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

Уставот на СИМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на 
СВМ, на седницата одржана на 29 декември 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Гелев Моно Раде, од Кавадарци, 
2. Блажевски Горѓи Спасе, од Скопје, 
3. Зелоски Абдула Ну ред ин, од Кичево, 
4. Манасиевски Владо Ѓорѓи, од е. Трубарево, 
5. Ранковиќ Миодраг Милован, од е. Мој сиње. 
6. Стојановски Никола Драган, од е. Усје, 
7. Ончев Илија Тодор, од Скопје, 
8. Анастасовски Рампо Димче, од е. Ношпал, 
9. Ѓуреци Шефки Ајредин, од е. Рашче, 

10. Киријас Ристо Никола, од Скопје, 
11. Мазлами Адем Таџедин, од Тетово, 
12. Спасовска Владо Струмка, од Куманово. 

II 
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 
година не сторат ново кривично дело на: 

1. Максимов Димитар Благој, од Кочани, 
2. Карамети Нијази Бесник, од Дебар, 
3. Манасиев Петар Љубомир, од Кочани. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

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

1. Миј алков Милош Тошо, од Пробиштип, 
2. Лазаров Јордан Милан, од Штип, 
3. Сул еј манова Сулејман Рада, од Ниш, 
4. ѓорѓиевски Соколе Никола, од Скопје, 
5. Рамадани Рамадан Ремзи, од Дебар, 
6. Лукиќ Витомир Петар, од (Скопје. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 6 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. Шабан Џемо Кенан, од Скопје, 
2. Савов Спире Владо, од Скопје, 
3. Азири Јахи Бафтие, од Скопје. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 8 ме-

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

1. Рецепи Шефки Авзи, од Гостивар. 
VI 

Изречената казна затвор во траење од 10 ме-
сеци се замени со условна осуда, со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Сулејманоски Иса Авнија, од е. Борино. 

VII 
Неиздржаниот - дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. Ристовски Иван Тодор, од (Скопје, 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Вучков Раде Душко, од е. Цер, 
2. Стефаноски Панде Томе, од Охрид, 
3. Ѓуреци Шефки Фузи, од е. Рашче.-

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". 

Бр. 08-1076 
29 декември 1983 година 

Скопј е 
Претседател 

на Претседателството на СРЈУГ, 
Благоја Талески, е. р. 

2. 
Врз основа на член 125 од Деловникот на 

Претседателството на Социјалистичка .Република 
Македонија („Службен весник на СРЖ" бр. 28/82) 
и член 130 од Законот за државната управа („Служ-
бен весник на СЕМ" бр. 45/80), Претседателството 
на СРЖ, на седницата одржана на 7 декември 
1983 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГОТ НА СЛУЖ-

БАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 
I 

Во дел III, точка 2 од Одлуката, по зборовите 
:/и помошникот на секретарот на Претседателетво-
то" се додаваат зборовите „советници во Служба-
та и секретари на комисиите на Претседател-
ството на СР!М". 

— Ставот втори се менува и гласи: 
„Именуваните работници од претходниот став 

на предлог на Комисијата за организационо-кад-
ровски прашања ги разрешува од должност Прет-
седателството н а СРЖ". 

— Ставот трети се менува и гласи: 
„— Советниците на Претседателството на СР'М, 

шефот на Кабинетот на претседателот на Претсе-
дателството на СР(М и помошникот на секретарот 
на Претседателството на ОРМ имаат статус на ре-
публички функционери. 

— Советниците во Службата и секретарите на 
комисиите на Претседателството на СРЖ имаат 
статус на раководни работници во Службата на 
Претседателството на СРЖ". 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". 

Бр. 08-1063 
27 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРИ, 
Благоја Талески, е. р. 

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

Сабота, 14 јануари 1984 
С к о п ј е 

Број 1 Год. ХL 

Претплатеа за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 
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3. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести 
(„Службен весник на ОРИ" бр. 18/70), претседа-
телот на Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУ-

НИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ 
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1984 ГОДИНА 

Во 1984 година имунизација е задолжителна: 
I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифте-

рија (iDiphteria), тетанус (Tetanus), голема кашлица 
(Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis ant. acuta), 
мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis) и цр-
венка (Rubeola) — за сите лица од определена воз-
раст според оваа програма. 

II. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица 
повредени од бесно животно или од животно за 
кое се сомнева дека е бесно; 

2) Против колера, големи сипаници и жолта 
треска — за сите лица кои патуваат во земја во 
која постои некоја од тие болести или во земја 
која бара имунизација против тие болести; 

3) Против цревен тифус и други заразни бо-
лести — за сите лица за кои постојат епидемио-
лошки индикации. 

/ Задолжителна имунизација против заразните 
болести од точка I се врши исклучително на пер-
манентен начин — континуирано имунизирање во 
текот на целата година, а против детска парализа 
од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 
декември 1984 година со т р и т и н а вакцина, сог-
ласно член 7 од Правилникот за условите и на-
чинот на вршење задолжителна имунизација, се-
ропрофилакса и хемиопрофилакса против заразни 
болести и за лицата што подлежат на таа обврска 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 8/80). 

I 
1. Имунизација против туберкулоза се врши: 
1) без тестирање на сите деца до навршени 

два месеца; 
2) на сите лица од навршени 2 месеца до на-

вршени 19 години со претходно тестирање кои 
примарно не се вакцинирани, ако не реагираат 
на туберкулин или кај кои реакцијата на тубер-
кулин во пречник е помала од 6 ми; 

3) ревакцинирањето се врши според календа-
рот за имунизација, односно во 2-та, 7-та, 14-та и 
19-тата година на возраст со претходно тестирање. 

2. Имунизација против дифтерија, тетанус и 
голема кашлица: 

А) Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца родени од 1. X. 1983 до 30. IX. 

1984 година, на возраст определена со календарот 
за имунизација; 

2) на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст, кои до тогаш не се уредно вакцинирани и 
ревакцинирани, а не прележале голема кашлица. 

Б) Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 

Ј983 година против дифтерија, тетанус, голема каш-
лица, на возраст определена со календарот за 
имунизација; 

2) на сите деца комплетно вакцинирани до 
петгодишна возраст, ако од имунизацијата поми-
нало најмалку една година, а не повеќе од три 
години; 

3) на сите деца во четвртата година на воз-
раст, ако претходно биле вакцинирани и ревакци-
нирани според календарот за имунизација. 

3. Имунизација против дифтерија и тетанус: 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца до петгодишна возраст кои 

уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а 
ја прележале големата кашлица; 

2) на сите деца родени од 1970 година наваму 
кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани 
против дифтерија и тетанус. 

В\) Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца во седмата и четиринаесеттата 

година, кои порано уредно се вакцинирани и ре-
еакцинирани против дифтерија и тетанус според 
календарот за имунизација; 

21) на сите деца до четиринаесетгодишна воз-
раст вакцинирани првпат во 1983 година против 
дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето по-
минало една година. 

Имунизација на лица постари од 8 години се 
врши со посебна Ди-Те вакцина (про адулитис). 

4. Имунизација против тетанус: 
A. Вакцинирање се врши: 
1) на сите лица од навршени четиринаесет го-

дини до навршени 19 години, кои порано не биле 
имунизирани против тетанус. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите лица во деветнаесеттата година кои 

претходно уредно биле имунизирани и реимуни-
зкрани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер од-
носно Ди-Те или Те; 

2) на сите лица од четиринаесет години до 
деветнаесет години возраст кои во 1983 година би-
ле за првпат имунизирани против тетанус, ако од 
имунизирањето поминало една година. 

5. Имунизација против детска парализа: 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца родени од 1. X. 1983 до 30. IX. 

1984 година, според календарот за имунизација; 
2) на сите деца родени од 1. I. 1970 до 30. IX. 

1983 година кои порано не биле вакцинирани. 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 

1983 година, ако од вакцинирањето поминало една 
година; 

2) на сите деца во четвртата, седмата и чети-
ринаесеттата година кои претходно биле комплет-
но вакцинирани и ревакцинирани според календа-
рот за имунизација. 

6. Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца од навршени 12 месеци до на-

вршена 14 годишна возраст, кои не прележале ма-
ли сипаници. 

7. Имунизација против заушки и црвенка (ру-
беола) : 

Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца од навршени 12 месеци до на-

вршени две години живот и тоа со еднократно 
вакцинирање. 

Вакцинирањето се врши, по правило, истовре-
мено со вакцинирањето против мали сипаници, со 
давање на комбинирана вакцина. 

Не може да се вакцинираат против заразни 
заушки и црвенка (рубеола) лица кои: 

— боледуваат од фебрилни состојби; 
— боледуваат од акутни заразни болести; 
— боледуваат од тешка анемија и други теш-

ки заболувања на х ема топ о етскиот систем, леуке-
мија и генерализирани туморозни заболувања; 

— се наоѓаат под терапија на кортикостероиди, 
цитостатици и јонизирачки зрачења; 

— во анамнезата имаат податоци за фебрилни 
конвулзии или оштетувања на централниот нервен 
систем. 

Имунизација!^ против определените заразни 
болести во оваа програма се врши по следниот 
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КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

II 

На кампањски начин се врши задолжителна 
имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) про-
тив заразни болести на следните лица: 

1. На задолжителна имунизација против ма-
ли сипаници подлежат лица од наполнети 6 до 12 
месеци возраст ако постојат епидемиолошки ин-
дикации. Задолжителна имунизација против ма-
ли сипаници на лица што се вакцинирани пред 
наполнети 1:2 месеци возраст се врши и по напол-
нети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години 
возраст. На задолжителна имунизација против ма-
ли сипаници подлежат и лицата од наполнети 12 
месеци до наполнети 14 години возраст што се 
вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа 
постојат епидемиолошки индикации утврдени од 
страна на надлежниот орган во Републиката. 

,2. На задолжителна имунизација против бес-
нило подлежат сите лица изложени на инфекција 
со вирусот на беснило и тоа: 

1. лице каснатО' или на друг начин повредено 
од бесно и на ' беснило сомнително диво или до-
машно животно; 

2. лице капнато од куче или мачка на непоз-
нат имател што не можат да се држат под десет-
дневна ветеринарска контрола; 

3. лице каснато од куче или мачка што во 
рок од десет дена од денот на повредата на ли-
цето ќе покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, 
ќе бидат убиени или ќе заокитаат; 

4. лице што можело да се зарази со вирус на 
беснило преку слузницата или оштетувања на ко-
жата; 

5. лице повредено при работа со материјал 
контаминиран со вирус на беснило. 

Имунизацијата против беснило се врши соглас-
но член 34, 35, 36, 48 и 49 од Правилникот за 
условите и начинот на вршењето задолжителна 
имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразните болести и за лица што подлежат 
на таа обврска ((„Службен лист на СФРЈ" бр. 8/80). 

3. На задолжителна имунизација против коле-
ра, големи сипаници и жолта треска подлежат ли-
ца што патуваат во земја во која постои некоја 
од тие болести или во земЈа која бара имунизација 
против тие болести. 

Имунизацијата против колера, големи сипани-
ци и жолта треска се врши согласно членовите 
37, 38, 39, 40, 41 и 42 од Правилникот за условите 
и начинот на вршењето на задолжителната иму-
низација, сероггрофилакса и хемионрофилакса про-
тив заразни болести и на лица што подлежат на 
таа обврска („Службен лист на СФРЈ" бр. 8/80). 

4. На задолжителна имунизација против цревен 
тифус подлежат: 

1) лица вработени на чистење на канализаци-
ја, чистење на септички јами, отстранување на 
ѓубре и други отпадни материи од населби; 

2) лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацило(носител на цревен тифус; 

3) лица што живеат или работат во места и 
краишта зафатени со поплава, земјотрес и други 
елементарни непогоди и масовни \ несреќи, лица 
што учествуваат во изведување на работи на го-
леми работилница на КОИ се неповолни условите 
за домувањето, исхраната и снабдувањето со вода 
за пиење ако за тоа постојат епидемиолошки ин-
дикации утврдени од страна на надлежниот орган 
во Републиката. 

Лицата од став 1 на овој член што се помлади 
од 3 или постари од 60 години не подлежат на 
задолжителна имунизација против цревен тифус. 

Ревакцинирање на лица што подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус се 
врши по истекот на една година од денот на вак-
цинирањето и се врши по истекот на три години 
се додека се вработени на определени работи од-
носно додека постои некоја од причините. 

Вакцинирањето против цревен тифус се врши 
со давање на две дози вакцини во растојание што 
не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго 
од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање 
на една доза вакцина — длабоко поткожно на 
задната страна од надлактицата. 

5. На задолжителна имунизација против ту-
беркулоза подлежат лица вработени во организа-
циите на здружен труд за дијагностика и лекува-
ње еа туберкулозата што не реагира на туберку-
лин или ка ј кои реакцијата на туберкулин во 
пречник е помала од 6 мм без оглед на возраста. 

III 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Соци ј а листичка Република Македо ни ј а ". 

Бр, Ol-Otl-6276 
14 декември 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет 

за здравство и социјална политика, 
Каменчо Горгов, е. р. 

Возраст на лица 
што подлежат на 
имунизација 

Болест против која 
се врши имунизација 

—Имунизирање 
—Вакцинирање 
—Ревакцин ирање 

до 2 месеца Туберкулоза (без тестирање) Вакцинирање 
4, 5 и 6 мес. Дифтерија, тетанус-пертурис (3 дози) Вакцинирање 
4, 5 1/2 и 7 мес. Детска парализа (3 дози тритин, вак.) Вакцинирање 
13 месеци Мали сипаници, заушки и црвенка Вакцинирање 
18 месеци Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза) I ревакцинац. 
20 месеци Детска парализа (1 доза) I ревакцинац. 
12—30 месеци Туберкулоза (со тестирање) I ревакцинан. 
4 години Детска парализа (1 доза) . И ревакцинац. 

Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза) И ревакцинац. 
7 години Туберкулоза (со тестирање) II ревакцинац. 

Детска парализа (1 доза) III ревакцинац. 
Дифтерија-тетанус (1 доза) III ревакцинац. 

14 години Детска парализа (1 доза) IV ревакцинац. 
Дифтерија-тетанус (1 доза) IV ревакцинац. 

0 Туберкулоза (со тестирање) III ревакцинац. 
19 години . , Туберкулоза (со тестирање) IV ревакцинац. 
] 9 години Тетанус (1 доза) V ревакцинац. 
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4. 
Врз основа на член 3-а став 2 и 3 од Законот 

за боречки додаток на учесниците во Народноос-
лободителното движење од Егејскиот дел на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 23/75, 
27/77 и 18/83), претседателот на Републичкиот ко-
митет за здрав ство и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА 
УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРО ДНОО СЛОБО ДИТЕЛ НО-
ТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕ-

ДОНИЈА, ОД 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА 

1. Основата за определување на боречкиот до-
даток се зголемува од 1 јули 1983 година, како 
аконтација за 7,3% и така зголемена изнесува 
14.266 динару. 

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

Бр. 01-01-6316 
16 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика, 

Каменчо Горгов, е. р. 

5. 
Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за 

внатрешни работи — Пречистен текст ((„Службен 
весник на ОРМ" бр. 37/80), републичкиот секретар 
за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕ-

БУВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Цените на обрасците што се употребуваат 
ЕО органите на управата надлежни за внатрешни' 
работи изнесуваат и тоа за: 

1. Лична карта 28,00 дин. 
2. Возачка дозвола 38,00 „ 
3. Дозвола за возач на трактор 38,00 „ 
4. Возачка потврда 38,00 „ 
5. Сообраќајна дозвола за регистри-

рано возило 38,00 „ 
6. Сообраќајна дозвола за регистри-

рано возило (земј оделски трактор) 38,00 „ 
7. Потврда за регистрација за регис-

трирано возило 38,00 „ 
8. Потврда за привремена регистра-

ција на возило 28,00 „ 
9. Дозвола за поседување и носење 

на оружје > 25,00 „ 
10. Дозвола за поседување оружје 25,00 „ 
11. Тест за полагање возачки испит 12,00 „ 
12. Извод од матичната книга на ро-

дените за употреба во странство 12,00 „ 
13. Извод од матичната книга на вен-

чаните за употреба во странство ^ 12,00 „ 
14. Извод од матичната книга на ум-

рените за употреба во странство 12,00 „ 
15. Постојана пропусница за движе-

ње и задржување на аеродром 12,00 „ 
16. Привремена пропусница за дви-

жење и задржување на аеродром 12,00 „ 
17. Барање за издавање пропусница 

во малограничен сообраќај на ли-
ца 12,00 „ 

18. Пропусница за премин на Југо-
словенско-бугарска граница во ма-
лсграничен сообраќај на лица 40,00 „ 

19. Привремена дозвола за движење 
и престој во граничен појас 12,00 „ 

20. Постојана дозвола за движење и 
престој во граничен појас 12,00 „ 

21. Привремена дозвола за движење 
и задржување на граничен премин 12,00 „ 

22. Постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 12,00 „ 

23. Туристичка пропусница 1'2,00 „ 

II. Со денот на влегувањето во сила на ова 
решение престанува да важи Решението за це-
ните на обрасците што ги издаваат органите на 
управата надлежни -за внатрешни работи („(Служ-
бен весник на СЕМ" бр. 15/8-1). 

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

Бр. 23-14248/1 
20 декември 1983 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
м-р Љубомир Варошлија, е. р. 

6. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржа-
на на 14 декември 1983 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 38 од Самоуправната 
спогодба за утврдување на заедничките основи и 
мерила за стекнување и за распоредување на чис-
тиот доход и за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка, ус-
воена со референдум во 1977 година од работни-
ците во основните организации на здружениот 
труд, во состав на Хотешско-угостителоката работ-
на организација ^Метропол" во Скопје. 

2. Оваа /одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во основните организации на здру-
жениот труд во состав на Хотел еко-угостителската 
работна организација „Метропол" во Скопје, на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод 'под-
несена претставка, со решение У. бр. 152/83 од 2 
ноември 1983 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на член 38 од Спогодбата 
означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што на работниците им се зго-
лемуваат личните доходи за 20% во последните 
две години пред исполнувањето на условите за 
пензија, независно од вложениот труд и резул-
татите од трудот. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 67 
од означената Самоуправна спогодба е предвиде-
но за секоја година пензиски стаж на работникот 
да му се исплатува 0,5% од реализираниот личен 
доход по основот минат труд. Понатаму, »Судот 
утврди дека во оспорениот член 38 од означената 
самоуправна спогодба е предвидено „на работни-
ците во основните организации и во работната за-
едница во последните две години пред пензиони-
рањето вредноста на работното место да им се зго-
лемува за 20%". Во ставот 2 на овој член, пак, е 
предвидено дека „на работник кај кого настапила 
трајна инвалидност и ја напушта работата за овој 
период (од две години) му се зголемуваат личните 
примања за 20%". 

5. Согласно член 22 од Уставот на СР Маке-
донија и член 126 од Законот за здружениот труд, 
личниот доход на работникот се утврдува според 
резултатите од неговиот труд и според неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на ос-
новната организација, ©о согласност со начелото 
на распределба според трудот. 
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Со оспорениот член од означената самоуправ-
на спогодба се врши распределба еа средствата 
за лични доходи по основот минат труд на тој на-
чин што засилено се вреднува минатиот труд во 
последните две години пред пензионирањето и тоа 
независно од вложениот труд и од постигнатите 
резултати вб работата. (Со оглед на тоа Судот ут-
врди дека член 38 од означената Самоуправна спо-
годба не е во .согласност со уставното начело на 
^распределба според трудот. 

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

У. бр. 152/83 
14 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

7. 
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 
14 декември 1983 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 116 од Правилникот за 

распоредување на доходот, чистиот доход, сред-
ствата за лични доходи, средствата' за заедничка 
потрошувачка и другите лични примања, донесен 
од работниците во Основната организација на 
здружениот труд „Саса" во состав на Работната 
организација Рудници за олово и цинк „3летово 
— Саса" во Каменица Македонска, со референдум 
•на 20 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на С1РМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Саса" во Каменица Македон-
ска. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 172/83 од 9 ноември 1983 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на член 116 од Правилникот означен во точка 1 од 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што со 
оспорениот член од Правилникот правото на от-
премнина и нејзината висина се условува со дол-
жината на работниот стаж проведен исклучиво 
во работната организација што не е во согласност 
со уставното начело на еднаквост. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 
116 од означениот правилник е предвидено на 
вработените при заминувањето во пензија да им 
се исплатува „еднократна награда", а тоа значи 
отпремнина од средствата на фондот за заедничка 
потрошувачка и тоа да се исплатува во зависност 
од проведеното работно време во работната орга-
низација и тоа: за работа проведена во основната 
организација до 15 години еден, просечен нето 
личен доход, за проведена работа од 15 до 20 го-
дини еден И1ПОЛ просечен нето личен доход, за 
20 до 25 години два просечни нето лични доходи, 
за 25 до 30 години двеипол нето месечни лични до-
ходи и за проведена работа од .30 и повеќе години 
три просечни нето лични доходи. 

5. 'Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за 
здружениот труд. правото на работа со општес-
твени средства што го стекнува секој работник во 
здружениот труд е основа за остварување на не-
говите права, обврски и одговорности во здруже.-
ниот труд. Работејќи во здружениот труд со сред-
ства за производство во општествена сопственост 
работникот создава доход кој има општествен ка-
рактер. Од друга страна согласно начелото на ед-
наквост утврдено во дел II став 3 алинеја 9 од 
Основните начела и во член 204 од Уставот на 
СР Македонија, неирикосновената основа на по-
ложбата и улогата на човекот ја сочинуваат пок-
рај другото и еднаквоста на правата, должностите 

и одговорностите на луѓето во согласност со ус-
тавноста и законитоста. 

Едно од правата што работниците ги оствару-
ваат по основ на работниот стаж е и правото на 
пензија. При одењето во пензија, во самоуправни-
те општи акти, работниците можат да предвидат 
да им се исплатува одреден паричен надоместок 
(отпремнина). Утврдувањето на правото на отпрем-
нина е право кое работниците во организациите 
на здружениот труд го утврдуваат самоуправно, во 
рамките на уставните и законските начела. 

Според оспорениот член од означениот Пра-
вилник право на отпремнина имаат само работни-
ците со работно искуство исклучиво во работната 
организација. Тоа значи дека од ова право се 
исклучени оние работници кои со работното искуство 
се стекнале во други работни организации, поради 
што се создава нееднаквост меѓу работниците во 
иста работна организација. 

Имајќи го предвид општествениот карактер на 
средствата за производство во општествена соп-
ственост, Судот смета дека, кога е предвидено пра-
во на отпремнина при одење во пензија, сите ра-
ботници тоа право треба да го остваруваат под ед-
накви услови, а не право на отпремнина да имаат 
само работниците кои работниот стаж го стекнале 
исклучиво во работната организација. Исто така, 
Судот смета дека нееднаквоста се создава и со тоа 
што се определува различен износ на отпремнина 
во зависност од должината на работниот стаж. 

Со оглед на изнесеното Судот смета дека член 
116 од означениот Правилник не е во согласност 
со означените уставни и законски одредби, пора-
ди што одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 172/83 
Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

8. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 14 став 1 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 14 декември 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека делот Б-4 од Аналитич-
ката процена составен дел на Правилникот за ос-
новите и мерилата за стекнување и распоредува-
ње на доходот и распределба на средствата за 
лични доходи и издатоците кои се признаваат ка-
ко материјални трошоци, донесен од работниците 
во Институтот за земјотресно инженерство и ин-
женерска сеизмологија при Универзитетот „Кирил 
и Методиј" во Скопје со референдум одржан на 30 
октомври 1982 година, во времето на неговото ва-
жење не бил во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот. , 

Оваа одлука има правно дејство како и одлу-
ка со која се укинува пропис или друг општ. акт. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување ус-
тавноста и законитоста на деловите А-2, Б-1 и 
Б-3 од означената Аналитичка процена и на чле-
новите 28, 45 и 46 од Правилникот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Институтот за земјотресно ин-
женерство и инженерока сеизмо легија при Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 222/82 од 16 февруари 1983 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
оспорените одредби од Правилникот и Аналитич-
ката процена означени во точките 1 и 2 од оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што во дело-
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вите А-2 ал Б-3 од Аналитичката процена, која е 
составен дел на оспорениот Правилник, како посе-
бен основ за распределба на средствата за лични 
доходи на наставниците и на другите работници во 
Институтот, надвор од основот сложеност на ра-
ботите и работните задачи, е предвидено работно 
искуство потребно за стекнување на соодветно на-
учно или стручно звање. Воедно, во член 23 од ос-
порениот Правилник, посебно е вреднувано работ-
ното искуство како минат труд на работниците, а 
во член 28 по трет пат се вреднува работното ис-
куство стекнато во Институтот изразено во форма 
на постојаност. Поради тоа Судот изрази сомнение 
во поглед на согласноста на овие одредби со Ус-
тавното начело на распределба според трудот. 

Понатаму во делот Б-1 од Аналитичката про-
цена како посебен и самостоен основ надвор од 
ожовот сложеност е предвидено теоретско знаење, 
при што во зависност од стручната подготовка се 
определени и бодови, поради што Судот исто - така 
изрази »сомнение за нивната согласност со уставно-
то начело на распределба според трудот. 

Во делот Б-4, пак, од аналитичката процена 
како посебен основ за утврдување на претпоставе-
ниот п р и д о н е с е предвиден и степенот на квали-
тетот, кој различно се .вреднува само во зависност 
од степенот на стручната подготовка, а според мис-
лењето на Судот вреднувањето и оценувањето на 
квалитетот на работите и работните задачи може 
да се врши откако тие ќе бидат извршени, а не 
однапред, затоа што тоа објективно не е можно. 

Во однос на оспорените членови 45 и 46 постап-
ката е поведена затоа што кога работникот е во 
притвор или истражен затвор или кога е отстранет 
од Институтот е предвидено да му се исплатува на-
доместок во висина жоја не одговара на висината 
на надоместокот утврден со член 96 став 2 и член 
97 став 1 од Законот за работните односи. 

5. По барање на доносителот на оспорениот акт 
Судот со решение У. бр. 222/82 од 30 март 1983 го-
дина го одложи одлучувањето по предметот и им 
даде можност на работниците во Институтот до 
30 септември 1983 година да извршат усогласува-
ње на оспорените одредби со Уставот и законот. 

в. По повод решението на Судот, работниците 
во Институтот со референдум одржан на 1 ноем-

ври 1983 година донесоа Правилник за измени и 
дополнувања на оспорениот Правилник со кој 
престанале да важат оспорените одредби од пора-
нешниот акт. 

Разгледувајќи го овој Правилник Судот утвр-
ди дека делот Б-4 од оспорениот Правилник не е 
усогласен со Уставот и законот. Имено во делот 
В-4 од оспорениот правилник како посебен основ 
за утврдување на аконтацијата на личниот доход 
е предвиден и квалитетот, кој различно се вред-
нува само во зависност од степенот на стручната 
подготовка. Во новиот Правилник за измени и до-
полнувања во делот Б-1 од аналитичката процена 
повторно за утврдување на аконтацијата на лич-
ниот доход е предвиден квалитетот проширен со 
успешност во користење на средствата и остваре-
ни заштеди, поради што Судот утврди дека делот 
Б-4 не е усогласен со уставното начело на распре-
делба според трудот. Ова затоа што вреднувањето 
и оценувањето на квалитетот на работите и работ-
ните задачи, како и оцена за успешно користење 
на средствата и за остварени заштеди, може да се 
врши откаде работите и работните задачи ќе бидат 
извршени, а не однапред; затоа што тоа објек-
тивно не е можно. СО оглед на тоа (Судот утврди 
дека делот Б-4 од оспорената аналитичка процена 
составен дел на оспорениот Правилник во време-
то на неговото важење не бил во согласност со ус-
тавното начело на распределба според трудот. 

Што се однесува до оспорените делови А-1, Б-1 
РХ Б-3 и членовите 28, 45 и 46 од означениот пра-
вилник, Судот утврди дека со Правилникот за из-
мени и дополнувања е постапено според наводите 
во решението на Судот и е извршено нивно усог-
ласување со Уставот и законот, поради што одлу-
чи да ја запре постапката. 

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

У. бр, 222/82 
14 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
1. 

Врз основа на член 58 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на ОРМ" бр. 13/78) и член 19 од 
Статутот на СИЗ за вработување на град Скопје, 
собранијата на СИЗ за вработување на општини-
те: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир 
и Собранието на Здружената СИЗ за вработување 
на град Скопје, на седницата одржана на 23 де-
кември 1983 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

ЗА 1984 ГОДИНА 
Член 1 

Придонесот за вработување на подрачјето на 
град Скопје за 1984 година се утврдува на 0,36°/о. 

Член 2 
Придонесот за вработување го уплатуваат ра-

ботниците и работодавците — членови на СИЗ за 
вработување на град Скопје. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработување е: 
— за работниците во основната организација 

и за работниците вработени кај работодавецот —• 

личниот доход на работниците, во »кој се содржани 
придонесите и даноците што се плаќаат од лич-
ниот 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°/о од вкупниот износ на да-
нокот. 

Работниците на привремена работа во стран-
ство уплатуваат придонес за вработување. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за вработување се применуваат со-
одветните одредби од Законот за даноците на (Гра-
ѓаните. 

' Облогот на наплатата на - придонесот за вра-
ботување за работодавците го врши надлежниот 
орган за приходи на 'Собранието на општините. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година. 
Член 6 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 02-5590-14-2 
23 декември И983 година Претседател, 

Скопје Крсто Јовановски, е. р, 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
КРУШЕВО 

2. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за образование и вос-
питување („Службен весник на СРЖ" бр.. 9/78), 
член 10 и 20 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинска самоуправна ^ интересна ( заед-
ница за образование и наука — Крушево и член 
25 од Статутот на Заедницата, Собранието на За-
едницата, на седницата одржана на 15 декември 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 

КРУШЕВО ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите за ОСИЗ за образование и наука — Кру-
шево за 1984 година. 

Член 2 
За финансирање на дејностите од надлежност 

на ОСИЗ за образование и наука — Крушево во 
1984 година ќе се уплатуваат средства од следните 
извори и по следните стапки: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
од стопанство и нестопанство, по стапка од 5,10|0/о; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 2,20%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска (занаетчиска) дејност, по стап-
ка од 5%; 

4. придонес од самостојно вршење на несто-, 
папска дејност, по стапка од 5,00%. 

Член 3 
По исклучок од членот 2 став 1 точка 1 од 

оваа одлука, организациите на здружен труд од насо-
ченото средно образование (Училишниот центар за 
средно образование) придонесот од личен доход 
од работен однос ќе го пресметуваат и уплатуваат 
по стапка од 2,55°/о. 

Член 4 
Од обврската за уплатување придонес од ли-

чен доход од работен однос се ослободуваат основ-
ните училишта од општината Крушево и ООЗТ 
„Црн бор" — Крушево. 

Член 5 
Основица за пресметување на придонесот од 

член ? на оваа одлука за точката 1 (придонес од 
личен доход од работен однос) се бруто личните 
доходи на вработените, а за придонесите од точ-
ките 2, 3 и 4 на истиот член основицата на која 
се плаќа данок, согласно Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува со важност од 1. I. 1984 година. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 02-68/1 од 16. III. 1983 
година и Одлуката за измени и дополнување на 
Одлуката за утврдување стапките на придонесите 
за ОСИЗ за образование и наука — Крушево за 
1983 година, бр. 02-109/1 од 14. IV. 1983 година. 

Член 8 
Одлуката ќе биде објавена во „Службен вес-

ник на СР)М" и 1во „Службен гласник на општи-
ната Крушево", а ќе биде доставена до Службата 
на општественото книговодство, Општинската уп-
рава за приходи и до сите членки на Заедницата. 

Дел. бр. 02-340/11 
15 декември 1983 година 

Крушево 
Претседател, 

Милан Михајлов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РЕСЕН 

3. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и 27 став 2 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Ресен, а во врска со член 1 од За-
конот за изменување на Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („'Службен весник на СРМ" бр. 
43/78), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ресен, 
со рамноправно учество на Соборот на корисници 
на услуги — работници и Соборот на даватели на 
услуги, на заедничката седница одржана на 19 де-
кември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И 
ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБ-
НИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГО-
ДИНА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

Член 1 

Одлуката за стапките и тарифата на придо-
несите за здравствено осигурување и стапката на 
посебниот придонес за користење на здравствена 
заштита во странство за 1983 година за осигурени-
ците од подрачјето на општината Ресен, донесена 
од Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седницата одржана на 
27. XII. 1982 година, објавена во „Службен весник 
на СРЖ" бр. 2/83, се менува и гласи: 

Член 2 

Се ослободуваат од плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување по стапка од 7,60% на 
бруто личните доходи и другите примања, како и 
придонесот за несреќа на работа и професионални 
заболувања по стапка од 0,40% следните работ-
ни организации: 

— Земјоделскиот комбинат „Преспанско јабол-
ко" — Ресен, ООЗТ „Земјоделие"; 

— Медицинскиот центар „днр Трифун Панов-
ски", ООЗТ Здравствен дом — Ресен; 

— Собранието на општината и Органот на уп-
равата — Ресен. 

Ослободувањето од член 2 став 1 на оваа одлу-
ка ќе важи за цела 1983 година. 

Член 3 

Се ослободуваат од плаќање на придонес за 
здравствено осигурување по стапка од 7,60% на 
бруто личните доходи и другите примања, како и 
од придонесот за несреќа на работа и професио-
нални заболувања по стапка од 0,40% сите корис-
ници на општествени средства на личните дохо-
ди и другите примања, како и од доходот само за 
месец декември 1983 година. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето. Одлуката ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 02-32/1 
19 декември 1983 година 

Ресен 
Претседател, 

Ташко Митановски, е. р, 



Стр. 8 — Бр. ,1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СВМ 14 јануари 1984 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ТЕТОВО 

4. 
О Д Л У К А 

31А УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 
ТЕТОВО ЗА 1984 ГОДИНА 

I 
Пресметковната станка за здружување на сред-

ства во Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Те-
тово, за 1984 година се утврдува на бруто личниот 
доход од работен однос и тоа: 

1. придонес од личен доход на работниците од 
стопанска и нестопанска дејност, 1,70%; 

2. придонес од личен доход од земјоделците, 
0,15%; 

3. придонес од личен доход за лицата кои вр-
шат самостојна дејност, 0,30%. 

< II 

Средствата од пресметковната стапка за опште-
ствена заштита на децата се распоредуваат со по-
себна одлука на Собранието на Заедницата и тоа 
врз основа на утврдените облици, обемот, мерилата 
и критериумите со програмата за развој на опште-
ствената заштита на децата и со финансискиот 
план за развој на општествената заштита на деца-
та во 1984 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на 'Собранието на општината Тетово" и во „Служ-
бен весник на СР|М", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1984 година. 

Бр. 0802-2258 
26 декември 1983 година 

Тетово 
Претседател, 

Хамит Алиу, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
ТЕТОВО 

5. 
Врз основа на член 21 од Статутот на Општин-

ската заедница за образование и наука — Тетово, 
Собранието на Општинската заедница за образова-
ние, на својата Х-та редовна седница, одржана на 
15 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 
ОД СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

ЗјА 1984 ГОДИНА 

I 
Се утврдува стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од стопанска и нестопан-
ска дејност што се уплатува за основно образо-
вание. 

И 

Стапката на придонесот од личен доход од 
работен однос изнесува 5%. 

III 
Корисниците на средствата од Општинската 

заедница за образование се ослободуваат од пла-
ќањето на придонесот за основно образование по 
оваа стапка, 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 
година. 

Бр. 0801-623/1 
15 декември 1983 година 

Тетово 
Претседател, 

Бајрам Мемети, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП 
6. 

Врз основа на член 58 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СОРМ" бр. 113/78) и член 13 
став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вра-
ботување — Штип, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 27 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и 

се плаќа од личниот доход на вработените во кој 
се содржани и придонесите што се плаќаат од 
личниот доход (бруто личен доход) по стапка од 
0,55% од општината Штип. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1984 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во оила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1084 
година. 

Бр. 0201-36/10 
27 декември 1983 година 

Штип 
Претседател, 

Стојан М. Кадифков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

7. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Штип, на рамноправна седница 
на двата собора на Собранието, одржана на 15 де-
кември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-
СТВО ЗА ВРЕМЕТО ОД 1 ДЕКЕМВРИ 1983 ДО 31 
МАРТ 1984 ГОДИНА НА ОПШТИНАТА ШТИП 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за времето од 1 декември 1983 година до 
31 март 1984 година се определува во висина од 
30% од бруто личниот доход и другите примања. 

Тарифата на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести, за организа-
циите на здружен труд и другите корисници што 
се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатура-
та, се определува во висина од 0,50% од бруто 
личниот доход. 
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Тарифата на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести за организациите 
на здружен труд и други корисници што се распо-
редени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се 
определува во висина од 1Д0% од остварениот до-
ход намален за пресметаните законски и договор-
ни обврски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташирани работници) се опреде-
лува по стапка во висина од 25(,/о од утврдената 
основица што ја претставува месечниот просечен 
нето личен доход на работниците на матичната ор-
ганизација исплатен во годината што и претходи 
на годината во која работникот е испратен во 
странство, односно просечниот месечен нето личен 
доход во матичната организација остварен во прет-
ходната година на сите работници од категоријата 
што ја има деташираниот работник за работниците 
кои не оствариле личен доход во претходната го-
дина. 

Основицата од претходниот став во текот на 
годината се применува како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната која деташирањето е извршено според прет-
ходната година. 

Член 3 
Стапката на придонесот за уживатели на пен-

зија се определува од 11,70% од нето пензијата. 
Член 4 

За лица кои работат по договор за дело се пла-
ќа придонес за здравствено осигурување во случај 
несреќа на работа и професионално заболување по 
стапка од 0,73% од исплатениот надоместок. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравствено осигурува-

ње и задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението (во натамошниот текст: Зако-
нот) и другите општи акти на Општинската заед-
ница основицата за пресметување на придонесите 
е определена во нето износ, придонесот за здрав-
ствено осигурување се пресметува и се плаќа по 
стапка односно според тарифата пресметана за 
примена на нето личниот доход односно прима-
њето. 

Пресметувањето на стапките и на тарифите 
на начин предвиден во претходниот став се врши 
и кога личните доходи исклучително се пресме-
туваат и се плаќаат во нето износ, како и во слу-
чај кога во личниот доход не се содржани сите 
придонеси од личниот доход или истите се плаќаат 
по други стапки по кои придонесот се пресметува 
и плаќа за поголем број работници вработени во 
работни организации. 

Член 6 
Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на придонесот на начин утврден со за-
кон, со статут или други општи акти на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Штип. 

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

вувањето ЕО „Службен весник на С1Р1М", а ќе се 
применува од 1 декември 1983 година. 

Бр. 04-9/10 
15 декември 1983 година 

Штип 
Претседател, 

Драган Димити овски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
БОДИ спор за утврдување постоење на договор по 
тужбата на тужител ите Јован Мирчевски од Скоп-
је и. Веј сели Муслија Џемаил исто така од Скоп-
је, против тужениот Имер Идриз Бекир од Скопје, 
ул. „123" бр. 3, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Имер Идриз Бекир во 
рок ед 30 дена од објавувањето на огласот да се 
ЈАКИ Е З овој суд, достави адреса или да одреди пол-
номошник кој ќе го застапува до правосилното 
окончување на свој спор. По истекот на овој рок 
ќе му биде поставен привремен старател преку 
Центарот за социјални работи во Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XV. 
П. бр. 3647/83. (151) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Добрин Градимир од Скопје, со стан на буле-
вар „Јане Сан дански" К-65/9/32, поднесе предлог 
до Општинскиот суд Скопје II за амортизација на 
чек во вредност од 50.000 динари, издаден од На-
родната банка рѓа Југославија — Воен сервис, Бе-
оград под бр. 6716875, со предлог чекот да биде по-
ништен бидејќи е загубеа. 

Се повикува наоѓачот чекот да го пријави на 
судот, како и лицата кои знаат за лицето што го 
држи чекот, да го пријават на судот. Доколку во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот никој не се пријави дека го има чекот или, 
пак, не стави приговор на предлогот за неговото 
поништување, чекот ќе биде поништен. 

Лицето задолжено за исплата по чекот од мо-
ментот на објавувањето на огласот или од оној 
момент кога на друг начин дознало за поведување 
на постапката за поништување на чекот, не може 
полноважно да ги иполнува обврските по чекот 
ниту да го пренесе, обнови, преправи, замени или 
издаде нов. Забраната трае до донесувањето на 
правосилна одлука по барањето за поништување. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. 
бр. 52/83. (150) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес заве-
ден е спор за издршка од тужителката Андреева 
Марика од е. Раштани, Титов Велес, против ту-
жениот Јосиф Андреев од Кичево, а сега со не-
познато место на живеење. 

Се повикува тужениот Јосиф Андреев од Ки-
чево да се јави на овој суд и да ја соопшти сво-
јата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот. Во спротивно судот ќе му определи ста-
рател кој ќе го застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
59'6 83. (148) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за исполнување на договор за купопродаж-
ба по тужбата на тужителот Шаќири Максут Ша-
ќир од Тетово против тужениот Садики Абдулга-
фур Ибраим од Тетово, а сега на привремена ра-
бота во СР Германија со непозната адреса. Вред-
ност на спорот 80.000 динари. 

Се повикува тужениот Садики Абдулгафур 
Ибраим во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот да се јави лично или да постави свој полно-
мошник кој ќе ги штити шзгопите права и инте-
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реси во постапката. Доколку истиот не се јави 
во одредениот рок ќе му биде одреден привремен 
старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1301/83. 

Пред овој суд по тужбата на тужителката Па-
влина Јаковче ска од село Теарце, против тужените 
Меметали Селман Ибраим од село Теарце и Пет-
рушевски Атанас од Тетово, се води постапка за 
сопственост и владение. 

Се повикува првотужениот Неметали Селман 
ИбраихМ, сега на привремена работа во странство 
со непозната адреса, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави во судот 
или да постави полномошник кој ќе го застапува 
во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на овој 
рок, судот'преку Центарот за социјални работи — 
Тетово ќе му постави привремен застапник кој ќе 
го застапува во постапката пред судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 21/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за утврдување на право на сопственост по 
тужбата на тужителот Ајредини Фета Мурат од 
село Слатина, Тетовско, против тужените Зеди 
Ислам Саити и др. од село Слатина. Вредност на 
спорот 1.000 динари. 

Бидејќи тужените Зеди Ислам Саити и Ибраим 
Ејуп Саити се наоѓаат на привремена работа во 
Германија со непозната адреса, се повикуваат во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
одредат свој полномошник или да се јават лично 
во судот. Во колку во определениот рок не се ја-
ват ќе им биде поставен привремен старател преку 
Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1190/82. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Пред Општинскиот суд во Струга во тек е вон-
парничната постапка за докажување смртта на ли-
цето Жупаноски Спиро Ристо од село Ложани, оп-
штина Струга, кој наводно умрел 1954 година во 
Скопје, а во матичните книги неговата смрт не е 
заведена. 

Поради тоа се поканува ова лице, во колку е 
живо, како и секој оној што знае за неговиот жи-
вот да се јави во овој суд во рок од 20 дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
С0Р1М" и на огласната табла на Општинскиот суд 
— Струга. Во спротивно судот ќе донесе решение 
со кое лицето Жупаноски Спиро Ристо ќе се про-
гласи за умрено. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Струга, Р. бр. 155/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

На лицето Ѓурова Веселка со поранешна адре-
са во Гевгелија, а сега со непозната адреса во СР 
Германија и се поставува привремен застапник, 
во постапката за развод на брак, покрената од 
страна на тужителот Ѓуров Ристо од Гевгелија. 

Привремениот застапник ќе се постави од ре-
довите на адвокатите во Гевгелија и ќе ја заста-
пува тужената во постапката, се додека таа лично, 
или нејзиниот полномошник не се јават во судот, 
односно се додека органот за старателство не ќе 
го извести судот дека назначил старател. 

Се повикува тужената Ѓурова Веселка во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави 
во Општинскиот суд во Гевгелија. Во спротивно су-
дот ќе постапи по горните наводи, согласно член 
86 од ЗИП. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, П. бр. 548/81. 
Општинскиот суд во Гевгелија го повикува Ве-

ли Љатифов од е. Чалакли, Валандово, роден на 

8. IV. 1944 година во е. Злешево — Струмичко, за 
кој уште од месец јануари 1976 година немало ни-
какви трагови и глас. Се претпоставува дека ис-
чезнал на територијата на Австрија каде бил при-
времено вработен. 

Се повикува Вели Лзатифов, во колку е жив, 
да се јави во овој суд во рок од 3 — три месеци 
од денот на објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ". Во спротивно, по истекот на 
овој рок, ќе се прогласи за умрен. Исто така се 
повикуваат и сите други лица кои нешто знаат за 
наведеното лице да го известат овој суд во гор-
ниот рок. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 18/83. 

ОДШТИНСКИ СУД ВО КРАТОВО 

Пред Општинскиот суд во Кратово е заведен 
спор за издршка по правната работа на тужителот 
Лоран Бошков од е. Железница, против тужениот 
Славчо Андонов од истото село, а сега на привре-
мена работа во Франција со непозната адреса. 
Вредност на спорот 3.000 динари. 

Се повикува тужениот Славчо Андонов во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави 
во судот или да ја соопшти сегашната адреса на 
живеење. Во спротивно ќе му биде поставен при-
времен старател, во смисла на член 84 од ЗИП, кој 
ќе ги застапува неговите интереси по предметниот 
спор. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Кратово, П. бр. 18/77. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд но Битола со реше-
нието Фи. бр. ЗОО од 7. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 8. ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Музичко училиште, Ц. О. — Битола со след-
ните податоци: Музичкото училиште во Битола ќе 
го застапува Кузев Јонче, директор, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 300/83. (502) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 343 од 28. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-17 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
нување на РО „И Октомври" — Прилеп, ООЗТ-ОУ 
„Страшо Пинџур", е. Мало Коњари со следните 
податоци: ООЗТ-ОУ „Страшо Пинџур", е. Мало 
Коњари ќе го застапува Добривој Талимџиоски, 
привремен работоводен орган. 

Му престанува овластувањето на Ѓуроски Ни-
кодин. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Битола, Фи. 
бр. 343/83. " (503) 

Окружниот стопански суд во Битола со ре-
шението Фи. бр. 351 од 5. XII. 1983 година, на 
регистарска влошка бр. 576-07 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на РО на основното образование и 
воспитание „11 Октомври" — Прилеп, ООЗТ-УО 
„Манчу Матак'*, е. Кривогаштани со следните по-
датоци: Основното училиште „'Манчу Матак", е. 
Кривогаштани ќе го застапува Богатиноски Слав-
ко, привремен работоводен орган, со неограничени 
овластувања. 

Му престанува овластувањето на Чавковски 
Стојчев Драган. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 351/83. (504) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 1160 од 2. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1588-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за заштита од град обилност — 
Скопје, ул. „Скупи" бб со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Милан Тосев, а се 
запишува новиот застапник Цимбуровски Борис, 
претседател на Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за заштита од градо-
бијност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1160/83. (505) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1185 од 5. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-289-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар воведувањето на привремена упра-
ва на лицето овластено за застапување на Заво-
дот за рехабилитација на деца и младинци, Ц. О. 
— Скопје, ул. „II македонска бригада" бб со след-
ните податоци: Се запишува привремената мерка-
привремена управа, се брише досегашниот застап-
ник Пушковски Љубе, в.д. директор, а се запишу-
ва новиот застапник Цветан Аврамовска претсе-
дател на привремениот одбор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1185/83. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 930 од 8. IX. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1837-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширувањето на 
дејноста на Земјоделско-сточарската задруга „Меч-
куевци", Р. О. — Скопје, ул. „III македонска бри-
гада" бб со следните податоци: Досегашната деј-
ност на задругата се проширува со следните спо-
редни дејности: откуп, купување и продажба на 
сите видови земјоделски, сточарски и други про-
изводи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 930/83. (393) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌА-
НИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Брз основа на решението У, бр. 11-154/1 од 13. 
X. 1983 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии под рег. бр. 57, книга II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Берберски занаетчиски 
дуќан „Афродита" на Пачевски Љубомир Стефан, 
ул. „23 Август" бр. 2, Берово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: вршење занаетчиски услуги од 
областа на берберскиот занает. 

Фирмата ќе ј а потпишува Пачемски Љубомир 
Стефан. (14) 

Врз основа на решението У. бр. 11-114/1 од 20. 
VII. 1983 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 26, книга II, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ѕидар Милевски Васил Ди-
митар, е. СмоЈмирово, Берово. (15) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Диплома на име Душанка Цветковска, Кума-
ново. (2845) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Решит Љумани, Струга. (2846) 

Свидетелство за IV одделение на име Цвета 
Петровска, е. Крива Круша, Титов Велес (2847) 

Работна книшка на име Билјана Петровска, е. 
Чашка, Титов Велес. (2848) 

Здравствена легитимација на име Зера Цафе-
рова, Титов Велес. (2849) 

Свидетелство за II клас на име Јованка Пан-
довска, Титов Велес. (2850) 

Свидетелство за IV одделение на име Никола 
Петрушевски, Титов Велес. (2851) 

Здравствена легитимација на име Елмас Ис-
маила Тетово. (2852) 

Здравствена легитимација на име Љупчо Ја-
ковчевски, Тетово. . (2853) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петун 
Асани, Тетово. 1 (2854) 

Книшка на име Михајло Спировски, Тетово. 
Свидетелство за И клас на име Олгица Крс-

тевска, Тетово. (2856) 
Здравствена легитимација на име Гоце Пешев-

ски, Штип. (2857) 
Здравствена легитимација на име Марија Ѓор-

ѓиева, Штип. (2858) 
Здравствена легитимација на име Тодор Пе-

трушов, Штип. г (2859) 
Свидетелство за VIII одделение на име Здрав-

ко ѓорѓиев, е. Лаки, Виница. (2860) 
Здравствена легитимација на име Здравко Пе-

шов, Виница. (2861) 
Свидетелство за I година на име Милка Или-

ева, Радовиш. (28)62) 
Работна книшка на име БаЈрам Р. Милаим, 

Скопје. (2863) 
Свидетелство за VIII одделение на име Летка 

Јанеска, Прилеп. <2864) 
Здравствена легитимација на име Бајрам Љут-

ви ји, Куманово. , (2865) 
Работна книшка на име Јахија Кадри, Кума-

ново. (2866) 
Здравствена легитимација на име Фарук Енвер 

Биљали, Куманово. (2867) 
Здравствена легитимација на име Ќаил Фета-

хи, Куманово. (2868) 
Диплома на име Руфат Ајдини, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Амиде Саи-

ти, Куманово. (2870) 
Здравствена легитимација на име Љупчо Ја -

кимов, Кратово. (2871) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Љириба Хаки, Струга. (2872) . 
Здравствена легитимација на име Таир Абази, 

Тетово. (2873) 
Здравствена легитимација на име Хатиме Ра-

мадани, Тетово. (2874) 
Лична карта на име Хатиме Рамадани, Тетово. 
Уверение на име Бранко Михајл овски, Гости-

вар. (2876) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јор-

данчо Ѓуров, Штип. (2877) 
Воена книшка на име Сали Али, е. Сарај, 

Скопје. ' (2878) 
Здравствена 'легитимација на име Александар 

Вел ичковски, Скопје. (2879) 
Работна книшка на име Мевљуде Шаќирова, 

Битола. (2880) 
Работна книшка на име Севим Јашаровски, 

Прилеп. (2881) 
Здравствена легитимација на име Атанас Рп-

телоски, Прилеп. (2882) 
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Свидетелство на име Јулза Амедоска, Прилеп. 
Здравствена легитимација на име Ратко Дам-

јановски, Куманово. (2884) 
Здравствена легитимација на име Кристина 

Кралевска, Куманово. (2886) 
Свидетелство на име Херол Јаку пов ски, Ку-

маново. (2887) 
Здравствена легитимација на име Тихомир 

Станковски, Куманово. (2888) 
Здравствена легитимација на име Златко Ла-

заревски, Куманово. (2889) 
Здравствена легитимација на име Благојче Ни-

кодинов, Кратово. (2890) 
Свидетелство за IV година на име Ленче Ацев-

ска, е. Д. Караслари, Т. Велес. (2891) 
Свидетелства за I и II година на име Зоран 

Саиламаев, Д. Капија. (2892) 
Свидетелство ка име Бујар Феј зулаи, Гости-

вар. (2893) 
Здравствена легитимација на име Јованка Та-

нева, Штип. (2894) 
(Свидетелство за VIII одделение на име Сне-

жана Захариева, е. Бигла, Делчево. (2895) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гуга 

Стаменова, е. Бигла, Делчево. (2896) 
Лична карта на име Милан Каранфилов, Ко-

чани. (2898) 
Свидетелство на име Миладин Заов. Кочани. 
Свидетелство за IV одделение на име Васа Ве-

селинова, Кочани. (2900) 
Здравствена легитимација на име Филименчо 

Серафимов, Виница. , (2901) 
Свидетелство за VIII одделение на име Велин 

ѓорѓиев, Радовиш. (2902) 
Здравствена легитимација на име Душко Спа-

совски, Куманово. (2903) 
Здравствена легитимација на име Тони Дими-

триевски, Куманово. (2904) 
Здравствена легитимација на име Кристина 

Кралевска, Куманово. (2905) 
Здравствена легитимација на име Фазлија Каз-

медин, Куманово. (2906) 
Здравствена легитимација на име Слободан Ла-

заревски, Куманово. (2907) 
Здравствена легитимација на име Арифи Име-

ри, Куманово. (2908) 
Здравствена легитимација на име Јахја Муа-

рем Сакипи, Кратово. (2909) 
Свидетелство за VIII одделение на име Љубица 

Цветановска, Крива Паланка. (2910) 
Свидетелство за VIII одделение на име Хајри 

Шабани, Тетово. (2911) 
/Свидетелство на име Самије Мурати, Тетово. 
Свидетелство на име Борислав Гаврилове™, 

Тетово. (2913) 
Свидетелства за II и III година и диплома на 

име Едвард Костоски, Тетово. (2914) 
Свидетелство за IV одделение на име Неџат 

Ислами, Гостивар. (2915) 
Свидетелство за VIII одделение на име Халил 

Минири, Гостивар. (2916) 
Свидетелство за I клас на име Насуф Халити, 

Гостивар. • (2917) 
Свидетелство за IV одделение на име Мисими 

Џумали, Гостивар. (2918) 
Работна книшка на име Бесир Ензими, Гости-

вар. (2919) 
Здравствена легитимација на име Вера Ата-

насова, Штип. (2920) 
Здравствена легитимација на име Љупчо Нау-

мов, Штип. (2922) 
Свидетелство за IV одделение на име Саит Ве-

лиов, Кочани. (2923), 
'Воена книшка на име Тихомир Пауновиќ, е. 

Тромеѓе, Куманово. (2925) 
Ученичка книшка на име Дарко Јовановски, 

Скопје. (2926) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бери-

ша Пј етер, Скопје. (2927) 
Воена книшка, издадена во Вуковим — Скопје 

на име Рамани Џелал, е. Арнаќија, Скопје (2912) 

Воена книшка, издадена од Иванград на име 
Мило Чукиќ, Скопје. (2914) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ме-
мед Веселов, Скопје. (2915) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Не-
ал Руетемов, е. Идризово, Скопје. (2916) 

Уверение на име Весела Цветаноска, Прилеп. 
Свидетелство за VI одделение на име Верка 

Шашеска, Прилеп. (2919) 
Свидетелство за IV одделение на име Елена 

Стојановска, Прилеп. (2920) 
Лична карта бр. 85415 на име Хајриз Веј село -

виќ, Прилеп. (2921) 
Диплома на име Светлана Селтрикоска, При-

леп. (2922) 
Свидетелство за VIII одделение на име Димче 

Доматов, Демир Капија. (2923) 
Лична карта на име Ресмије Рамадани, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Боце Гроз-

дановски, Тетово. (2925) 
Здравствена легитимација на име Љахурије 

Адеми, Тетово. (2926) 
Свидетелство за VIII одделение на име Катип 

Мустафи, е. Теново, Тетово. (2927) 
Уверение на име Љатиф Мифтари, Гостивар. 
Книшка на име Никола Танчески, Гостивар. 
Ученичка книшка за I година па име Влатко 

Дуковски, Гостивар. (2930) 
Здравствена легитимација на име Киро Иванов, 

Штип. (2931) 
Свидетелство за I клас на име Светлана Ни-

коловска, Делчево. ' (2932) 
Воена книшка на име Абдулкадр Реџеп, Ско-

пје. (2933) 
Воена книшка на име Драган Васил Доцевски, 

Скопје. (2934) 
Свидетелство за II година на име Стојка Пет-

ковска, Куманово. (2935) 
Ученичка книшка на име Стојка Петковска, 

Куманово. (2936) 
Ученичка книшка на име Радица Стој човека, 

Куманово. (2937) 
Здравствена легитимација на име Садик Гани-

ја, Куманово (2938) 
Здравствена легитимација на име Гилша Ганим, 

Куманово. (2939) 
Здравствена легитимација на име Исмаил Ша-

кири, Куманово. (2940) 
Свидетелство за IV клас на име Насер Алији, 

Куманово. (2941) 
Здравствена легитимација на име Ремзије Ме-

цанов, Куманово. (2942) 
Здравствена легитимација на име Младен Си-

моновски, Куманово. (2943) 
Книшка на име Ката Николовска, Кратово. 
Работна книшка на име Милан Дејановски, 

Крива Паланка. , (2945) 
Диплома на име Драги Механџиски. (2946) 
Свидетелство на име Славе Костадинов, Ра-

довиш. (2947) 
Свидетелство на име Севди Биљали, Струга. 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Кузмановска Рада, е. Ореоец, М. Брод. (2949) 
Свидетелство за VIII одделение на име Добре 

Димоски, Македонски Брод. (2950) 
Здравствена легитимација на име Љубица Ко-

накова, Штип. ~ (2951) 
Свидетелство за IV одделение на име Николи-

на Ладева, Штип. (2952) 
Здравствена легитимација на име Александар 

Панајотов, Штип. (2953) 
Здравствена легитимација на име Мемет Аде-

мов, Штип. (2954) 
Свидетелство на име Андонов Живко, е. Г. Под-

лог, Кочани. (2955) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ацо 

Митев, Кочани. '(2956) 
Свидетелство за IV одделение на име Демир 

Сандов, Кочани. (2957) 
Здравствена легитимација на име Тодор Ана-

киев, Виница. (2958) 
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Здравствена легитимација на име Рајна' Стои-
лова, Виница. (2959) 

Свидетелство за VIII одделение на име Крс-
тевски Златко, Драчево, Скопје. (2960) 

Свидетелство за IV одделение на име Велика 
Петкова, Прилеп. (2961) 

Здравствена легитимација на име Хаљиљ Илиа-
зи, Тетово. (2962) 

Здравствена легитимација на име Ирис Иљази, 
Тетово. (2963) 

- Свидетелство за VIII одделение на име Ристе 
Стевчески, Тетово. (2)965) 

Лична карта на име Шемсира Незири, Тетово. 
Свидетелство за II година на име Иснијусуф 

Беџети, Тетово. (2967) 
Здравствена легитимација на име Енвер Аљи-

љи, Тетово. (2988) 
Свидетелство на име Бориз Војноски, Тетово. 
Работна книшка на име Исмаиљ Ибраими, Те-

тово. (2970) 
Здравствена легитимација на име Сами Џела-

д и н ^ Тет ОБО. (2970) 
Здравствена легитимација на имс Мезике Аме-

ти, Тетово. (2972) 
Здравствена легитимација на име Беќир Мис-

лими, Тетово. (2973) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Шемсије Билали, Тетово. (2974) 
Здравствена легитимација на име Фета Емрули, 

Гостивар. (2975) 
Свидетелство за VIII одделение на име Кари-

ман Шерифи, Гостивар. (2976) 
Работна книшка на име Петкана К и т а н о с к а , 

Гостивар. (2977) 
Свидетелство за VIII одделение на име Столе 

Стефановски, Штип. (2978) 
Свидетелство за VIII одделение на име Трајан 

Гелоски, Скопје. (2979) 
Воена книшка на име Витановски Трајче, Ско-

пје. (2980) 
Воена книшка на име Даут Исмани, е. Пали-

с а д , Скопје. (2982) 
Здравствена легитимација на име Влатко Рис-

тески, Прилеп. (2983) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зулбија 

Белулоска, Прилеп. (2983) 
Здравствена легитимација на име Мухамет 

Алили, Куманово. (2985) 
Здравствена легитимација на име Викторина 

Стефановска, Куманово. (2986) 
Здравствена легитимација на име Васка Сто-

јановска, Куманово. (2987) 
Здравствена легитимација на име Ха ј риј е Ос-

мани, Куманово. (2988) 
Свидетелство за завршено VI одделение на 

име Усеиноски Селим, е. Пласница. М. Брод. (2989) 
Работна книшка на име Галина Стс ј мирова, 

Виница. ' (2991) 
Свидетелство за II клас на име Душки Рукија, 

Скопје. (2992) 
Работна книшка на име Драге Донев, Скопје. 
Воена книшка на име Зоран Стојковиќ, Ско-

пје. (2995) 
Здравствена легитимација на име Алмир Де-

мировски, Куманово. (2996) 
Здравствена > легитимација на име Бајрам Де-

мировски, Куманово. (2997) 
Здравствена легитимација на име Рамиз Де-

мировски, Куманово. (29Ѕ8) 
Здравствена легитимација на име Сузана Де-

мировска, Куманово. (2:999) 
Здравствена легитимација на име Митре Ми-

тревски, Куманово. (3000) 
Диплома на име Зејди Хаљими, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Лила Денков-

ска, Куманово. (3002) 
Здравствена легитимација на име Габриела Ди-

митриевиќ, Куманово. (3003) 
Здравствена легитимација на име Зигхалне Фа-

зли ли, Куманово. (3004) 
Здравствена легитимација на име Божин Сто-

илков, Кратово. (3005) 

Здравствена легитимација на име Блага Јана-
коЕа, Кратово. (3006) 

Свидетелство за IV одделение на лме Бајрам 
Ајрули, Тетово. (3007) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сељами Нуримов, Тетс-во. (3008) 

Свидетелства од I до IV клас и диплома на 
име Мендерис Шабани, Тетово. (3009) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ремзи је Иљази, Тетово. (3010) 

Свидетелство за I клас на име Абдула Зејнули, 
Тетово. (ЗОП) 

Здравствена легитимација на име Самије Ибра-
и м у Тетово. (3012) 

Лична карта на име Гајур Суљемани, Тетово. 
Свидетелства од I до IV година и свидетелство 

за завршен испит на име Мирсад Џељиљи, Тетово. 
Свидетелства од I до III година на име Меди 

Ибраими, Тетово. (ЗОН 5) 
Здравствена легитимација на име Сузана Ари-

фи, Тетово. (3016) 
Лична карта на име Нехазем К а љ а т и , Тетозо. 
Лична карта на име Наџи Рецепи, Тетово. 
Здравствена легитимација на _ име Мара Пет-

ровска, Тетово. (3019) 
Свидетелства за I и II година на име Неџми 

Ејупи Гостивар. (3020) 
Работна книшка на име Добрица Маркоска, 

Гостивар. (3021) 
Контролна легитимација бр. 000374 па име Бо-

ро Маркоски, Гостивар. (3022) 
Диплома на име Алинафи Гафури, Гостивар. 
Свидетелство за III година на име Гурсел Феј-

зулаи, Гостивар. (3024) 
Здравствена легитимација на име Мијалче Гли-

горов, Штип. (3025) 
Здравствена легитимација на име Станка Ко-

цева, Штип. (3026) 
^Свидетелство за I година на име Љубинка Ма-

наиловска, Штап. (3027) 
Воена книшка на име Ласте Даневски, Скопје. 
Воена книшка на име Стојан Тасевски, е. Ма-

рино, Скопје. (3029) 
Воена книшка на име Петар Трајковски, с. 

Блаце, Скопје. (3030) 
Работна книшка на име Џезире Думевска, Би-

тола. (30.31) 
Свидетелство за VII клас на име Весна Пет-

ковска, Прилеп. (3032) 
Работна книшка на име Лиљана Ристеска, При-

леп. (3033) 
Лична карта на име Цветкоски Мице. е. Дре-

ново, М. Брод. (3031) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ахме-

дов Хасип, е. Јаболчиште, Титов Велес. (3035) 
'Свидетелство за IV одделение на име Ружа 

Јовчева, Титов Велес. (3036) 
Свидетелство за завршено III одделение на име 

Марковска Петра, е. Радиовце, Тетово. (3037) 
Здравствена легитимација на име Јашар Би-

лали, Тетово. (3038) 
Здравствена легитимација на име Зенуни Дил-

иази, Тетово. (3039) 
Свидетелство за IV одделение на име Керим 

Кадри, Тетово. (3040) 
Свидетелства за I, II, III и IV година и ди-

плома на име Илмије Зибери, Тетово. (3041) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Јетан Кадрија, Тетово. (3042) 
Свидетелство за III клас на име Кадри Нев-

зиу, Тетово. (3043) 
Свидетелство за VIII одделение на име Назми-

је Хасани, Гостивар. (3044) 
Свидетелство за II одделение на име Илми Бе-

џети, Гостивар. (3045) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ленче 

Макиева, Кочани. (3046) 
Здравствена легитимација на име Бајрамоска 

Фирдеска, Прилеп. (3047) 
Свидетелства за I и II година на име Снежа-

на Милошеска, Прилеп. (3048) 
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Свидетелство на име Живко Талески, Прилеп. 
Свидетелство за УШ одделение на име Рама-

дан Алилоски, Прилеп. (3050) 
Работна книшка на име Рамадан Алилоски, 

Прилеп. (3051) 
Работнички картон на име Рамадан Алилоски, 

Прилеп. * (3052) 
Здравствена легитимација на име Драган Ди-

мовски, Куманово. (3053) 
Здравствена легитимација на име Душко Деја-

новиќ, Куманово. (3054) 
Свидетелства за I, II, III и IV година на име 

Ерол Јакуповски, Куманово. (3055) 
Работна книшка на име Благица Димовска, 

Куманово. (3056) 
Здравствена легитимација на име Бахија Ља-

т и ф у Куманово. (3057) 
Здравствена легитимација на име Даниела Сте-

фановска, Куманово. (3058) 
Здравствена легитимација на име Ибадет Ра-

мадани, Куманово. (3059) 
Здравствена легитимација на име Небојша Ша-

бановски, Куманово. (3060) 
Свидетелство за И и III година на име Ќани 

Беќири, Куманово. (3061) 
Свидетелство за завршен испит на име Петар 

Спасовски, Куманово. (3062) 
Здравствена легитимација на име Игор Велин-

ковски, Куманово. (3063) 
Здравствена легитимација, на име Ненад Тодо-

ровски, Куманово. (ЗСо4) 
Здравствена легитимација на име Стојна Ди-

митрова«, Куманово. (3065) 
Р а б о т а книшка на име Сашко Трај чески, Ох-

рид. (3066) 
Диплома за завршено средно економско учи-

лиште на име Наумов Тоше, Титов Велес. (3067) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ајру-

ли Мешир, е. Раковец, Тетово. (3068) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зендел 

Шерифи, Тетово. ' (3069) 
Здравствена легитимација на име Зинани Аси-

пи, Тетово. (3070) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Хисо Ид ризи, Тетово. (3071) 
Свидетелство за I година на име Исак Салији, 

Гостивар. (3072) 
Свидетелство на име Омер Чучуљ, Штип. (3073) 
Здравствена легитимација на име Шукри Аме-

дов, Штип. / (3074) 
Лична карта на име Миле Лазарев, Штип. 
Свидетелство за VIII одделение на име Драган 

Ристов, Кочани. (3076) 
Работна книшка на име Станко Саздозски, Ко-

чани. (3077) 
Здравствена легитимација на име Војислав 

Сто ј чеков, Виница. (3078) 
Работна книшка на име Гано Стаменков, Ви-

ница. (3079) 
Здравствена легитимација на име Блашка Ѓор-

ѓиева, Виница. (3080) 
Свидетелства за I, II, III и IV година на име 

Соња Николовска, Делчево (3081) 
Воена книшка на име Димче Ѓорѓиев, Скопје. 
Здравствена легитимација на име Биљали Зе-

кири, Куманово. (3083) 
Здравствена легитимација на име Јасмина Ка-

цевска, Куманово. . (3084) 
Здравствена легитимација на име Царевка Пет-

ковска, Куманово. (3085) 
Здравствава легитимација на име Пенија Еле-

зи, Куманово. (3086) 
Свидетелство на име Зоран Ангеловски, Ку-

маново. (3087) 
Здравствена легитимација на име Момчило 

Манчиќ, Куманово. (3088) 
Свидетелства за IV и VI одделение на име 

Амит Мустафовски, Македонски Брод. (3089) 
. Свидетелство за VIII одделение на име Мило-

мир Велески, Тетово. (3090) 
Свидетелства од I до IV година на име Даут 

Камили, Тетово. (3091) 

КОНКУРСИ 
Задружниот совет на Земјоделската задруга 

„БИСТРА" од село Галичник 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на еден дипломиран правник — при-
правник 
За вршење на работите кандидатот треба да 

има завршено правен факултет. 
.Пријавите со податоците за исполнување на 

условите се поднесуваат во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на конкурсот. 

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок 
од 10 дена по истекот на рокот за поднесување на 
пријави. 

Пријавите се поднесуваат на адреса: 
— Земјоделска задруга „Бистра", е. Галичник, 

поштенски фах 301 — СКОПЈЕ. 

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници во сите наставнички 
звања и тоа: 

1. Еден наставник во областа на Неорганска 
хемиска технологија на неметални материјали, по-
драчје Технологија на прашкови; 

2. Еден наставник во областа на Хемиска тех-
логија на Неоргански базни производи, подрачје 
Теоретски основи на базна неорганска технологија; 

3. Еден наставник во областа на Хемиска тех-
нологија на Неоргански базни производи, подрач-
је Технологија на минерални соли и ѓубрива; 

4. Еден наставник во областа на Неорганска 
хемиска технологија на неметални материјали, по-
драчје Технологија на груба и фина керамика; 

5. Еден наставник во областа на Неорганска 
хемиска технологија на неметални материјали, по-
драчје t Технологија на огноотпори; 

6. Еден наставник во областа на Хемиско ин-
женерство, подрачје Технолошки операции. 

УСЛОВИ: Кандидатите треба да ги исполну-
ваат условите од Законот за високото образование 

. на ОРМ и Правилникот за избор и реизбор на 
наставниците и ааистентите на ООЗТ Технолошки 
факултет — Скопје. 

Кандидатите кон пријавата на конкурсот да 
достават: куса биографија, список на објавени тру-
дови и по примерок од трудовите. 

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

Собирот на работните луѓе на ЗУЗ „КАЕЛО -
ВОД" — Скопје, на својот собир одржан на 23 де-
кември 1983 година 

р а с п и ш у в а 
, К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на задругата 
За обавување на работите и работните зада-

чи со посебни овластувања и одговорности — ди-
ректор на ЗУЗ „КаблОБОД" — Скопје, кандидатот 
покрај општите услови треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

— да е ВК или КВ електроинсталатер, 
— да има над 5 години работно искуство, 
— да поседува организаторски и морално-по-

литички способности и квалитети, 
— да не е осудуван за дела утврдени со за-

кон. 
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Кон молбата кандидатите треба да ја прило-
жат следната документација: 

— доказ за завршена стручна подготовка, 
— потврда за работно искуство, 
— биографија за себе и за движењето во ра-

ботата. 
Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-

вувањето. 
(Молбите со потребната документација се дос-

тавуваат на адреса: ЗУЗ „КАБЛОБОД" — СКОП-
ЈЕ — за конкурсна комисија. 

Некомплетираните и ненавремено пристигна-
тите молби нема да бидат земени предвид при 
разгледувањето. (526) 

Работничкиот совет на Трговската работна ор-
ганизација „МОША ПИЈАДЕ" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — именување индивидуален работово-
ден орган 
Услови: 1 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има завршено више образование од еко-
номска насока — комерцијален смер, со 6 години 
работно искуство на раководни работни места во 
бранжата трговија со градежни материјали; 

— да има завршено средно образование од еко-
номски или градежен смер со 6 години работно 
искуство на раководно работно место во бранжата 
трговија со градежни материјали; 

— да поседува морално-политички квалитети, 
да не е осудуван, и да не постојат законски преч-
ки предвидени со член 511 од ЗЗТ; 

— да има стручни и организаторски способнос-
ти, докажани со резултатите од досегашното рабо-
тење. 

Пријавите со потребните докази за стручната 
подготвеност и другите докази за исполнување на 
условите, да се доставуваат. до Конкурсната коми-
сија при ТРО „Моша Пијаде" — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (510) 

Согласно член 79 и 84 од Законот за изградба 
на 'инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/83), ХУРО „Маке донио атурист" — 
ООЗТ Хотели „Турист" — Скопје, како инвеститор 
на работите на хотел „Бристол" бб — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувачките организации за 
реновирање на Хотел „Бристол" во Скопје 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

изведувачките организации, за да бидат прогласе-
ни за подобни, треба да ги исполнуват следните 
посебни услови: 

1. со* свои средства да учествуваат во инвести-
рањето на работите најмалку со 20% од пресмет-
ковната вредност која изнесува оса 50.000.000,00 
динари; 

2. условите под кои ги даваат средствата да 
бидат што поповолни (камата и рок на враќање); 

3. рокот за изведување на работите да не биде 
подолг од 6 месеци. 

Писмените понуди за подобност, изведувачките 
организации да ги достават најкасно до 30. I. 1984 
година до 10 часот при ХУРО „Македонијатурист" 
— РЗЗС, ул. „Моша Пијаде" бр. 12 — Скопје — 
Техничко одделение. 

Учесниците на Конкурсот ќе бидат писмено 
известени за резултатот во рок од 10 дена од ро-
кот предвиден со конкурсот. (5П) 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" 
1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни пар-

ници, оставински расправи, повикување на наслед-
ници со непознато место на живеење и ел. — 300,00 

2. — Конкурси и јавни наддавања — 30 дина-
ри за еден квадратен сантиметар во весникот; 

3. — Запишување во судскиот регистар на ор-
ганизациите на здружениот труд — 30 динари за 
еден квадратен сантиметар во весникот; 

4. — Ликвидации и санации на работните орга-
низации — 30 денари за еден квадратен сантиме-
тар во весникот; 

5. — Огласување за неважни: печати и штем-
били — 20 динари од збор; 

6. — Огласување за неважни: чековни книшки, 
барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни 
писма — 10,00 динари од збор; 

7. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
здравствени легитимации, работни книшки, уче-
нички книшки, свидетелства, воени документи, ло-
вечки исправи, оружен лист и други лични доку-
менти — 60,00 динари; 

8. — Објавување акти на самоуправните инте-
ресни заедници и на работните организации — 80,00 
динари од еден сантиметар во весникот (4.000 ди-
нари од една страница во Службен весник); 

9. — Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа на занаетчиски 
дуќани — 150,00 динари. 

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во 
„Службен весник на С!РМ" парите треба да се ис-
праќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498 
кај Службата на општественото книговодство —-
Скопје, а за другите видови огласи плаќањето ќе 
се врши по доставување на сметка во рок од 15 
дена. 

Оваа тарифа ќе се применува од денот на обја-
вувањето. 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-
СТВО НА ОРИ — СКОПЈЕ 

Согласно член 3 од Законот за висината на 
аконтациите на личните доходи на работниците 
во основните организации на здружениот труд што 
покажуваат загуба („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/82), Службата на општественото книговодство 
иа СРМ — Централа во Скопје, врз основа на по-
датоците од периодичните пресметки за деветте 
месеци во 1983 год. по гранки во кои се распоре-
дени организациите на здружен труд според Од-
луката за единствената класификација на 'дејнос-
тите („Службен лист на СФРЈ" бр. 34/76), утврду-
ва и објавува дека просечниот личен доход ис-
платен за јануари-септември 1983 год. по работник 
изнесува: 

0101 Електростопанство 21938 
0102 Производство на јаглен 21553 
0106 Производство на железна руда 19794 
0107 Црна металургија 20193 
0108 Производство на руда и обоени 

метали 25541 
0109 Производство на обоени метали 25894 
0110 Преработка на обоени метали 19215 
0111 Производство на неметали 18851 
0112 Преработка на неметали 17631 
01113 Металопреработувачка дејност 18000 
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1201 Образование 17007 
1202 Научно -ис тр ажувачка деј но ст 24389 
.1203 Култура, уметност и информации 17843 
Ј204 Физичка култура и спорт 15850 
13° 1 Здравствена заштита 19545 
131 <2 Социјална заштита 14694 
110)1 Банкарство 20430 
1102 Осигурување 22409 

СОДРЖИНА 
Страна 

1. Одлука за помилување на осудени лица — 1 
2. Одлука за измена и дополнување на Одлу-

ката за организација и делокругот на Служ-
бата на Претседателството на ОРМ — — 1 

3. Програма за спроведување на задолжител-
на имунизација на населението против за-
разни болести во .1984 година — — — — 2 

4. Наредба за зголемување на основата за оп-
ределување на боречкиот додаток на учес-
ниците во Народноослободителното движе-
ње во егејскиот дел на Македонија, од 1 ју-
ли 1983 година — — — — — — — — 4 

5. Решение за цените на обрасците што се 
употребуваат во органите на управата над-
лежни за внатрешни работи — — — — 4 

6. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 152/83 од 14 декември 1983 година — 4 

7. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 172/83 — — — — — — — — 5 

8. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 222/82 од 14 декември 1983 година — 5 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
1. Одлука за утврдување на придонесот за вра-

ботување на подрачјето на град Скопје за 
1984 година — — — — — — — — — 6 

КРУШЕВО 
2. Одлука за утврдување стапките на придо-

несите за ССИЗ за образование и наука — 
Крушево за 1984 година — — — — — 7 
РЕСЕН 

3. Одлука за измени на Одлуката за стапките 
и тарифата на придонесите за здравствено 
осигурување и стапките на посебниот при-
донес за користење на здравствена заштита 
во странство за 1983 година за осигурени-
ците од подрачјето на општината Ресен — 7 
ТЕТОВО 

4. Одлука за утврдување пресметковната^ стап-
ка за здружување средства во Општинска-
та самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Тетово за 
1984 година — — — — — — — — — 8 

5. Одлука за утврдување стапката на придо-
несот од личен доход од работен однос од 
стопанска и нестопанска дејност за 1984 го-
дина — — — — — — — — — — 8 
ШТИП 

6. Одлука за утврдување стапката на придо-
несот за 'вработување за 1984 година — — 8 

7. Одлука за стапките и тарифите на придо-
несите за здравствено осигурување и стап-
ките на посебните придонеси за користење 
на здравствена заштита во странство за вре-
мето од 1 декември 19)83 до 31 март 1984 
година на општината Штип — — — — 8 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10а. 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 

1 2 3 

0114 Машинотр<адба 19250 
0115 Производство на сообраќајни сред-

ства 18433 
0117 Производство на електрични ма-

шини и апарати 18141 
0118 Производство на хемиски произ-

води 22327 
0119 Производство на неметални про-

изводи 19570 
0120 Производстоо на камен и песок 17310 
0121 Производство на градежен мате-

ри ј ал 16106 
0122 Производство на резана граѓа и 

плени 14907 
0123 Произв. на финални ироизв. од 

дрво 14295 
0124 Производ и преработка на хар-

тија 14856 
0125 Производство на преѓа и ткае-

нини 16308 
0126 Производство на готови текстил-

ни производи 14385 
0127 Производство на кожа и крзно 21384 
0128 Производство на кожни обувки и 

галантерија 17435 
0129 Преработка на каучук 24904 
0130 Произв. на прехранбени произво-

ди 18278 
0131 Производство на пијалак 14783 
0132 Производство на добиточна храна 18219 
0133 Производство и преработка на 

тутун 19046 
0134 Графичка дејност 16765 
0139 Производство на разновидни про-

изводи 16770 
0201 Земјоделско производство 14329 
0202 Земјоделски услуги 16696 
0203. Рибарство 18073 
0300 Шумарство 16317 
0400 Водостопанство 15001 
0501 Висока градба 14640 
0502 Нискоградба и хидроградба 15791 
0503 Инстал. и завршни раб. во гра-

дежништвото 16282 
0601 Железнички сообраќај 17574 
0604 Воздушен ео обраќај 23166 
0605 Друмски сообраќај 16806 
0606 Градски сообраќај 21558 
0609 ПТТ услуги 17321 
0701 Трговија на мало 15974 
0702 Трговија на големо 19376 
0703 Надворешна трговија 25117 
0801 Угостителство 14252 
0802 Туристичко посредување 17177 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 18728 
0902 Личен услуги 11613 
1001 Уредување населби и простори 14364 
1002 Стамбена дејност 21507 
1003 Комунални дејности 16089 
1102 Осигурување имоти и лица 18986 
1103 Услуги во областа на прометот 21980 
1104 Проектирање и ел. технички ус-

луги 22118 
1105 Геолошки истражувања 15752 
] 106 Истражувачко развојни работи 22636 
1109 Деловни услуги 19599 
110612 Истражув. во општествени деј-

кости 24725 
Ј 10904 Правни и адвокатски услуги 24165 


