од доходот на ОЗТ во 

стопанството; 
2) 0,50% — придонес од личен доход од нес-

топанска дејност; 
3) 0,15% — придонес од личен доход од земјо-

делска дејност; 
4) 0,70% — придонес од личен доход од само-

стојно вршење на стопанска и нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 2, став 1, точка 

1 и 2 на оваа одлука ОСИЗ на физичката култура 
— Струга здружува средства во Републичката СИЗ 
на физичката култура, со издвојување на: 

1.) 0,04% — од придонесот од доходот на ОЗТ 
во стопанството и 

2) 0,05% — од придонесот од личен доход од 
нестопанска дејност. 

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 
физичката култура — Струга ги здружува во Ре-
публичката СИЗ на физичката култура е утврден 
со посебен договор и изнесува 752.752 динари. 

Член 4 
Согласно Резолуцијата за политиката на ос-

тварувањето на Општествениот план на СРМ за 
1983 година, а со цел да се придонесе во подобру-
вањето на материјалната положба во основното и 
средното насочено образование во Општината, ут-
врдената стапка на придонес од личен доход од 
нестопанска дејност, што претставува обврска на 
организациите на здружен труд од тие области, 
се намалува за 50%. 

Во смисла на тоа,, организациите на здружен 
труд од областа на основното и средното насочено 
образование во Општината, во 1983 година ќе пла-
ќаат придонес од личен доход по намалена стап-
ка за 60% од утврдената во член 2, став 1, точка 
2 на оваа одлука 

Член 5 
Пресметувањето и уплатата на средствата ќе 

од врши Службата на општественото книговодство 
— филијала Охрид. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката бр. 03-08 од 16 
февруари 1982 година и Одлуката бр. 03-103/1 од 
19 ноември 1982 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година и ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-76 
21 април (1983 година 

Струга 
Претседател, 

Љубомир Чук, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - НЕГОТИНО 

201. 
Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), член 1 од 
Законот за изменување на Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 43/78) и член 23 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на културата — Неготино, Собранието на ОСИЗ на 
културата — Неготино, на седницата одржана на 
15. П1. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧ-
КАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1983 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 
личниот доход заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на културата и за здружување 
средства во Републичката СИЗ на културата. 

Член 2 
Во 1983 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 
1. 0,51%, придонес од доходот на основните ор-

ганизации на здружен труд; 
2. 0,50%, придонес од личен доход од работен 

однос, освен придонесот од личен доход од работен 
однос во ОЗТ од пред,училишното и основното об-
разование 12.011 и насоченото средно образование 
120.122, за кои се утврдува стапка на придонес од 
0,25%; 

3. 1,20%, придонес од личен доход од земјодел-
ска дејност; 

4. 1,00%, придонес од личен доход од самостој-
но вршење на стопанска дејност и 

5. 1,00%, придонес од личен доход од самостој-
но вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 на оваа одлука 

Општинската СИЗ на културата — Неготино здру-
жува средства во Републичката СИЗ на културата 
со издвојување на: 
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— 0,10% од доходот на основните организации 
на здружен труд во општината и 

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

В,купниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ на културата — Неготино ги здружува во 
Републичката СИЗ на културата и месечниот из-
нос на средствата ќе се утврдат со посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

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

вувањето во „Службен гласник на општината Не-
готино" и „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 0202—17 
16 март 1983 година 

Неготино 
Претседател, 

Димче Бањански, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
- НЕГОТИНО 

202. 
Врз основа на член 34 од Законот за физич-

ка култура и за СИЗ на физичката култура („Слу-
жбен весник на СРМ") бр. 5/74), член 1 од Зако-
нот за изменување на 'Законот за физичка кул-
тура и СИЗ на физичката култура („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 43/78) и член .17 од Статутот на 
О СИЗ за физичка култура — Неготино, Собранието 
на СИЗ на физичката култура — Неготино, на 'сед-
ницата одржана на 25. II. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РСИЗ НА ФИЗИЧ-

КАТА КУЛТУРА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат ООЗТ од доходот и ра-
ботните луѓе од личниот доход, заради обезбедува-
ње средства на ОСИЗ на физичката култура -
Неготино и за здружување средства во РСИЗ ни 
физичката култура. 

Член 2 
Во 1983 година се утврдуваат стапки на при-

. донес и тоа: 
1. 0,24% — придонес од доходот на организа-

циите на здружен дауд; 
2. 0,55% — придонес од личен доход од нес-

топанството со исклучок на работните организации 
од предучилишното основно образование и средно-
насочено образование по стапка од 0,27%; 

3. 1,20% од личниот доход од земјоделска деј-
ност; 

4. 1,00% од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 2 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на физичката култура здружува 
средства во Републичката СИЗ на физичката кул-
тура со издвојување на: 

1. 0,04% од доходот на организациите на здру-
жен труд во општина Неготино, 

2. 0,05% од личниот доход од работен однос во 
нестопанството. 

Вкупниот износ на средствата што Општин-
ската самоуправна интересна заедница на физичка-
та култура -— Неготино ги здружува во Републич-

ката самоуправна интересна заедница на физич-
ката култура и месечниот износ на средствата ќе 
се утврдуваат со посебен договор. 

Член 4 
Пресметката и уплатата на здружените сред-

ства ќе ни врши Службата на општественото кни-
говодство. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. I. 1983 година. 

Бр. 0203—48 
17 март Д983 шдина 

Неготино 
Претседател, 

(потпис нечиток) 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - СВЕТИ НИКОЛЕ 

203. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 и член 

67 од Законот за определени облици на општестве-
ната заштита на децата и самоуправните интерес-
ни заедници за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 59 
од Статутот на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата — 
Свети Николе, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 19 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата од кои се финансира Општинската 

самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата ќе ги обезбедуваат работните 
луѓе: 

— придонес од бруто личните доходи на ра-
ботните луѓе по стапка од 1,85%; 

— придонес од земјоделска дејност, по стапка 
од 0,20%; 

— придонес од занаетчиска дејност и само-
стојно вршење на услуги, по стапка од 2%. 

Член 2 
Основните организации на здружен труд од об-

ласта на основното образование и воспитание, како 
и основните организации на здружен труд од на-
соченото средно образование што плаќаат придо-
нес од личен доход од работен однос, ќе плаќаат 
придонес по стапка од 0,96%. 

Член 3 
Од плаќање на придонес се ослободуваат об-

врзниците чиј катастарски приход не надминува 
200,00 динари. 

Ослободувањето од претходниот став не се од-
несува на обврзници чиј катастарски приход пое-
динечно е под 200,00 динари, а живеат во заед-
ничко домаќинство. 

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

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

Бр. 1003-3 
19 јануари 1983 година 

Св^ти Николе 
Претседател, 

Мира Јосифова, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
РАДОВИШ 

204. 
Врз основа на член 14 од Статутот на ОСИЗ 

за социјална заштита — Радовиш, на седницата 
одржана на ден 18 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесите на ОСИЗ за социјал-
на заштита на општина Радовиш за 1983 година 
се определуваат и тоа: 

1. придонес од доход од ОЗТ во стопанството, 
по стапка од 0,38%; 

2. придонес од бруто личен доход од работен 
однос, по стапка од 0,32%. 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доход ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вањето и плаќањето на данокот на доход ,на ор-
ганизациите на здружен труд („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 
28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 20/80), се додека конечно не се 
регулира пресметувањето и утврдувањето на при-
донесите од доходот и не се потпише соодветен об-
разец според специфичноста на секоја сфера. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Бр. 02-9/1 
18 март 1983 година 

Радовиш 
Претседател, 

Стојан Захариев, с. р. 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Економски факултет — 

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

за избор-реизбор на наставници по предметите: 
— политичка економија I (два наставник); 
— планирање и деловна политика на ООЗТ и 
— просторна економија 

во редовен работен однос на неопределено ра-
ботно време на ООЗТ Економски факултет — 
Скопје. 

Условите за избор се определени со Законот за 
високото образование и Статутот на ООЗТ Еко-
номски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— диплома за завршено високо образование, 
— куса биографија и 
— список на научни и стручни трудови и по 

еден примерок од истите. (241) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је ООЗТ Институт за заштита на растенијата — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на следните работни места: 
— преизбор на еден асистент по предметот фи-

топато легија; 
— преизбор во исто или избор во повисоко 

звање на еден научен соработник по фитопатоло-
гија и 

— преизбор на еден асистент за наука по е т и -
мологија. 

Кандидатот треба да ги исполнува условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за заштита на растенијата — Скопје. 

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

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

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

Некомплетиран документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (242) 

Врз основа на член 170 став 3 од ЗЗТ, член 
8 од Законот за работните односи, член 69 и 70 
од Статутот на ТРО „Тиквеш Комерц", ООЗТ 
„Нова трговија", како и врз основа на Статутар-
ната одлука од 13. IX. 1980 год., Работничкиот со-
вет на ТРО „Тиквеш Комерц" ООЗТ „Нова трго-
вија" — Кавадарци 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на раководни места: 
1. директор на ООЗТ „Нова 

трговија" 1 извршител и 
,2. комерцијален директор на 

ООЗТ „Нова трговија" 1 извршител. 
Покрај со закон пропишаните општи услови, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

1. да имаат висока стручна подготовка со 3 го-
дини работно искуство на раководни работни за-
дачи или 

— виша стручна подготовка со 6 години работ-
но искуство на раководни работни задачи; 

2. да имаат висока стручна подготовка со 3 го-
дини работно искуство во комерција или 

— виша стручна подготовка со 4 години ра-
ботно искуство во комерција. 

Кандидатите за работните места под точка 1 и 
2 треба да поседуваат морални и политички ква-
литети и да не се осудувани. 

Мандатот на избраните кандидати трае 4 го-
дини. 

Кон пријавите треба да бидат приложени след-
ните документи: 

а) доказ за завршеното образование; 
б) доказ.за работното искуство; 
в) доказ дека не се осудувани; 
г) лекарска потврда. 
Пријавите кои ќе стигнат по истекот на рокот 

и некомплетираните пријави нема да бидат разгле-
дувани. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а избоорт 
ќе се изврши во рок од 30 дена. (243) 

(Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за преизбор на следните работни места: 
— преизбор на еден асистент по предметот оп-

што лозарство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те пропишани со Законот за високото образование 
на СР Македонија. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за лозарство и винарство — Скопје. 
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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 об-
јавувањето на конкурсот. У 

Некомплетни документи нема да се земаат/ 
предвид при разгледувањето. (239) 

Врз основа на член 95 од- Законот за редовни" , 
те судови - пречистен текст (^Службен весник на f 
СРМ" бр. 17/79 и 46/82), Собранието на општината ' 
Гевгелија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на претседател на 

Општинскиот суд — Гевгелија 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени во член 91 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 
46/82). 

Пријавите со документите за докажување ис-
полнувањето на условите, заинтересираните кан-
дидати да ги достават до Собранието на општината 
Гевгелија - Комисија за избори и именувања во 
рок од 15 дена сметано од денот на објавува-
њето. (215) 

и и д г л ш п л 
Одлука за помилување на осудени лица 297 
Уредба за изменување на Уредбата за 
утврдување на висината, начинот и ус-
ловите за остварување и исплатување 
на надоместокот на трошоците за пре-
воз, исхрана и сместување на лицата 
во резервен состав повикани на служ-
ба во територијалната одбрана — — 297 

ј Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за начинот на наплатување на 
надоместокот на личниот доход и на 
другите парични надоместоци на лицата 
во резервен состав, за време на служ-

k ба во територијалната одбрана — - 298 
\ Уредба за патните, дневните и другите 
ѓ трошоци за службени патувања во 

странство на работниците во републич-
к и т е органи на управата — - — —- 298 
f Одлука за определување на највисоко 

ниво на цените на учебниците за основ-
ното и средното насочено образование 
во 1983 година - — - — — — 300 
Одлука за компензација на цените на 

, учебниците за основното образование — 301 
) Решение за именување главен репуб-

лички урбанистички инспектор — — 301 
Решение за разрешување и именување 
претседател и член на Комисијата за 
исклучително материјално обезбедување 
на учесниците од Народноослободител-

I ната војна — — — - — — — 301 
I Решение за назначување помошник на 

претседателот на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и градежништ-
во - - - - - - - - 301 
Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и градеж-
ништво - — -— — — — — — — 301 
Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за култура - — — — - - — -— — 302 
Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за сообраќај и врски — - -— - - 302 

Решение за назначување помошник на 
директорот на Републичката геодетска 
управа - - -— — — — — — — 302 
Правилник за начинот на определува-
ње и одржување на заштитни зони око-
лу изворите на водата за пиење — — 302 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 66/82 од 6 април 1983 година 303 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 160/82 од 16 март 1983 година 304 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 202/82 од 31 март 1983 година 305 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 203/82 од 10 февруари 1983 го-
дина — —- - - - - .— — — — 306 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 216/82 од 30 март 1983 година 307 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за задолжително толкување на 
член 2 глава XXVIII точка 6 од Одлу-
ката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурувањето се сме-
та со зголемено траење, степенот на зго-
лемувањето на стажот на осигурување-
то на тие работни места и постапката за 
утврдување на фактичката состојба — 307 
Одлука за допол,нување на Одлуката за 
утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурувањето се смета со зго-
лемено траење, степенот на зголемува-
њето на стажот на осигурувањето на тие 
работни места и постапката за утврду-
вање на фактичката положба („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 31/75) - - 308 

СТРУГА 

Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ на културата -
Струга и за здружување средства во Ре-
публичката заедница на културата во 
1983 година — - — — - - - 308 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на О СИЗ на физичката кул-
тура — Струга и за здружување сред-
ства во Републичката СИЗ на физичка-
та култура во 1983 година - — — 309 

НЕГОТИНО 

Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ на кул-
турата и за здружување средства во Ре-
публичката СИЗ на културата во 1983 
година -— — — - . - — — — — 309 
Одлука за утврдување стапки,те на при- " 
донесите на ОСИЗ на физичката култу-, 
ра и за здружување средства во РСИЗ 
на физичката култура за 1983 година 310 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од изворите за финансирање на 
Заедницата за 1983 година —- -— — — 310 

РАДОВИШ 

Одлука за определување висината на 
стапката на придонесите за социјална 
заштита на општина Радовиш за 1983 
година — - — — — — — — — 311 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ - Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10-а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


