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12. 

Врз основа на член 3 (став 1 алинеја 1 од За-
конот за (Изв,ршување на Републичкиот буџет за 
1981 година („Службен весник на СРМ", бр. 44/80), 
Извршниот /совет на 'Собранието на СР Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТО-

ЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на постојаната резерва на 
Социјалистичка Република Македонија 'ќе се ко-
ристи износ од 50.000.000 динари за намирување 
на обврските на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина, паради нерамномерно остварување на при-
ходите. 

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

Бр. 23-96/1 
15 јануари 19-81 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

13. 
Врз основа на член 21 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1981 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/80), Извршниот 
совет на 'Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ЦЕНАТА НА СТРУЈАТА ОД ТЕРМОЕЛЕК-

ТРАНАТА „НЕГОТИНО" 

1. Компензацијата за покривање на дел од 
трошоците кај цената на струјата од Т'ермоелек-
траната „Неготино" за 1980 година се утврдува во 
износ од 100.000.000 динари. 

2. Компензацијата од точката 1 на оваа одлу-
ка ќе се исплатува од средствата предвидени во 
Републичкиот буџет за 1981 година (Раздел 68, по-
зиција 623 — Средства за (компензација). 

(Средствата од ставот 1 на оваа одлука се да-
ваат без обврска на враќање. 

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

4. Оваа одлука влегува во ',аила со денот на 
донесувањето, а ќе (се објави во „Службен весник 
на Социј^листичка Република Македонија". 

Бр. 23-97/1 
15 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

14. 

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за да-
нокот од доход на организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ", број 42/80), репуб-
личкиот секретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛА-
ТУВАЊЕТО И ОТСТАПУВАЊЕТО НА ДАНОКОТ 
ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД 

Член 1 
Пресметувањето, уплатувањето и отстапува-

њето на данокот од доход '(данок) го вршат об-
врзниците на данокот (според одредбите на Зако-
нот за данокот од доход на организациите на здру-
жен тру,д и на овој правилник. 

Член 2 
Да,нокот се пресметува и се плаќа по образе-

цот „ДД" — Пресметка на данокот од доход на 
организациите на здружен труд и по образецот 
„ОД" — Пресметка за утврдување на данокот од 
доход ,што им 'Се отстапува на организациите на 
здружен труд, кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

I. Начин на утврдување на основицата на данокот 
од доход 

Член 3 
Основицата на данокот се утврдува според 

член 8 од Законот, а ја сочинува остварениот до-
ход намален за делот од доходот и тоа: 

1. Како дел од доходот во смисла на член 8, 
став 1, алинеја 1 од Законот кој се издвојува за 
работната заедница, ice смета надоместокот што во 
текот на годината е исплатен на работната заедни-
ца и делот што не е исплатен до крајот на годи-
ната, а кој според самоуцравната ,спогодба, основ-
ната организација или другата организација на 
здружен труд го ,пресметува и го искажува во 
распределбата на доходот како дел од доходот 
што и припаѓа на работната заедница. 

2. Како дел од доходот, во см,исла на член 8, 
став 1, алинеја 2 од Законот, се смета оној дел 
од доходот што обврзникот на данокот го оства-
рил co работа во странство, што го има евиденти-
рано во книговодството и што го докажува со по-
требни документи дека износот ,на данокот е пла-
тен во земјата каде што е остварен доходот. 

Вака докажаниот износ с,е намалува од оства-
рениот доход, кој потоа служи како основ,ица за 
пресметување на данокот. 

3. Како дел од доходот, во смисла на член 8, 
1став 1, алинеја 3 од Законот, со кој се намалува 
остварениот доход по основ на користење топол 
оброк на работниците, ice смета износот утврден 
за оваа намена и распределен од доходот во рам-
ките на општествениот договор или самоуправ-
ната 'спогодба, односно со пропис кога тие се из-
двојуваат од доходот. 

4. Како издатоци, во смисла на член 8, став 
1, алинеја 4 од Законот, направени за зачувува-
ње, унапредување и заштита на човековата око-
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лина и за општонародна одбрана и општествена 
сам.озашт.ита, се сметаат оние из,датоци што непо-
средно се надоместуваат од ,доходот, а се утврду-
ваат врз основ-а на евиденцијата од книговод-
ството. 

5. Како ,дел од доходот во смисла на член 8, 
став 1, алинеја 5 од Законот, кој со закон е опре-
делен да се издвојува од доходот за остварување 
на солидарност в,о изградбата и користењето на 
станови, се сметаат средствата што се издвојуваат 
од дох,одот за таа намена. 

6. Утврдувањето на делот од доходот, во смис-
ла на член 8, став 1, ал,инеја 7 од Законот, оства-
рен со работа по системот на „СИД", а кој се на-
малува од остварениот доход за утврдување на 
основицата на данокот, ice врши на начин што го 
применува организацијата во своето работење, а 
имено: 

— ако води посебна книговодствена евиденци-
ја — вистински остварениот доход по овој основ 
или, доколку не води таква евиденција за оства-
рениот доход по овој основ, се утврдува -вку.п-
.ниот приход остварен по системот на „СИД" и од 
него се намалуваат потрошените средства потреб-
ни за остварување на тој вкупен приход, остато-
кот претставува остварениот доход по овој основ. 
Така утврдениот 'износ се намалува од остваре-
ниот доход, кој потоа служи како основица за 
пресметување на данокот. На овој начин се ут-
врдува и висината на делот од доходот што е ос-
тварен од ,производство и услуги од лица попре-
чени во психофизичкиот развој и 'инвалидизира-
ни лица, кои се вработени к а ј о,бв,рзникот. 

7. Како дел од ,доходот, во смисла на член 8, 
став 1, алинеја 9 од Законот се сметаат сопстве-
ните средства што обврзникот на данокот од дру-
ги подрачја ги вложил за развој на стопански 
недоволно развиените подрачја, ридско-планин-

ските и граничните подрачја во Републиката во 
текот на годината за која се пресметува данокот. 

8. Како дел од доходот, во смисла на член 8, 
став 1, ал,инеја 10 од Законот, се сметаат сопстве-
ните средства што обврзникот ќе ги вложи за раз-
вој на истражувачките капацитети, истражувач-
ко-развојните работи во' сопствените истражувач-
ко-развојни единици и во самостојните ,истражу-
вачки организации. Исто така, како дел од дохо-
дот се сметаат и сопствените средства вложени за 
изградба на комунални објекти што обврзникот 
ќе ти вложи во текот на годината. 

9. Како дел од доходот, во смисла на член 8, 
став 1, алинеја 11 од Законот се смета делот од 
доходот во висина на средствата што обврзникот 
на (данокот ги вложил од сопствени средства за 
изграда на х,идромелиоративни системи, освен об-
врзниците од областа 04 — Водостопанство, рас-
поредени според Одлука за единствената класи-
фикација на дејностите (,,Службен лист на СФРЈ", 
број 34/76 и 62/77). 

10. Како дел од дохо,дот, IBO смисла на член 8, 
став 1, алинеја 12 од Законот, се смета делот од 
доходот во висина на средствата што обврзникот 
на данокот ги вложил од сопствени средства за 
развој на заштитните и на другите основни орга-
низации на здружен труд за професионална ре-
хабилитација, оспособување и вработување на ли-
ца со пс,ихофизички недостатоци и на лица со 
намалена работна способност во текот на годи-
ната за која се пресметува данокот. 

И. Начин на утврдување на привремената прес-
метка на данокот и уплатување на данокот 

од доход 

Член 4 
Привремената пресметка на данокот од доход 

во текот на годината, ја утврдува обврзникот на 
данокот кумулативно на образецот „ДД" —- Прес-
метка на данокот од доход на организациите на 
здружен труд во периодот од 1 јануари д о - — — 

19 година и ја доставува до Службата на 
општественото книговодство в о два примероци и тоа: 

— за периодот јануари-март — до 30 април; 
— за периодот јануари-јуни — до 30 јули и 
— за периодот ј а н у а р и - с е п т е м в р и - д о 3 0 

октомври. 

Член 5 
Со привремената пресметка на данокот се ут-

врду,ва износот на данокот што ice плаќа како ме-
сечна аконтација ,и се утврдува на образецот „ДД" 
и тоа: 

— за месеците април, мај и јуни — со пери-
одичната пресметка за периодот јануари — март; 

— 5а месеците јули, август и септември — со 
периодичната пресметка за периодот јануари — 
јуни и 

— за месеците октомври, ноември и декември 
во тековната година и за месеците јануари, фев-
руари и март во наредната година — со перио-
дичната пресметка за периодот јануари — септем-
ври во теко,вната година. 

Член 6 
Износот утврден на реден број 18 од образе-

цот „ДД" претставува обврска на организацијата 
на здружен труд за уплата . на аконтацијата на 
данокот од доход што достасува за плаќање до 
15-ти во месецот за изминатиот месец. 

Член 7 
Основните организации на здружен труд што 

се издвојуваат од Работната организација на здру-
жен труд или се одделуваат месечните аконтации 
на данокот во годината во која се издвоени од-
носно одделени ги утврдуваат врз основа на пода-
тоците од завршната (Сметка на Работната органи-
зација на здружен труд од која се издвоени од-
носно одделени на тој начин што утврдената 
аконтација се дели на основните организации по 
издвојувањето сразмерно на бројот на работни-
ците за секоја од тие организации. Така се пос-
тапува до изготвувањето на пр,вата периодична 
пресметка од страна на основната организација на 
здружен труд. 

Ш. Начин на утврдување на конечната пресметка 
на данокот и уплатување на данокот од доход 

г Член 8 
Конечната пресметка на дано,кот од доход се 

утврдува со завршната сметка по образецот „ДД". 

Член 9 
Даночниот обврзник е должен во рокот про-

пиш.ан за преда,вање на завршната сметка да го 
достави до ,организационата единица на Служба-
та на општественото книговодство ка ј која има 
жиро-сметка и пополнетиот образец „ДД", во два 
примероци. 

Член 10 
Обврзниците на данокот што вршат трајна 

дејност на територијата на СР Македонија и на 
територијата на друг,ите републики и автономни 
покраини пресметуваат и плаќаат данок од доход 
според о,вој правилник само на делот од доходот 
што го остваруваат на територијата на СР Маке-
донија. 

Обврзниците на данокот од став 1 на овој 
член, кои не располагаат со книговодствени пода-
тоци за остварениот до,ход посебно на територи-
јата на СР Македонија, го утврдуваат делот од 
доходот што е остварен на територијата на СР 
Македонија во сразмера со учеството на ,исплате-
ните лични доходи на работниците вработени на 
територијата на СР Македонија во вкупната маса 
на исплатените лични доходи во основната орга-
низација за периодот за кој се утврдува обврска-
та на данокот. 
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IV. Начин на утврдување на отстапениот данок 
од доход 

Член 11 
Пресметувањето на отстапениот дел од годиш-

ниот износ /на данокот од доход го вршат обв,рз-
ниците, производствените основни организации на 
з,дружен труд од областа на индустријата и ру-
дарството, земјоделството и шумарството, угости-
телските и туристичките организации, јавниот па-
тен и железнички сообраќај, како и организациите 
на здружен труд ,од градежништвото, а кое отста-
пу,вање е сразмерно на учеството на извозот во 
вкупниот приход на обврзникот. 

Член 12 
Износот н-а отстапениот дел од годишниот из-

но,с на данокот од доход обврзниците го пресме-
туваат п,ривремено тримесечно, според периодич-
ната пресметка. Конечното пресметување ice врши 
на крајот од годината (Според завршната сметка 
и според податоците за остварениот вкупен при-
ход, пресметаниот уплатен данок од доход и учес-
твото на извозот во вкупниот приход на даночни-
от обврзник. 

Член 13 
Утврдувањето -на данокот од доход што им се 

отстапува на организациите на здружен труд се 
врши на посебен образец „ОД" — Пресметка за 
утврдување на данокот од доход што им се от-
стапува на организациите на здружен труд. 

Член 114 
Висината на извозот што се утврдува како 

учество во вкупниот приход ја утврдуваат обврз-
ниците врз основа на царинската пријава за из-
вршен извоз или според пресметката за девизниот 
прилив пропишана со упатството на сојузниот се-
кретар за финансии за односниот период. 

Член 15 
Учеството на извозот во вкупниот приход го 

утврдуваат обврзниците во процент и тоа кога 
износот на извозот ќе се помножи со 100 и подели 
со вкупниот приход на даночниот обврзник: 

процент на учество = 
износот на 
извозот X 100 
вкупниот приход 

Член 16 
Износот на данокот од доход што му се от-

стапува на обврзникот на данокот од доход се 
утврдува кота пресметаниот и уплатениот данок 
од доход според периодичната пресметка и за-

вршната сметка ќе се помножи со процентот на 
учеството на извозот во вкупниот приход и се 
подели со 100. 

Член 17 
Пресметката за утврдување на данокот од до-

ход што му се отстапува на обврзникот на дано-
кот од доход заедно со периодичната пресметка, 
односно завршната сметка, се поднесува до Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 18 
Начинот на пресметувањето на отстапениот 

дел на придонесите од доходот по основ на извоз 
во 1981 година ќе се врши според одредбите на 
овој правилник. 

Член 19 
Обрасците „ДД" и „ОД" од член 2 на овој 

правилник ќе ги приспособи за механографска 
обработка Службата на општественото книговод-
ство во СР Македонија — Централа — Скопје. 

Службата на општественото книговодство — 
Централа — Скопје ќе изврши збирна обработка 
на податоците на обрасците „ДД" и „ОД" по об-
ласти, гранки и вкупно на ниво на Републиката 
во рок од 60 дена од истекот на рокот определен 
за поднесување на завршните сметки до таа 
Служба. 

Член 20 
Обврзниците на данокот од доход од области-

те 12 — Образование, наука, култура и информа-
ции и 13 — Здравство и социјална заштита ќе 
ја утврдат месечната аконтација за периодот ја-
нуари — март 1981 година врз основа на остваре-
ниот доход по периодичната пресметка за перио-
дот ј.ануари — септемвр.и 1980 година на образе-
цот „ДД". 

Член 2il 
Овој правилник влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија"^ ќе 
се ,применува од 1. I. 1981 година. 

Бр. 12-30l6/l 
30 декември 1980 година 

Скопје 

Републички секретар 
за финансии, 

Ристо Филиповски, с. р. 

ОБРАЗЕЦ „ДД" 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр, 2 Стр. .19 
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II. СРЕДСТВА НА КОИ НЕ СЕ ПЛАЌА ДА-
НОК ОД ДОХОД 

2. Дел од доходот издв,оен за 'работната заедница 
(ред. бр. 9)1 од образецот Деловен резултат во 
текот на годината односно од Билансот на ус-
пехот) 

3. Дел од (доходот што е остварен со работа во 
(странство, под услов да е таму одцаночен спо-
ред прописите на земјата во која е остварен 

4. Дел од доходот издвоен за покривање на изда-
тоци направени за зачувувате, унапредување, 
за заштита на човековата околина и за општо-
народна одбрана и општествена самозаштита и 
делот од доходот во висина на (средствата што 
(Се користат за давање на топол оброк на работ-
ниците до износот утврден iCo општествен дого-
вор или со самоуправна (спогодба и тоа: 
— зачувување, унапредување и за заштита на 

човековата околина (ред. бр. 92 од образе-
цот, Деловен резултат во текот на годината 
односно од Билансот на успехот) 

— општонародна одбрана и општествена само-
,заштита (ред бр. 94 од образецот Деловен 
резултат во текот на годината односно од 
Билансот на успехот) 

— општествена исхрана 
5. Дел од доходот што е со закон определен да се 

издвојува за остварување на солидарност во из-
градбата и користењето на станови (ред. бр. 83 
од образецот Деловен резултат во текот на го-
дината односно Билансот на успехот) 

6. Дел од доходот што се уплатува во Титовиот 
фонд за стипендирање на млади работници и 
деца на работници (ред. бр. 108 од образецот 
Деловен рез(ултат во текот на годината односно 
од Билансот на успехот) 

7. Дел од Доходот остварен од работа по системот 
на „СИД" и доходот остварен од производство 
и услуги од лица попречени BIO психофизич-
.КИОТ развој и инвалидизирани лица 

8. Дел од доходот во висина на средствата што 
обврзникот ќе ги вложи за стопански развој на 
САП — Косово 

9. Дел од доходот во висината на средствата што 
ОЗТ од подрачјето на Републиката кои не се 
прогласени за стопански недоволно развиени 
подрачја ќе ги вложи од сопствени средства за 
развој на стопански недоволно развиените под-
рачја, ридскочпланвдските и граничните под-
рачја во Републиката 

10. Дел од доходот во висина на средствата што 
ООЗТ ги вложила од сопствени средства за 
развој на истражувачките капацитети, истра-
жувачко-развојните работи во (сопствените ис-
тражувачко-развој ни единици и во самостој-
ните истражувачки организации, како и вло-
жувањата за из1ра!дба на комунални објекти 

И. Дел од доходот во висина на средствата што 
ООЗТ ги вложила од сопствени средства за из-
градба на хидромелиоративни системи, освен 
ОЗТ од областа 04 — Водостопанство 

12. Дел од доходот во висина на средства што 
ООЗТ ги вложила од сопствени средства за 
развој на заштитните и на другите ООЗТ за 
професионална рехабилитација, оспособување и 
вработување на лица со психофизички недо-
статоци и лица со намалена работана (способност 
(од реден број 2—il)2, според член 8 од За-
конот) 

13. Дел од доходот остварен од приправниците 
сразмерно на учеството во вкупниот број вра-
ботени (член 19 од Законот за приправници 
„Службен весник на СРМ", бр. 13/78) 
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1 2 3 4 5 

14. Дел од доходот ово висина на исплатените из-
двоени средства на солидарноста (член 6 од 
Законот за формирање на средствата на соли-
дарноста — „Службен весник на СРМ" бр. 
30/74) 

15. Вкупно средства на кои не се плаќа данок од 
,доход (збир ред, 'бр. 2 до ред, бр. 14): 

16. Даночна основица (реден број 1 минус реден 
број 15) 

III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТА-
ЦИЈАТА НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД 

17. Даночна основица за еден месец (реден број 16 
поделен со бројот на месеците од последниот 
пресметковен период) 

18. Аконтација на данокот од доход за месеците 
198— година, реден број 17 х 

пропишаната стапка: 100) 
19. Уплатена аконтација на данокот од доход за 

периодот 198— година 
20. Износ на вистински цресметаниот данок од до-

ход за период од до 198— годи-
на (реден број 17 х пропишана стапка х бројот 
на месеците за кои е утврдена обврската на 
данокот од доходот) 

21. Разлика за помалку уплатениот данок од до-
ход за периодот од до 198— 
година (реден број 20 минус реден број 19) 

22. Разлика на повеќе уплатениот данок од доход 
за периодот од до 198— година 
(реден број 19 минус реден број 20) 

IV. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧ-
НИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД 
ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

23. Износ на вистински пресметаниот данок од до-
ход ,по ЗС :за 198— година (реден број 16 х про-
пишаната стапка) 

24. Уплатена аконтација на данокот од доход за 
198— година 

25. Помалку уплатен данок од доход по ЗС за 
198— година (реден број 23 минус реден број 
24) 

26. Повеќе уплатен данок од доход по ЗС за 198— 
година (реден број 24 минус реден број 23) 

Раководител на 
сметководството, Директор, 

На 198— година 

П Р Е С М Е Т К А ОБРАЗЕЦ ,,ОД' 

за утврдување на данокот од доход што им се 
отстапува на 'организациите на здружен труд по 

основ на извоз за периодот од 1 јануари 
до — 198— година 

Ред. 
број О П И С И з н о с 

Прет. период Тековен период 
1 2 3 4 

1. Вкупен приход (реден број 72 од образецот Де-
ловен резултат во текот на годината односно од 
Билансот на успехот) 

2. Остварен извоз (според документацијата од ко-
ја може да се утврди вредноста на извршениот 
извоз) 

3. Износ на вистински пресметаниот данок од до-
ход (ред. бр. 20 односно 23 од образецот „ДД") 

4. Процент на учеството на извозот во вкупниот 
пр,иход извоз х 100 

Вкупен приход 
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5. Изно,с на данокот од доход што се отстапу,ва на 
ООЗТ (реден број 3 х % од реден број 4 на овој 
образец) 

6. Останува дано,к од доход за плаќање (ред. бр. 3 
минус ,реден бр. 5) 

7. Уплатен данок од доход (ред. број 19 односно 24 
од образецот „ДД") 

8. По,веќе платен данок од доход (ред. број 7 ми-
нус ред. бр. 6) 

9. Помалку платен данок од доход (ред. бр. 6 ми-
нус ред, бр. 7) ^ 

Раководител на Д и р е к т о р , 
сметководството, ѕ 

)̂ Оваа пресметка ќе се применува согласно 
член 18 од овој правилник за 1981 година ,и за 
придонесите од доходот 

15. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македо,нија, членот 14, 
став 1, алинеја 5 и членот 16 и 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, по одржаната јавна расправа на 6 ноември 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИН,УВА Табеларниот преглед на вред-
нување на работите и работните задачи, ,составен 
дел на Правилникот за основите и мерилата за ра-
спределба на средствата за лични доходи и за дру-
ги надоместоци, донесен со референдум на 24 сеп-
тември 1979 година, од работниците во Основната 
организација на здружениот труд „Техничка сек-
ција за патишта и улици" во состав на Работната 
организација „Комуналец" од Прилеп, во делот во 
кој се врши вреднување на работите и работните 
задачи на каменорезач од П-ра група и камено-
резач од Ш-та група. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на Методологијата со анали-
тичката процена на работите и работните задачи, 
со,ставен дел на правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука и на делот од Табеларниот преглед 
во кој се врши вре,днување на работите и работ-
ните задачи каменорезач од IV и V група и кал-
дрмџија од П-ра, Ш-та, . IV-та и V-та група. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Техничка секција за патишта и ули-
ци" од Прилеп на начинот предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

4. Општинскиот општествен правобран,ител t на 
самоуправувањето за општините Прилеп и Круше-
во, пред Уставниот суд на Македонија поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
правилникот означен во точките 1 и 2 од ова^ 
одлука. Според наводите во предлогот со оспоре-
ниот прав,илник не била извршена аналитичка 
процена на работите и работните задачи, поради 
што не можело да се врши правилна распределба 
на средствата за лични доходи на работниците. По-
натаму, предлагачот наведува дека во Прегледот 
за работите и работ,ните задачи, како и камено-
резач и калдрмџија од втора и трета група, како 
и за каме,норезач и калдрмџија од четврта и петта 
група б,ило "Предвидено -вршење на с.коро исти ра-
боти и работни задачи и како услови 'ла вршење 
на тие работи и работни задачи се барало ист сте-

пен на стручна подготовка и ,исто работно иску-
ство, биле распоредени во различни групи и биле 
различно вреднувани, што било спротивно на за-
конските прописи. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права, Судот утврди дека во членот 9 од оспоре-
ниот правилник е предвидено вредноста на рабо-
тите и работните задачи да се утврдува со анали-
тичка процена на работите, а според членот 10 
старината основа на вредноста на работите и ра-
ботните задачи да се утврдува по единствена ме-
тодологија со аналитич,ка процена на работите и 
работните задачи утврдени во Самоуправната спо-
годба за заедничките основи и мерила за распре-
делба на средствата за личните доходи на работ-
ниците во основните организации во состав на ра-
ботната организација. Составен дел на овој ,пра-
вилник претставува Табеларниот преглед на рабо-
тите и работните задачи во ,кој за секој вид рабо-
ти и работни задачи по сите основи се утврдени бо-
дови. Во табеларниот преглед за вреднување на ра-
ботите и работните задачи од оспорениот правил-
ник, предвидени се следните основи за распредел-
ба на средствата за лични доходи: знаење и спо-
собности (стручна подготовка, работно искуство, ра-
ководење); одговорност (одговорност за правилно 
обавување на работата, одговорност за процена на 
работата и сигурност на други, одговорност за вр-
шење на работа од општо значење за организаци-
јата); напор (умствен напор, напор на сетиво, фи-
зички напор и н-апор во однос на други); услови 
за работа (опасност од настинка и работа на отво-
рено, опасност од несреќни случаи, температура, 
вода, влага, киселина, нечистотија, прашина и 
друго). 

Понатаму, Судов утврди дека оспорениот пра-
вилник содржи разработен систем на основ,и и ме-
рила за мерење на резултатите на реализираниот 
труд. Така според членот 11 резултатите од рабо-
тата на работниците и нивниот придонес за зголе-
мување на доходот на основната организација се 
утврдува врз основа на физичкиот обем на рабо-
тата, асортиманот и квалитетот на производите и 
услугите, како и според направените трошоци при 
работењето. Со членот 16 од оспорениот правилник 
се разработени основите заштеди во работењето 
односно трошоци за материјалите и основот тех-
ничко унапредување и рационализација. Физич-
киот обем на производите и услугите, според чле-
нот 12 од оспорениот прави,лник, се мери со ра-
ботни норми кои се утврдуваат со метод на тех-
ничко нормирање каде што е тоа можно, а каде 
што тоа не е можно нормите се утврдуваат по пат 



27 јануари 1981 

на искуство. Такви норми се утврдени со посебен 
правилник односно ценовник за пресметување на 
личните доходи по норма на работниците во сите 
основни организации во состав на Работната орга-
низација „Комуналец" од Прилеп, ,во кој за секоја 
основна организација посебно се утврдени нормите 
и цените. Од изнесеново произлегува дека оспоре-
ниот правилник содржи аналитичка процена на 
работите и работните задачи која овозможува рас-
пределбата на средствата за лични доходи да се 
Ерши во согласност со уставното начело на рас-
пределба според вложениот труд, изразено во чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија, поради што 
Судов смета дека нема основ за понатамошно во-
дење на постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на оспорениот дел од означениот пра-
вилник. 

Во однос на вториот наод од предлогот, според 
Прегледот на работите и работните задачи, соста-
вен дел на Правилникот за организација и систе-
матизација на работите и работните задачи на 
„Техничката секција за патишта и улици", Судов 
утврди дека само за каменорезач втора група и 
каменорезач трета група во точките 9 и 10 од 
прегледот даден е ист опис и попис на работи и 
работни задачи за двете групи и предвиден ист 
степен на стручна подготовка и исто работно ис-
куство како услови ,потребни за вршење на овие 
работи и работни задачи. Според табеларниот пре-
глед, работите и работните задачи на каменорезач 
од втора група се вреднувани со 2270 бода, а рабо-
тите и работните задачи на каменорезач од трета 
група со 2370 бода. Различното вреднување на овие 
две групи работници е извршено по подосновот 
,,опасност од нехигиена". За другите групи на ра-
боти и работни задачи каменорезач и калдрмџија, 
предвидени се различни видови на работи и работ-
ни задачи и според табеларниот преглед, работите 
и работните задачи од четврта група се вреднувани 
со 2870 бода, а работите и работните задачи од пет-
та група со 3020 бода. 

6. Во остварувањето на начелото на распредел-
ба ,според трудот, содржано во членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија, работниците во основната 
организација на здружениот труд се должни да 
утврдуваат такви основи и мерила за распределба 
на средствата на личниот доход со кои треба да се 
обезбеди личните доходи на работниците да се ут-
врдуваат врз основа на нивниот (придонес во ра-
ботата и во зависност од резултатите на трудот и 
работењето што ќе ги оствари основната организа-
ција. Придонесот на работникот во работата спо-
ред ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот 
труд, се утврдува зависно од квалитетот и кван-
титетот на работата, земајќи го предвид особено 
обемот и сложеноста на работата, квалитетот на 
остварените резултати на трудот ,и остварените заш-
теди во работата, користењето на работното време, 
одговорноста и условите во кои работи работникот. 

Со оглед на тоа што во прегледот на работите 
и работните задачи за каменорезачите од втора и 
трета група се предвидени потполно исти работи 
и работни задачи за чие вршење се предвидени 
исти услови и со оглед на тоа што различното 
вреднување на овие работи и работни задачи не е 
резултат на разл,ичниот обем и сложеност на рабо-
тите и работните задачи, ниту пак на различните 
услови за работа, Судов оцени дека делот од та-
беларниот преглед со кој се вреднуваат работите и 
работните задачи на каменорезач од втора и трета 
група не е во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот и резултатите од трудот. 

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

У. бр. 64^80 
6 ноември 1980 (година 

Скопје 
Претседател 

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

16. 

Уставниот суд на Македонија на основа чле-
нот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 11 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на 
такса за огревно и градежно дрво, донесена од Со-
ветот на Месната заедница во село Врбен, Гости-
вар на 10 мај 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Месната заедница 'во село 
Врбен, општина Гостивар. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 114/80 од 18 
септември 1980 година, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судов основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорената 
одлука со Уставот и законот. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека оспорената одлука е донесена 
од Советот на Месната заедница во село Врбен по 
претходна согласност од Собирот на работните луѓе 
и граѓаните во оваа месна заедница. 

Со оваа одлука се воведува посебна такса на 
подрачјето ,на Месната заедница во село Врбен за 
продажба на огревно и градежно дрво. Според чле-
нот 3 од оваа одлука обврзници за плаќање на оваа 
такса се граѓаните кои дрвата ги собираат за про-
давање, а не за лична употреба. Според членот 5, 
собраните средства се користат наменски за поп-
равка и одржување на јавните патишта во под-
рачјето на месната заедница. 

5. Според членот 86 од Уставот на СР Маке-
донија, системот, изворите и видовите даноци, так-
си и други давачки се утврдуваат со закон, а спо-
ред ставот 2 на овој член, општините и Републи-
ката самостојно ј,а утврдуваат 'висината на дано-
ците, таксите и другите давачки што според зако-
нот се нивни приходи. 

Од друга страна во членот 28 од Законот за 
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
бр. 12/76), таксат,ивно се наброени видовите на да-
ноци кои се должни да ги плаќаат граѓаните за 
задоволување ,на општите општествени потреби. 

Со оглед на означениве одредб,и сид Уставот на 
СР Македонија и Законот за даноците на граѓа-
ните, Судов смета дека месната заедница не е ов-
ластена да утврдува такси кои се должни да ги 
плаќаат граѓаните за задоволување на општите оп-
штествени потреби во месната заедница. Ова затоа 
што своите заеднички интереси и потреби во мес-
ната заедница работните луѓе, и граѓаните, соглас-
но членот 133 од Уставот на СР Македонија, мо-
жат да ги задоволуваат со средствата што сами 
непосредно ги здружуваат со самопридонес или на 
друг начин. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука 
,месната заедница определила такса односно да-
вачка за што нема уставно и законско овласту-
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вање, Судов оцени дека таа одлука не е во соглас-
ност со Уставот и законот. 

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

У. бр. 114/80 
11 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на У,ставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА 
ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА 

МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Во точка 2, односно во делот за висината на 
надоместокот на износот наместо зборот ,,возило'4 

треба да стои „седиште". 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опре-
делување на висината на надоместоците за упот-
реба на јавните патишта што се плаќаат за мотор-
ни и приклучни возила, објавена во „Службен ве-
сник на СРМ" бр. 38/80, се потпаднала грешка по-
ради што се дава 

12 
Бр. 23-1158/1 

јуни 1980 година 
Скопје 

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 
НА СР МАКЕДОНИЈА 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-
листичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Републич-
ката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата, Републичката заедница 
и самоуправните интересни заедници на насоче-
ното образование формирани за територијата на 
Републиката, Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно 'образование, Републичката за-
едница и самоуправните интересни заедници на 
научните дејности формирани за територијата на 
Републиката, Републичката заедница на културата, 
Републичката самоу-правна интересна заедница за 
социјална заштита, Републ,ичката заедница на фи-
зичката култура и Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ НА НИВО НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО 1980 ГОДИНА, КАКО И ЗА НА-
СОЧУВАЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА 

ПОСЕБНИ СМЕТКИ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
. Во Општествениот договор за утврдување на 

средствата од придонесите од доходот и од личните 
доходи наменети за финансирање на заедничките 
потреби на ниво на Републиката во 1980 година, 
како и за насочување на издвоените средства на 
посебни сметки во 1979 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 13/80), по член 3 се додава нов член, 
кој гласи: 

„Член З-а 
Средствата од став 1 и 2 на член 3 од овој до-

говор можат да се зголемат за износите на сред-
ствата и тоа: 

— за исплата на регрес за годишен одмор во 
1981 година на вработените во организациите на 
здружен труд, другите организации и заедниците 
што се финансираат преку републичките самоуп-
равни интересни заедници, ако за оваа намена не 
се обезбедени средства по друг основ во Фондот 
за заедничка потрошувачка и 

— за валоризација на личните доходи на вра-
ботените, што обезбедува зголемување на личните 
доходи во 1980 година до 19% во однос на 1979 
година." 

Член 2 
Овој договор е потпишан на 30 декември 1980 

година. 

Член 3 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-193/1 
30 декември 1980. година 

Скопје 
ПОТПИСНИЦИ: 

1. За Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 
Ристо Филиповски, с. р. 

2. За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена 
заштита на децата, 
Емине Адеми, с. р. 

3. За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за основно обра-
зование, 
Марија Заковска, с. р. 

4. За Републичката заедница на на-
соченото образование, 
проф. Љупчо Копровски, с. р. 

5. За Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во 
рударството, рударските истраги, 
обоената и црната металургија, 
Петар Горковски, с. р. 

6. За Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во 
електроенертиј ата, електроиндустри-
јата, металската и графичката ин-
дустрија, 
Иван Ристевски, с. р. 

7. За Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во 
хемиската индустрија, текстилната 
индустрија и индустријата за чев-
ли, кожи и гума, 
д-р Владан Златановиќ, с. р. 

8. За Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во 
градежништвото и градежната ин-
дустрија, 
д-р Стево Матевски, с. р. 

9. За Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во 
земјоделството, шумарството, дрв-
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ната индустрија, индустријата за 
тутун и прехранбената индустрија, 
проф. Бељан Вељановски, с. р. 

10. За Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во 
сообраќајот и врските, 
проф. Драган Димитров, с. р. 

11. За Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото 'образование во 
трговијата, угостителството, туриз-
мот, занаетчиств,ото и комуналните 
дејности, 
проф. Александар Цицновски, с. р. 

12. З,а Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во 
здравството и социјалната заштита, 
д-р Перко Колевски, с. р. 

13. За Општата самоуправна интересна 
заедница на насоченото обр-азова-
ние, 
м-р Панче Соколов, с. р. 

14. За Републичката заедница на на-
учните дејности, 
проф. Тодор Џунов, с. р. 

15. За Самоуправната интересна заед-
ница на научните дејности во ру-
дарството, црната и обоената мета-
лургија, мета леќата индустрија, не-
метали^, електростопанството и 
електроиндустријата и соодветните 
трговски дејности, 
проф. инж. Стрезо Трајковски, с. р. 

16. За Самоуправната интересна заед-
ница на научните дејности во зем-
јоделството, водостопанството, пре-
раб,отката на земјоделските и сто-
чарски производи, шумарството, 
преработката на дрво и соодветните 
трговски дејности, 
проф. д-р Велко Стефановски, с. р. 

17. За Самоуправната интересна заед-
ница на научните дејности во гра-
дежништвото, станбено-комунални-
те деј,ности, индустријата на гра-
дежни материјали, сообраќајот и 
соод,ветните трговски дејности, 
инж. Димитрија Станоевски, с. р. 

. Ј -^^VTV -. Т ,,Л", Л . . . Ч . . ... -ТП 

18. За Самоуправната интересна заед-
ница на научните дејности во хе-
миската, текстилната, кожарската и 
гумарската индустрија, индустрија-
та за целу,лоза и хартија и соод-
ветните трговски дејности, 
инж. Марија Бакалова, с. р. 

19. За Самоуправната интересна заед-
ница на научните дејности во фар-
мацевтската и козметичката инду-
стрија, здравството и социјалната 
заштита и соодветните трговски 
дејности, 
проф. д-р Петар Тофовиќ, с. р. 

20. За Општата самоуправна интересна 
заед,ница на научните дејности, 
Васил Катарски, с. р. 

21. За Републичката заедница на кул-
турата, 
Јордан Леов, с. р. 

22. За Републточката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заш-
тита, 
Исмаи л аки Емурлаи, с. р. 

23. За Републичката заедница на фи-
зичката култура, 
Јаков Поповски, с. р. 

24. За Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, 
Стојче Николовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

7. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за 

одморалиштата на децата и младината („Службен 
весник ,на СРМ", бр. 22/78) и член 26 точка 1 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата, Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата, во 
согласност со Републичката 'самоуправна интерес-
на заедница за основно образов,ание, на седницата 
одржана на 21. XI. 1980 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОДМО-
РОТ И РЕКРЕАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА ВО СЕ-

ЗОНСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите за 

организирање на одморот ,и рекреацијата на де-
цата од предучилишна ,и основно-училишна воз-
раст (5—15 год.) во сезонските одморалишта за 
деца. 

Член 2 
Сезонските одморалишта за деца се привре-

мена работна единица на организаторот на одмо-
рот и рекреацијата на децата од предучилишна и 
основно — училишна возраст. 

Организацијата ,и начинот на работа на сезон-
ските одморалишта за деца се утврдува со самоуп-
равен општ акт на организаторот на дејноста на 
одм,оралиштето. 

Член 3 
Во организирањето на одморот и рекреацијата 

на децата во одморалиштата за деца организаторот 
е должен да ги обезбеди основните услови за без-
бедно и удобно престојување на децата, како и 
потребните услови за одвивање на "активен вос-
питно" образовен и забавно-рекреативен живот на 
децата. 

Член 4 
П,од услови за организирање на одморот и ре-

креацијата на децата во сезонските одморалишта 
за деца, во смисла на овој правилник, се подраз-
бира: 

1. објекти — сезонски одморалишта за деца за 
сместување, исхрана, здравствена заштита и од-
вивање на определени воспитно-образовни и за-
бавно-рекреативни активности на децата; 
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2. (пла,н 'за престојот, организацијата и спрове-
дувањето на одморот и рекреацијата на децата и 
програма за воспитно-образовни и з а б а вно-рекр еа-
тивки активности на децата; 

3. стручни работници (за реализирање на пла-
нот и програмата на -одморот и рекреацијата на 
децата во сезонските одморалишта за деца; 

4. раководење ,со одморот и рекреацијата на де-
цата во сезонс,ките одморалишта за деца; 

5. доходовни односи во сезонските одморалиш-
та за деца; 

6. ,обезбедување и заштита на објектите со оп-
ремата и корисниците на сезонските одморалишта 
за деца; 

7. устрој ување на евиденција на корисниците 
на објектите, како и водење на ,административна, 
техничка, финансиска и друга евиденција. 

I. ОБЈЕКТИ - СЕЗОНСКИ ОДМОРАЛИШТА 
ЗА ДЕЦА 

Член 5 
Сезонските о,дморалишта за деца можат да се 

организираат во: 
—- објекти од тврда градба; 
— монтажни објекти и 
— шатори. 
Објектите од тврда градба и монтажните об-

јекти треба да ги исполнуваат (обезбедуваат) усло-
вите пропишани -со Нормативите за простор и оп-
рема на детските одморалишта во СР Македонија. 

Сезонските одморалишта' за деца организирани 
под шатори, покрај сместувачкиот дел треба да 
располагаат и со други придружни објекти: кујна, 
трпезарија, санитарии, терени за -спорт и разонода 
и други објекти утврдени со Нормативите за про-
стор и опрема на детските одморалишта во СРМ 
и да бидат обезбедени за несметано и безбедно ко-
ристење од страна на децата. 

Објектите — сезонски одморалишта за деца, 
покрај наведените треба да ги исполнуваат и усло-
вите што се пропишани ,со одредб,ите на Правил-
никот за санитарно-хигиенски услови во одмора-
лиштата за децата и младината („Службен весник 
на СРМ", бр. 15/80). 

И. ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДМОРОТ И РЕКРЕАЦИ-

ЈАТА НА ДЕЦАТА 

Член 6 
Организаторот на одморот и рекреацијата на 

децата, за организ,ирање и спроведување на пре-
стојот и воспитно-образовниот и забавно-рекреа-
тивниот живот на децата во сезонските одмора-лиш-
та за деца, донесува План за престојот, организа-
цијата и спроведувањето на одморот и рекреаци-
јата на децата и Програма за Воспит,но-образов-
ната и забавно-рекреативната активност на децата. 

Програмата за Воспитно-образовната и забав-
но-рекреативната активност на децата се изготвува 
врз основа на Основите на Програмата и фор-мите 
за воспитно-образовна работа и забавно-рекреатив-
ниот живот на децата в,о детските одморалишта во 
СРМ, специфичните услови што ги обезбедуваат 
објектите, видот и времето на користење на одмо-
рот и рекреацијата на децата (летување, зимува-
ње, логорување) и специфичностите на дејноста на 
организаторот во спроведувањето на одморот и ре-
креацијата на децата. 

Член 7 
Планот за престојот, организацијата и спрове-

дувањето на одморот и рекреацијата на децата и 
Програмата за воспитно-образовната и забав-но-ре-
креативната активност на децата во одморалиш-
тата се донесуваат најдоцна 45 дена пред почето-
кот на орг,анизација и 'спроведување на одморот и 
рекреацијата на децата. 

Член 8 
Пл-анот за престојот на децата, организацијата 

и спроведувањето на одморот и рекреацијата со-
држат особено: 

— цел,ите и задачите на организирањето на од-
морот и рекреацијата на децата во одморалиштето; 

— времето за кое ќе се организира одморот и 
рекр,еацијата на децата; 

— бројот и распоредот на смените; 
— бројот на децата во смени и вкупниот број 

на деца-корисници кои ќе престојуваат во објек-
тот (летување, зимување, логорување, организира-
ње настава во природа и друго); 

— потребниот кадар за организирање на пре-
стојот и за реализирање на програмата за Вос-
питно-образов,ната ,и забавно-рекреативната ак-
тивност на децата; 

— планска калкулација на цената на чинењето 
на престојот; 

— програма за в,оспитно-о бр азовниот и рекреа-
тивно -з аб авнио т живот на децата; 

— информирање ,на корисниците за условите и 
работата на одморалиштата за деца. 

Член 9 
Програмата за Воспитно-образо-вната и забав-

но-рекреативната активност во одморалиштата за 
деца осо,бен,о треба да (содржи: 

— начинот и формите на организирање на Вос-
питно-образовната работа и забавно-рекреат;137 
ниот живот со децата; 

— содржините за Воспитно-образовн-ата рабо-
та и заб авио-рекреативниот живот во одморалиш-
тата за деца; 

— обемот и застапеноста на активностите на 
воспитните групи и секциите во одморалиштата за 
деца. 

Член 10 
Врз основа ,на Програмата за Воспитно-обра-

зовната и забавно-рекреативната активност на де-
цата во одморалиштата за деца, стручните кадри 
кои се ангажираат за спроведување на одморот и 
рекреацијата на децата, изготвуваат посебни про-
грами за: 

— работа на групите; 
— работа за интересните дејности — секциите; 
— работа на пионереката организациј-а; 
— училиште за пливање — скијање; 
— здравствената заштита и 
— соработка -на одморалиштата со околината 

при изнаоѓање на најразлични форми на контакти, 
како што се: отворен де,н на одморалиштето, по-
сети, натпревари, излети и друго. 

III. СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ 
НА ПЛАНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ОДМОРОТ И 
РЕ,КРЕАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА ,ВО СЕЗОН,СКИТЕ 

ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА 
Член 11 

За реализирање на програмскит,е задачи во од-
моралиштата за деца, организаторот обезбедува 
стручен кадар и тоа: 

— раководител ,на одморалиштето; 
— педагошки раководите-л; 
— воспитувачи; 
— инструктори; 
— пионерска раководители; 
— здравствени работници и 
— потребен технички персонал. 

Член' 12 
Заради организирање, спроведување и водење 

на це,локупната работа на одморалиштето, органи-
заторот на одморот и рекреацијата на децата за 
се,кој објект обезбедува привремено или постојано 
вработен раководител. 

Ако организаторот ја утврди потребата од по-
стоја.но вработен раководител, истиот се задолжу-
ва и со други работи ,и работни задачи во теков-
ната година во Работната заедница на организа-
торот на сезонското ,одморалиште за деца. 
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Члш 13 
Во сезонските одморалишта за деца, покрај 

раководителот, во сезоната на користење на објек-
тот се поставува и педагошки раководител. 

Член 14 
Воспитната работа со децата во сезонските од-

моралишта ја спроведуваат воспитувачи. 
На група од 25 деца се обезбедува по еден 

воспитувач. 
Член 15 

Обучувањето на децата во пливање, скијање и 
други спортски активности го вршат инструктори. 

На две групи (50 дада) се поставува еден ин-
структор. 

Член 16 
Потребните стручни кадри за спроведување на 

Програмата за воспитно-образов,ната работа и за-
б,авно-рекреативниот живот на децата во сезонски-
те одморалишта за деца, предвидени со член 13, 
14 и 15, ги обезбедуваат организаторите на одморот 
и рекреацијата на децата, во соработка со заедни-
ците за предучилишното и основното образование 
во општините и -в-ишите и високи школи кои обез-
бедуваат педагошки кадар за организација на сло-
бодното време на децата. 

Член 17 
Пионерски раководители во одморалиштата мо-

жат да бидат младинци кои се посебно подготву-
вани за работа со пионерите во одморалиштата за 
деца. 

Во одморалиштата со капацитет до 200 деца се 
ангажира еден пионерска! раководител, а во одмо-
ралиштата со капацитет над 200 деца, два пионер-
ски раководители. 

Член 18 
Здравствената заштита во сезонските одмора-

лишта за деца ја обезбедува организаторот во со-
работка со СИЗ за здравство и здравствено оси-
гурување во општината во рамните на Програмата 
за здравствената заштита на населението. 

Здравствената заштита на децата во сезонски-
те одморалишта се обезбедува преку постојано при-
суство на лекар и медицинска сестра во објектот 
за време на организирањето на одморот и рекре-
ацијата на децата. 

Сезонските одморалишта за деца со капацитет 
над 500 деца здравствената заштита ја обезбеду-
ваат со присуство на лекар и две медицински 
сестри. 

Член 19 
Во 'спроведувањето на одморот и рекреацијата 

во сезонските одморалишта за деца, покрај струч-
ниот кадар, се ангажира готварски, административ-
но-технички и друг кадар како помошен персонал, 
чиј број и профил е зависен од капацитетот на 
објектот и е утврден со систематизацијата на ра-
ботите и работните задачи на организаторот на од-
морот и рекреацијата. 

IV. РАКОВОДЕЊЕ СО ОДМОРОТ И РЕКРЕАЦИ-
ЈАТА НА ДЕЦАТА ВО СЕЗОНСКИТЕ ОДМОРА-

ЛИШТА ЗА ДЕЦА 

Член 20 
Раководењето со сезонските одморалишта и со 

реализацијата на Планот на одморот и рекреаци-
јата на децата во нив го врши организаторот. 

Раководењето со одморот и рекреацијата во за-' 
едничките сезонски одморалишта за деца е колек-
тивно и се регулира со самоуправен општ а,кт на 
самоуправни органи на организаторите на одморот 
и рекреацијата. 

Со самоуправниот општ акт за формирање на 
сезонските одморалишта за деца, како привремени 
работни единици, организаторите го утврдуваат и 
начинот на раководење со сезонските одморалишта 
за деца. 

Член 21 
Програмата за Воспитно-образовната работа и 

забавно-рекреативниот живот во сезонските одмо-
ралишта за деца се спроведува под непосредно вод-
ство на педагошкиот раководител на одморалиш-
тето во соработка со стручното советодавно тело. 

Член 22 
Стручното советодавно тело кое се грижи за 

реализација на Програмата за воспитно-образов-
ниот и забавно-рекреативниот живот на децата го 
сочинуваат: 

— раководителот на одморалиш,тето; 
— педагошкиот раководител; 
— одговорните воспитувачи — инструктори; 
— пионерскиот раководител и 
— лекарот. 

V. ДОХОДОВНИ ОДНОСИ ВО СЕЗОНСКИТЕ 
ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА 

Член 23 
Работниците во сезонските одморалишта за де-

ца стекнуваат доход врз основа на вреднувањето 
на трудот и резултатите на трудот преку самоуп-
равно договорениот надомест за извршување на 
програмите, односно на одделните услуги (во ната-
мошниот текст: цената на услугите). 

Цената на услугите особено ги опфаќа: 
— материјалните трошоци; 
— амортизацијата на основните средства, по 

стапки пропишани со Закон; 
— средства за лични доходи и заедничка пот-

рошувачка на работниците во сезонските одмора-
лишта за деца во согласност со Самоуправната спо-
годба за основите и мерилата за изедначување на 
условите за работа и правата на работниците во 
сезонските одморалишта со работниците во орга-
низациите на здружен тру,д од материјалното про-
изводство и општествените дејности и другите ор-
ганизации и заедници чии потреби и интереси ги 
задоволуваат. 

Член 24 
Финансиското работење на одморалиштата за 

деца се врши преку отворен акредитив од страна 
на организаторот. 

Документацијата на акредитивот служи за 
утврдување на конечните финансиски резултати од 
работењето на сезонските одморалишта за деца. 

Член 25 
Со евентуалните вишоци во работењето на се-

зонското одморалиште за деца по завршување на 
работата располага организаторот. 

Во случај на загуба, истата ја покрива орга-
низаторот. 

VI. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОБЈЕК-
ТИТЕ СО ОПРЕМАТА И КОРИСНИЦИТЕ: НА СЕ-

ЗОНСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА 

Член 26 
За безбедно спроведување на одморот и рекреа-

цијата во сезонските одморалишта за деца, орга-
низаторот е должен да обезбеди заштита на објек-
тите со опремата и на корисниците. 

Член 27 
Објектите во кои се организира одмор и рек-

реација на децата, организаторот ги обезбедува 
физички со луѓе и со материјални средства кои 
гарантираат целосна безбедност и заштита. 

Член 28 
Во објектите во кои престојуваат децата не е 

дозволен пристап на надворешни лица без одобре-
ние од организаторот на одморот и рекреацијата, 
односно одговорното лице на одморалиштето за 
деца. 
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Член 29 
Организаторите на одморот и рекреациј ата 

преземаат посебни мерки за спречување и отстра-
нување опасности од пожар. 

Заштитата од пожар опфаќа мерки и дејности 
од организациона и тех-ничка природа, заради спре-
чување и ширење, отстранување и гаснење на по-
жари, како и спасување на децата и имотот во од-
моралиштата за деца. 

Член 30 
За безбедно користење на помошните објекти, 

доколку приодите до нив се поврзани со јавни ко-
муникации, организаторот е должен да изврши 
обезбедување на децата при преминот, односно ко-
ристење еа сообраќајниците. 

Член 31 
Во зависност од местоположбата на одмора-

лиштето, времето на спроведувањето и видот на 
одморот и рекреацијата (летување, зимување, на-
става во природа, логорување и др.), покрај глав-
ниот објект се користат и расположливите помошни 
објекти и тоа: 

-— плажа на одморалиштето (езеро или море); 
— скијачки терени (планинските одморалиш-

та); 
— спортски терени и друго. 

Член 32 
Плажата на сезонските одморалишта за деца 

треба да биде обележена со видни з,наци, кои ја 
покажуваат дозволената граница до која децата 
можат безбедно да ја користат водата. 

Децата не може да ја користат плажата неор-
ганизирано и без контрола од воспитувачите и ин-
структорите за пливање. 

Организаторот е должен да обезбеди технички 
средства за интервенирање и спасување на децата 
во случај на опасност. 

Член 33 
Доколку со децата се организира екскурзија — 

патување по вода, тоа може да го изведе само 
организацијата која е овластена и технички опре-
мена за безбедно патување на децата по вода. 

Член 34 
Скијањето при зимување на децата во пла-

нинските одморалишта се организира на терени 
кои одговараат на возраста на децата и обезбе-
дуваат услови за безбедно одвивање на предвиде-
ната програма. 

Член 35 
Доколку терените за скијање се оддалечени од 

објектот на одморалиштето, организаторот е дол-
жен да обезбеди превоз на децата до истите. 

Член 36 
Скијањето на децата се врши само со корис-

тење на технички исправни помагала — рекви-
зити (скии, сатки) и обезбеденост на децата со 
скијачка облека, кои овозможуваат потребна заш-
тита на децата при скијањето. 

Член 37 
Скијањето на децата се врши под надзор и 

контрола на воспитувачите и инструкторите за ски-
јање. 

Член 38 
Заради брза, ефикасна и итна интервенција, 

при повреди на децата, организаторот е должен да 
обезбеди возило и други технички и санитарни 
средства за укажување прва помош. 

Член 39 
Спортските терени, во и околу објектите, тре-

ба да се утврдени според Нормативите за простор 

и опрема на одморалиштата за деца во СРМ и да 
обезбедуваат безбедно користење од страна на 
децата. 

Член 40 
Екскурзиите и прошетките во околината на се-

зонските одморалишта за деца се изведуваат на те-
рени кои не претставуваат опасност по безбеднос-
та на децата. 

VII. УСТРОЈУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ВО 
СЕЗОНСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА 

Член 4,1 
Заради остварувале на целосен увид на рабо-

тењето во сезонските одморалишта за деца, орга-
низаторот е должен да обезбеди водење на еви-
денција, особено за: 

— корисници на одморалиштето; 
— вработен кадар во одморалиштето; 
— внатрешна евиденција; 
— финансиска, материјална, книговодствена и 

друга евиденција. 
Член 42 

Водење ,на евиденција на кор,исниците на одмо-
ралиштето се врши преку: 

— матична книга за евиденција на сите деца 
кои користат одмор и рекреација во одморалиш-
тето за деца; 

— евидентна книга за посетите на родителите 
и другите посетители на одморалиштето. 

Член 43 
Со оглед на променливоша на одделни кадри 

во сезоната во одморалиштата за деца, организа-
торот води евиденција на кадрите кои биле анга-
жирани в,о оддел,ни смени за спроведување на од-
моро,т и рекреацијата. 

Член 44 
По,крај општата евиденција, во сезонските од-

моралишта за деца се устројува и определена пе-
дагошка документација и тоа: 

— ,днев,ник на воспитната група — кој го води 
воспитувачот на групата; 

— дневник на секцијата; 
— дневник на инструкторот; 
— дневник на пианерскиот раководител; 
— летопзисна книга на одморалиштето; 
— фото — албум на одморалиштето; 
— книга за дневна заповед и дежурства; 
— ,книга за евидентирање на здравствената сос-

тојба на децата во одморалиштето; 
— извештај за работата на одморал-иштето за 

деца; 
'— книга на впечатоци и забелешки на родите-

лите и другите посетители на сезонското одмо.ра-
лиште за деца; 

— звучни ,записи на магнетофонски ленти и др. 

Член 45 
Финансиската, материјалната и книговодстве-

ната евиденција во одморалиштата за деца се врши 
согласно прописите за финансиско работење. 

Член 46 
Овој прав,илник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 787/8 
21 ноември 1980 година 

Скопје 

Претседател, 
Емине Адеми, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

8. 
Врз ос-нова на член 17 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во рударството, црната и обоената мета-
лургија, металната (индустрија, неметалите, елек-
тростопанството, електро,индустријата и соодветни-
те трговски дејности, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 15 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување пот-

ребите и интересите во научните дејности во 1981 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,22% од доходот на основните организации 
на здружен труд од рударството, црната и обоена-
та металургија, металната индустрија, неметалите, 
електростопанството, електроиндустријата и соод-
ветните трговски дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците од опоменативе дејности доколку за 
нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ. 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 198.1 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 09-111/1 
16 декември 1980 година 

Скопј е 
Претседател, 

проф. инж. Стрезо Трајковски, с. р. 

9. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на 
СИЗ на научните дејности во земјоделството и во-
достопанството, преработката на земјоделски и сто-
чарски производи, шумарството, преработката на 
дрво и соодветните трговски дејност,и, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 16 де-
кември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИ-

ТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување по-

требите и интересите в,о научните дејности во 1981 
година ,се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,22% од доходот на основните организации 
на здружен труд од земјоделството, водостопан-
ството, преработката на земјоделс,ки и сточарски 
производи, шумарството, преработката на дрво и 
соодветните трговски дејности; 

- - 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците од опоменативе дејности доколку за 
нив ,не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од до-

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

Бр. 10-114/1 
17 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Велко Стефановски, с. р. 

10. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

самоуправните интересн,и заедници на научните 
деј,ности и чле,н 25 став 1 точка 8 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во градежништвото, станбено-комунални-
те дејности, индустријата за градежни материјали, 
сообраќајот и врските и соодветните трговски деј-
ности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржа,на на 24 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-

ЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО 
НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување по-

требите и интересите во научните дејности во 1981 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,22% од доходот на основните организации 
на здружен труд од градежништвото, станбено-ко-
муналните дејности, индустријата ,на градежни ма-
теријали, сообраќајот и врските и соодветните тр-
говски дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците од^ споменативе дејности доколку за 
нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ. 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од д,о-

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

Бр. 11-58/1 
25 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. Димитрија Станојевски, с. р. 

11. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници ,на научните 
дејности и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во хемиската, текстилната, кожарската и 
гумарската индустрија, индустријата за целулоза и 
хартија и соодветните трговски дејности, Собра-
нието на Заед,ницата, на седницата одржана на 18 
декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
За о,безбедување средства за задоволување пот-

ребите ,и интересите во научните дејности во 1981 
година се утврдуваат следниве стапки: 

- 0,22% од доходот на основните организации 
на здружениот труд од хемиската и текстилната 
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индустрија, индустријата за кожи и гума, инду-
стријата за целулоза и хартија и соодветните тр-
г,о,вски дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците од опоменативе дејности доколку за 
нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ. 

II 
Одлуката влегува BIO сила осмиот де,н од доне-

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

Бр. 12-66/1 
19 декември 1980 година 

Скопј е 
Претседател, 

проф. инж. Марија Бакаловска, с. р. 

12. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

сам,оуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности в-о фармацевтската и козметичката инду-
стрија, здравството и социјалната заштита и соод-
ветните трговски дејности, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 19 декември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДО-
ВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување средства за задоволување пот-

ребите и интересите во научните дејности во 1981 
година се утврдуваат следните стапки: 

— 0,22% од доходот на основните организации 
на здружен труд од фармацевтската и козметич-
ката индустрија, здра,вството и социјалната заш-
тита и соодветните трговски дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работ,ниците о,д споменатите дејности доколку за 
нив не се плаќа придонес од доходов на ООЗТ. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр. 13-122/1 
19 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р ПетаЈр Тофовиќ, с. р. 

13. 
Врз основа на член 17 ,став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејност,и и член 25, став 1, точка 8 од Статутот на 
Општата самоуправна интересна заедница на на-
учните дејности, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 23 декември 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗ(БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-

ЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО 
НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување пот-

ребите ,и интересите во научните дејности за 1981 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,22% од доходот на основаните организации 
на здружен труд од филмската и графичката ин-
дустрија, туризмот и угостителството и соодветните 
трговски дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците во образованието, културата, оиште-
ственочполитичките организации, државните орга-
ни, 'банките, самоуправните интересни заедници и 
другите општествени дејности и ЈНА; 

— 0,45% од личниот доход од вршење земјо-
делска дејност според основицата на која се пла-
ќа данок лзо Законот за даноците на граѓаните; 

— 0,45% од личниот доход од самостојно врше-
ње ,на стопанска и професионална дејност според 
основицат,а на која се плаќа данок по Законот за 
да,ноците на граѓаните. 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр. 14-310/1 
23 декември 1980 година 

Скон ј е 
Претседател, 

Васил Каширски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ГОСТИВАР 

14. 

Врз основ,а на член 26 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 
7 од Статутот на Општинската заедница ,на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Заедницата, на седницата на Собо-
рот на работниците — корисници на здравствени 
услуги и Соборот на давателите на здравствени ус-
луги, одржана на 29 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
3\А УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со ,оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите за здравствено осигурување на работни-
ците што ги плаќаат обврзниците на придонесот 
утврдени со член 24 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување (во натамошниот текст: Законот) 
зарад,и обезбедување средства на Општинската за-
е,дница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Гостивар. 

Член 2 
1. Стапката на придонесот з,а здравствено оси-

гурување за обврзниците на придонесот од член 
24 точка 1, 2 и 3 од З,а,конот се утврдува на 7,50% 
и тоа: 

— 2,80%) за задолжителни ,видови на здрав-
ствената заштита и 

— 4,70% за здравствена заштита што ја утвр-
дува самостојно Заедницата. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходната точка е основицата утвр-
дена со член 25 став 1 алинеја 1 и 2 од Законот. 

2. Стапката на придонес за здравственото оси-
гурување за обврзниците на придонесот од член 24 
точка 5 и 7 од Законот се утврдува на 13,75% и 
тоа: 

— 8,80% за задолжителни видови на здравст-
вена заштита и 

— 4,95% за здравствена зашт,ита што самостој-
но ја утврдува Заедницата. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од оваа точка е основицата утврдена со 
член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од Законот. 
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3. Стапката на пр,идонесот за здра,вствено оси-
гурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување ,од професионални болести се утврдува: 

а) 0,40% од дох,одот на основните организации 
на здружен труд и другите самоуправни организа-
ции од о-бласта на стопанството, вклучувајќи ги и 
организациите на здружениот труд регистрирани 
,како установи распоредени во областа од 01 до 010 
од Одлуката за единствената класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ, бр. 36/76). 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од ,претходниот став е остварениот доход; 

б) 0,50% од личниот доход за обврзниците на 
придонесот распоредени во областите од 011 до 014 
од Одлуката за единствената класификација на 
дејностите. 

Основица за пресметување и плаќање на 
придонесот од претходниот став претставуваат сите 
парични примања според Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 3 

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

Бр. 08-960/8 
29 декември 1980 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексовски, с. р. 

15. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 
7 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Заедницата, на седницата на Собо-
рот на работниците — корисници на здравствени 
услуги и Соборот на даватели на здравствени ус-
луги, одржана на 29 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за здравствено осигурување во по-

стојан месечен износ за 1981 година се плаќа и 
тоа: v 

1. за лица кои но завршувањето на школува-
њето се наоѓаат на задолжителна практична рабо-
та или доброволна практика (волонтери), а не 
пр,имаат личен доход — износ од 120,00 динари; 

2. ,за учениците во стопанството и во стручни-
те училишта со практична работа, за учениците на 
стручните школи и гимназиите за време на произ-
водна работа, како и студентите на вишите и ви-
соките школи, факултетите и уметничките акаде-
мии за време на задолжителна практика во орга-
низациите — износ од 66,00 динари; 

3. за учениците во стручните училишта и гим-
назиите и студентите на в-ишите и високите шко-
ли, факултетите и уметничките академии кога 
вршат практична работа во врска со наставата - -
износ од 43,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции — износ од 43,00 динари; 

5. за лицата што учествуваат во организирани 
јавни работи, ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно — износ од 43,00 динари; 

6. за лицата на работа кои учествуваат во ор-
ганизирани јавни младински акции — износ од 
43,00 динари; 

7. за лица што ќе претрпат повреди како учес-
ници во определени јавни акции или во вршење 
на определени јавни фукции или должности — из-
нос од 43,00 динари; 

8. за лицата кои се наоѓаат на предвојнинка 
обука и логорување — износ од 43,00 динари; 

9. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство за-
ради учење, односно здобивање со практика — из-
нос од 120,00. динари; 

10. за лица кои се наоѓаат на стручно усовр-
шување или преквалификација што ти организи-
ра СИЗ за вработување — износ од 66,00 динари; 

11. за лицата странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување или на постдип-
ломски студии во Југославија кои поради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија — из,нос од 100,00 динари; 

12. за лицата кои организацијата пред воспо-
ставување на работен однос ги упати како стипен-
дисти на практична работа во други организации 
заради стручно оспособување или усовршување — 
износ од 120,00 динари; 

13. за лицата кои се на извршување задачи на 
територијалната одбрана или на цивилната зашти-
та — износ од 43,00 динари; 

14. за брачните другари односно р,одители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението — износ од 100,00 ди-
нари; 

15. за иселениците — повратници додека ре-
довно се пријавуваат во СИЗ на вработување — 
износ од 120,00 динари; 

16. за уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
Народното собрание, или од страна на Извршниот 
совет — износ од 120,00 динари; 

17. за носителите на Илинденска споменица кои 
не уживаат илинденска пензија — износ од 100,00 
динари; 

18. за членовите на семејството на југословен-
ските државјани кои се вработиле во странски 
земји со кои Југославија нема склучено спогодба 
за здравствено осигурување, а се осигурени кај 
странскиот носител на осигурување — износ од 
190,00 динари. 

Член 2 
Придонесите ,на лицата опфатени со ,оваа одлу-

ка се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесот се утврдува покусо од еден 

месец, за секој календарски ден од соодветниот 
период се плаќа по 1/30 од определениот месеч,ен 
износ на придонесот. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 08-960/9 
29 декември 1980 година 

Гостивар 

Претседател, 
Милутин Алексовски, с. р. 
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16. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоу,правните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точ-
ка 3 од Статутот ,на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Гости-
вар, Собранието на Заедницата, на седницата на Со-
борот на работниците — корисници на здравствени 
услуги и Соборот на давателите на здравстве,ни ус-
луги, одржана на 29 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИДА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на лицата вработени кај при-
ват,ни работодавци за кои со закон не е утврдена 
основица-та за придонес. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работодав-

ци основица претставува личниот доход дог,оворен 
меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од 
следните износи: 

1. за неквалификувани работ-
ници, износ од 3200,00 динари, 

2. за п о л уква лифику в ани ра-
ботници, износ од 3700,00 динари, 

3. за квалификувани работ-
,ници, износ од 4400,00 динари, 

4. за висококвалификувани 
работници, износ од 5400,00 динари, 

5. за домашни помошнички, 
износ од 3200,00 динари. 

Најниските основ,ици од претходниот став, до-
колку бидат помали од гарантираниот личен доход 
за 1981 година, ќе се усогласат со истиот. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 08-960/10 
29 декември 1980 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексовски, с. р. 

17. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравств-еното осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 192 од С,татутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гост,ивар, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Гостивар, на седницата ,на 
Соборот на делегатите земјоделци — корисници на 
услуги и Соборот на давателите на услуги, на сед-
ницата одржан,а на 29 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНО-
СИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 
ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ви-

сината на стапките и паушалните износи на при-
донесите за здравствено осигурување ,на земјодел-

ците з,а 1980 година и во 1981 година, број 08-880/11 
од 27. XII. 1979 година, обј,авена во „Службен ве-
сник на СРМ" бр. 1/80. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр, 08-960/11 
29 декември 1980 година 

Гостивар 
Пре,тседател, 

Милутин Алексовски, с. р. 

18. 

Врз ос,нова на член 9 став 1 алинеја 8 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здрав,ственоно осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 од Законот за 
здравственото осигурув-ање и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", ,бр. 21/71) и член 192 
од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, на седницата 
на Оо-борот на делегатите — к-орисници на услуги 
— работници, одржана на 29 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица члено-
вите на семејств-ата и другите лица што се ,осигу-
рени според одредбите на Закон-от за здравствено 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита ,на населението, како и условите 
п-од кои ќе се смета дека из,држуваното лице нема 
сопствени приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се см-ета дека осигуреникот ги издржува чле-

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

ничко домаќинство и немаат сопст,вени приходи 
доволни за издржување; 

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

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

4. а1ко издржу,в,аното лице на семејството, по-
крај приходите од земјоделие, има и други прихо-
ди, а ,збирот на тие приходи не го надминува зби-
рот на износите од точките 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Членот на семејството код не живее во заед-

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

Член 4 
Како приходи, во с-мисла ,на членот 2 од оваа 

одлука, ,не се сметаат приходите ,по основ на инва-
лиднина, за телесно оштетување и додатоци за по-
мо-ш и нега што се обезбедуваат според прописите 
од инвалидското осигурување, како и други при-
мања ,на издржуваното лице за кои според посебни 
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прописи со кои се установу,ва одделното примање 
изречно е утврдено дека не се земаат предвид при 
утврдувањето на имотната состојба на домаќин-
ството. 

Член 5 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

в,ажи Одлуката број 02-768 од 27. XII. 1977 година, 
донесена од Собранието на Заедницата на здрав-
ственото ос,игурување на работниците — Гостивар. 

Член 6 
Оваа о,длука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 08-960/12 
29 декември 1980 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексовски, с. р. 

19. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ственото осигуру,вање ,и задолжителните видови на 
здравствената з,аштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 193 од Стату-
тот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, Собрание-
то на Општинската заедница, на седницата на Со-
борот на делегатите — корисници на услугите — 
работници, одржана ,на 29 декември 1980 го,дина, 
донесе 

О Д Л У К А 
3(А НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРА-
НА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ 

И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО 

Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-
тување за време на п,атување и престој во друго 
место ,во врска со остварувањето на здравствената 
заштита на осигурените лица ќе се исплатува во 
висина: 

— 50,00 динари во рамките на општината, ако 
патувањето е над 10 километри; 

— 150,00 динари в,о рамките на Републиката; 
— 70,'00 динари паушално без часов,и в,о Скопје; 
— 200,00 динари надвор од Републиката и 
— 250,00 динари, ако се упатува во другите ре-

публички и покраински центри. 
За деца од 4—15 годишна возраст надоместо-

кот ќе се исплатува во висина од 50% од износите 
определени во став 1 на оваа точка. 

И 
Осигуреното лице остварува пра,во на днев-

ница кога патувањето и престојот во друго место 
трае вкупно повеќе од 12 часа, половина, дневница 
од 8—12 часа, а за времето помалку од 8 часа не 
следува дневница. 

III 
Ако осигуреното лице не користи ноќевање за 

време на патувањето, износот на надоместо,кот од 
точка 1 на оваа одлука се намалува за 30%. 

IV 
Надоместокот за превоз заради остварување на 

здравствена заштита следува за патнички воз П-ра 
класа, автобус и брод туристичка класа, а испла-
тата се врши врз основа на цената ,на превозот на 
најкусата релација. 

V 
Повисо,ка класа на воз или друг вид ,на пре-

возно средство може да се употреби само на пред-
лог на лекар — поединец и м,ислење на лекарска 
комисија, и тоа поради итноста и специфичноста 
на случајот. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 08-980/13 
29 декември 1980 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексовски, с. р. 

20. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравст-

вено осигурување и задолжител,ните в,ид,ови здрав-
ствена заштита на ,населението (,,Службен весник 
на СРМ", бр. 21/71), член 193 од Статутот на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Гостивар, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, на седницата на Со-
борот на делегатите работници — корисници на 
услугите, одржана на 29 декември 1980 година, до-
не,се 

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

СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Износот на помошта за спрема на новородено 
дете, кој ќе се исплатува на ос,игурениците од сред-
ствата на работниците, изнесу,ва 500,00 динари. 

II 
Оваа одлука влегу,ва во сила со денот на 

о,бјавувањето в,о „Службе,н весник на СРМ", а ќе 
се приме,нува од 1 јануари Г981 година. 

Бр. 08-960/14 
29 де,кем,ври 1980 година 

Гостивар 

Претседател, 
Милутин Алексовски, с. р. 

21. 

Врз основа на член 52 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на ,населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 2il/71) и член 193 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здра,вст-
веното осигуру,вање — Гостивар, на седницата на 
Соборот на раб,отниците — корисници на услугите, 
одржана на 29 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Надоме,стокот на трошоците за закоп на оси-

гурените л,ица во случај на смрт изнесува: 

— за лица до 1 година воз-
раст, износ од 1.000,00 динари, 

— за лица од 1 до 7 годишна 
возраст, износ од 1.'500,00 динари, 

— за лица од 7 до 14 годишна 
возраст, износ од 2.200,00 динари, 

— за лица над 14 годишна 
возраст, из,нос од 2.500,00 динари. 

Член 2 
Во случај на смрт на осигурено лице надвор од 

подрачјето на заедницата ќе се надоместат трошо-
ците з,а превоз на умрениот во висина од 50% од 
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направените трошоци. Трошоците ќе се признаваат 
врз ос,нова на приложени сметки по тарифа на 
железница. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 08-960/15 
29 декември 1980 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексовски, с. р. 

22. 

Врз основа на член 36 од Зако,нот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 190 од Стату-
тот ,на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар, на заедничка 
седница на сите три собори, одржана на 29 декем-
ври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА НА-
БАВКА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ ПРЕПИШУВААТ 

И ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 

Член 1 
Со ова,а одлука се утврдува износот на уче-

ството на осигурените л,ица во трошоците за на-
бавка на лекови што се препишуваат и издаваат на 
рецепт во аптека или друга здравствена организа-
циј,а на подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Го-
стива,р. 

Член 2 
Осигурените лица учествуваат во трошоците за 

набавка на лекови што се препишуваат и издаваат 
на рецепт во износ од 10,00 динари по еден лек, 
освен за леков,ите за чија примена е потребна не-
посредна интервенција од стручен здравствен ра-
ботник. 

Лековите чија вредност из,несува до 10,00 ди-
нари осигурените лица ги плаќаат по фактичката 
вредност. 

Член 3 
Учество во трошоците од претходната одредба 

на оваа одлука не плаќаат осигурените лица на 
кои лековите им се препишани и ги користат по 
основ на за,должителни видови на здравствена 
заштита, во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионал,ни болести (член 30 и 32 
од Законот). 

Член 4 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот износ 

на учеството од член 2 на оваа одлука на здрав-
ствената организација која го издавга лекот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја 

Еувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 год,ина. 

Бр. 08-960/17 
29 декември 1980 година 

Гостивар 

Претседател, 
Милутин Алексовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - КРАТОВО 

23. 

Врз основа на член 60 точка 4 и член 67 од 
Законот за определе,ни облици на општествена заш-
тита на децата и за самоуправните интересни за-
едници за општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ", /бр. 5/74), Собранието на Оп-
штинската самоуправ,на интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Кратово, на сед-
ницата одржана на 25 декември 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
Стапката ,на придонеси за финансирање на оп-

штествената заштита на децата за 198'1 година се 
утврдува и тоа: 

— придонес од личен доход ед работен однос, 
по стапка од 1%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, -по стапка од 0,80.%. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр, 08-257 
25 декември 1980 година 

Кратово 
Претседател, 

Никола Зарев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

24. 

Вр,з основа на член 211 ста,в 1 точка 21-г и член 
212 став 2 од Статутот на Општинската самоуп-
рав,на интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Прилеп, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Пр,и-
леп, по прибавеното мислење од собранијата на ос-
новните самоуправни интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување во Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод, на заедничката сед-
ница на Соборот на делегатите работници — ко-
рисници ,на услугите и Соборот на делегатите од 
здружениот труд на здравството — даватели на 
услугите, одржана на де,н 25 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И СТАПКАТА НА (ПОСЕБНИОТ ПРИ-

ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за ,здравствено осигу-

рување за 1980 година се определува во висина 
од 7,50% од личниот доход и другите примања во 
која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжител,ните 
видови на здравствена зашт.ита, 2,50% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита ,над задолжителните видови и 
другите ,права од здравственото осигурување, 5,00%. 
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Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај несреќа на работа и заболување 
од профес,ионални болести се определува во ви-
сина од 0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став кај обврзниците ,кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основица кај обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и дру-
г.ите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од ,професионални болести по стапка од 0,50% пре-
сметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес 
кои не формираат доход за вработе,ните по договор 
за дело од бруто основицата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена ,заштита во странство се определува во ви-
сина од 200/о од нето личниот доход,' односно осно-
вицата утврде,на со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видо,ви на правата сразмерно на 
стапките, о,дносно тарифата на придонесот опреде-
лени по член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата ,на придонесот должен е 

при уплатата на придонесите за здравствено оси-
гурување и посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство, на самиот налог 
— уплатница да даде спецификација за уплате-
ните придонеси по в,идови на правата, со ознака 
на основицата и периодот за кој се пресметува и 
уплаќа прид,онесот. 

Доколку обврзникот за уплата на (Придонесот не 
го ,пополни нал,огот — уплатницата согласно одред-
бите од претходниот став, службата, однос,но пош-
тата нема да го пр,ими налогот — уплатницата, во 
смисла ,на член 38 од Зак,онот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и уплаќаат об-

врзниците на начи,н утврден со закон, Статутот и 
другите општ,и акти на Заедницата. 

Ч,лен 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5335 
25 декемв,ри 1980 година 

Прилеп 

Претседател, 
Пандо Бачкоски, с. р. 

Собор на даватели Собор на работници 
на услуги Корне, на услуги 

Претседател, Претседател, 
д-р Светозар Кузмановски, с. ,р. Симеон Гешоски, с. р. 

25. 
Врз основа на член 211 став 1 точка 21-т и 

член 2112 став 3 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравст,вото и 
здравственото сигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на 
основ,ните самоуправни (интересни зае,дници на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски Брод, на седницат,а 
на Соборот на делегатите земјоделци - корисници 
на услуги и Соборот на делегатите на даватели на 
услуги, на 25 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРР1ДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 3lA 1981 ГОДИНА 

Член 1 
С,о оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1981 година на подрач-
јето на Општинската заед,ница на здравството и 
здравственото осигуру,вање — Прилеп. 

Чле,н 2 
Земјоделските осигуреници го плаќаат придо-

несот за здравствено осигурување и тоа: 
а) за задолжителни видови на здравствена 

заштита: 
— 4,30% од катастарскиот доход и 85,00 дина-

ри паушал за се,кој осигурен член од домаќин-
ството — за осигуре,ници што имаат сопствена 
земја; 

— 423,00 динари паушал по ,домаќи,нство и по 
85,00 динари паушал за секој член на домаќинство-
то — за осигурениците што немаат сопствена 
земја. 

б) за правата на здравствената заштита над 
задолжителните видови што самостој,но ги утврду-
ва Заедницата: 

— 1,00% од катастарск,иот доход и по 2,1,00 ди-
нари паушал за секој член на домаќинството — 
за осигурениците кои имаат сопствена земја; 

— 106,00 динари паушал по домаќинство и по 
21,00 динар,и паушал за секој член на домаќинство 
— за осигурениците кои немаат сопствена земја. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година. 

Одлукат,а да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5334 
25 деке.мври 1980 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
Собор на даватели Собор на корис.на 

на услуги услуги — земјоделци 
Претседател, Претседател, 

д-р Светозар Кузмановски, с. р. Д. Матракоски, с. р. 

26. 
Врз основа на член 25 став 1 и член 26 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 211 став 1 
точка 21-г, член 212 став 2 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Собранието на Општинската сам,оуправна интерес-
на заедница на здравството и здравственото осигу-
рување - Прилеп, по прибавено^ мислење од со-
бранијата на основните самоуправни интересни за-
едници на здравствоно и здравственото осигурува-
ње во Пјрилеп, Крушево и Македонски Брод, на 
заедничка седница на Соборо,т на делегатите — ко-
рисници на услугите — работници и Соборот на де-
легатите — даватели на услугите, одржана на 25 
декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни из,нос,и за одделни катег,ории на 
осигуреници се ,плаќаат и тоа: 
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1.за лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волон,тери и друго) што не примаат ли-
чен доход ако работат со полно работно време, во 
износ од 144,00 динари од кои: 45,00 динари за за-
должителна здравствена зашт,ита, 90,00 динари за 
останатите права од здравствената заштита и 9,00 
динари за случај на несреќа на работа ,и заболув,а-
ње од професионални болести; 

2. за учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата во средно образование за 
одделни занимања за кои по,крај училишната се 
изведува и практична настава, во износ од 84,00 
динари од кои: 26,50 динари за задолжителните 
видови на здравствена заштита, 52,50 динари за ос-
танатите права од здравственото ос,игурување и 
5,00 динари за случај на несреќа на работа и за-
болувања од професионални болес,ти; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидс,кото 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, во износ од 72,00 динари од кои: 22,50 ди-
нари за задолжителните видови на здравствена 
заштита, 49,50 динари за останатите права од 
здравствената заштита; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 144,00 д,инари 
од кои: 45,00 динари за задолжителни видови на 
здравстве,на заштита, 99,00 динари за останатите 
в,идови на здравствена заш,тита; 

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојнинка 
обука (логорување), во износ од 72,00 динари од 
кои: 22,50 динари за за.должителните видови на 
здравствена заштита, 49,50 динари за останатите 
видови на з,дравствена заштита; 

6. за лицата — п,рипадници на територијални-
те единици, припадници на цивилната заштита за 
време на изведувањето на територијалната одбра-
,на, во износ од 72,00 динари од кои: 22,50 динари 
за задолжителните видови на здравствената заш-
тита ,и 49,50 динари за останатите права; 

7. за уживателите на постојана државна по-
мош доделена од страна на бившите президиуми 
на народните собранија ,или Извршниот со,вет, во 
из,нос од 144,00 динари од кои: 45,00 динари за за-
должителните видови на здравствена заштита и 
99,00 динари за останатите права; 

8. за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските работници на привремена работа во 
странство, кои живеат на подрачјето на Заедни-
цата, а на кои не им е обезбедена здравствена 
заштита кај странскиот носител на здравственото 
осигурување, во износ од 144,00 динари на член 
од кои: 45,00 д,инари за задолжителните видови на 
здравствена заштита и 99,00 динари за останатите 
права; 

9. пензионери од странски носители ,на осигуру-
вање додека претстојуваат на подрачјето на Заед-
ницата, ако со меѓународен договор не е опре,де-
лено поинаку, в,о износ од 140,00 динари по член 
од кои: 43,75 динари за задолжителни в,идов,и на 
здравствена заштита и 96,25 динари за останатите 
права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравстве,но осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести за: 

1. учениците в,о средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултети и 
академии, за времетраењето на практичната работа 
во врска со наставата, во износ од 30,00 динари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни акции во износ од 30,00 ,динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински 
работни акции, во износ од 30,00 динари; 

4. за лицата кои се на изведување обука во 
о,дредите на предвојпичка обука, во износ од 30,00 
динари; 

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување 
задачи на територијалната одбрана и цивилната 
заштита, во износ од 30,00 динари; 

6. за пр,ипадниците на доброволните организа-
ции за противпожарна заштита, во износ од 30,00 
динари; 

7. за лицат,а што се ,наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатиле 
заедниците за вработување, во износ од 44,40 ди-
нари; 

8. за лицата кои се вработени со помалку од 
половина од полното работно време, во износ од 
44,40 динари; 

9. за лицата кои врш,ат повремени или пр,ивре-
мени работи по основ на договор, во износ од 44,40 
динари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-

ка, освен за тие од член 1 точка 8 се пресметуваат 
и плаќаат од,напред. 

Доколку придонесите се утврду,ваат за време 
покусо од 1 месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се ,плаќа 1/30 од определени-
от месечен износ на пр,идонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката за придо-
несите на здравственото осигурување што се пла-
ќа во постојани месечни износи за одделни кате-
гории на осигурен,ици, бр. 8219 од 27. XII. 1979 
година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 5341 
25 декември 1980 година 

Прилеп 

Претседател, 
Пандо Качакоски, с. р. 

Собор на даватели Собор на корис.на 
на услуги услуги — работници 

Претседател, Претседател, 
д-р Светозар Кузмановски, с. р. Симеон Гешоски, с. р. 

27. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 211 став 1 точка 
21-д ,и член 2il2 став 2 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Собранието на Општ,инската самоуправна интерес-
на зае,дница на здравството и з,дравственото оси-
гурување — Прилеп, а по прибавеното мислење 
на Собранието на основ,ните самоуправни инте-
ресни заедници на здравството и здравс,твеното 
осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски 
Брод, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите — работници корисници на услугите и Со-
борот на делегатите на давателите ,на услугите, 
одржана на 25. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА 3iA ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основ иците за 

пресметување плаќање на придонес за здрав-
ственото осигурување за лица вработени кај при-
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в ат,ни работодавци на подрачјето на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, а за кои со 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравств,ото и здравст,веното осигурување не се ут-
врдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од ова осигурување на лицата вра-
ботени кај приватните работодавци, претставува 
договорениот нето личен доход меѓу приватниот 
работодавец и работникот, кој не може да биде 
помал од: 

— 2.580,00 динари, за неквалификувани работ-
ници; 

— 2.940,00 динари, за полуквалификувани ра-
ботници: 

— 3.240,00 динари, за квалификувани раб,отни-
ци; 

— 4.020,00 динари, за висококвалификувани ра-
ботници; 

— 2.580,00 динари, за лица на практика (волон-
тери) 

— 2.580,00 динари, за домашни помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во стопанството односно училиш-

тата за средно образование односно учениците во 
училиштата за квалификувани работници за кои 
покрај училишната се изведува и практична нас-
тава во работната организација или кај пр,иватен 
работодавец, основица е наградата што ја прима 
но не помалку од: 

— 540,00 динари, за ученици од I година; 
— 720,00 динари, за ученици од И година; 
— 960,00 динари, за ученици од III година. 

Член 4 
Со денот ,на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдува-
ње на основиците за пресметување и плаќање на 
придонесите за здравствено осигурување на лицата 
вработени кај приватни раб,отодавци, бр. 8220 од 
27. XII. 1979 година. 

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

несувањето, -а ќе се црименува од 1. I. 1981 година. 
Истат,а да се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 5342 
25 декември 1980 година 

Прилеп 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, с. р. 

Собор на даватели Собор на корис.на 
на услуги услуги — работници 

Претседател, Претседател, 
д-р Светозар Кузмановски, е. р. Симеон Гешоски, с. р. 

28. 
Врз основа на член 28 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжител,ните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71), член 211 став 1 
точка 3 и 21-в и член 212 став 1 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, а по даденото мислење на собранијата на ос-
новните самоуправни интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување во Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, на заедничка седница на трите собори на де-
легатите, одржана на 25. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА - ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ 

ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 

Чле,н 1 
Со цел за постепено изедначување на правата 

од здравствената заштита на земј,оделските оси-
гуреници со осигурениците-работ,ници, со оваа од-
лука се укинув,а учеството (партиципацијата) на 
осигурените лица-:зе,мјоделци при користењето на: 

— сите видови на амбулантско-поликлинички" 
те услуги (општи и специјалистички), освен забо-
здравствените услуги и лекарства издадени на ре-
цепт. 

Член 2 
Се овла-стува Извршниот одбор на Собранието 

на Заедницата, по потреба да дава толкувања на 
одредбите на оваа одлука. 

Чле,н 3 
Оваа одлука влегува во сила со ,денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5336 
25 декември 1980 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
РЕСЕН 

29. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита ,С, Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општин-
ската самоуправ,на интересна заедница за социјал-
на заштита — Ресен, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Ресен, на седницата одржана на 25. XII. 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

- РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ќе ги плаќаат основните организа-
ции на здружен труд од доходот и работните 
луѓе од личниот доход заради обезбе,дување на 
средства за финансирање на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална зашти-
та — Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесот се ,утврдуваат: 
— од доходот на организац,иите на здружен 

труд, по стапка од 0,38%; 
— од личниот доход од работен однос од не-

стопанските ,дејности, по стапка од 1%; 
— од л.ичен доход од земјоделска дејност, по 

стапка од 0,03%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност, по -стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност, по стап,ка од 0,15%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд: Угостител-

ско-туристичката работна организација ,v Преспа " 
тур,ист" — Ресен -и ООЗТ Туристичка населба 
„Отешево" — Ресе-н ќе плаќаат 50% од утврдена" 
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та статика на придонесот од доход утврден во член 
2 став 1 алинеја 1 сид оваа одлука. 

Организацијата на здружен труд ДИК „Црн 
бор" ООЗТ финална преработка на дрво — Ресен 
како и организациите на здружен труд во општи-
ната кои ќе градат индустриски и други капаци-
тети во ридско -планинските и пограничните по-
драчја во општината Ресен и дисперзираните по-
гони ,во општината Ресен од развиените подрачја 
во земјата се ослободуваат 100% о,д плаќање на 
придонесот од доходот утврден во член 2 став 1 
алинеја 1 од оваа одлука. 

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

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1981 годи-
на, а ќе се објави во „Службен весник ,на СРМ". 

Бр. 01-103/1 
25 декември 1980 година 

Ресен 
Претседател, 

Миле Коневски, ,с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - РЕСЕН 

30. 

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 о,д За-
конот за определени облици на општестве,ната за-
штита на децата и за самоуправните интересни 
заедници за општествена заштита на децата, а 
во врска со член 22 став 1 од Статутот ,на ОСИЗ 
за општествена заштита на децата — Ресен, Со-
бранието на Заедницата, на седницата одржана на 
26. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 

ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донеси од личен доход од работен однос, од земјо-
делска дејност, од самостојна деј.ност, со што се 
обезбедуваат средства за финансирање ,на Оп-
штинската самоуправна ,интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата од Ресе,н. 

Ч л ен 2 
Стапките на придонеси се утврдуваат на: 
— придонес од личен доход од работен однос, 

по стапка од 0,50% (бруто личен доход) од с,то-
панство и ^стопанство; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 0,03%; 

— придонес од личен доход од самостојна 
дејност, по стапка од 0,55% од стопанство и не-
стопанство. 

Член 3 
Работните луѓе вработени во организациите на 

здружен труд ЗК „Преспанско јаболко" ООЗТ 
,.Сточар" Работна единица „Килимара", ќе плаќа-
ат 50% од утврдената стапка на придонес на ли-
чен доход од работен однос, утврде,н во членот 2 
став 1 точка 1. 

ООЗТ од општината Ресен, кои ќе градат ин-
дустриски и други капацитети во пограничните и 
ридско-планинските подрачја во општината, како 
и дисперзиранит е погони во општината Ресен од 
развиените подрачја од земјата се ослободуваат 
100% од плаќање ,на пр,идонеси утврдени во чле-
нот 2 став 1 точка 1 од оваа одлука. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 годи-
на и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-238/1 
26 декември 1980 година 

Ресен 
Претседател, 

Мирослава Стојчевска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

31. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

рав,ните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („(Службен весник на 
СРМ" број 5/74, 9/78 и 43/78) ,и член 206 став 1 
точка 5 од Статутот на Општинската заедница 
на здрав-ството и здравственото осигурување — 
Тетово („Службен весник на СРМ", број 12/77), 
Собранието ,на Општинската ,заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово, на 
седницата на Соборот на делегатите-корисници на 
услугите-земјоделци и Соборот на делегатите да-
ватели на услугите, одржана на ден 29. XII. 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и из-

носите на придонес,ите за здравственото осигуру-
вање на земјоделците на подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството ,и здравственото 
осигурување — Тетово за 1981 година. 

Чле,н 2 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средства за работа над кои постои право на 
сопственост, а кои се зд,равствено осигурени, во 
1981 година ќе ги ,плаќаат след,ните придонеси 
за здравствено осигурување: 

1. по стапка о,д 9% од личниот доход од зе-
мјоделска дејност (катастарски приход); 

2. паушал годишно по член на домаќинство 
од 60,00 динари и 

3. паушал годишно по домаќи,нство од 150,00 
динари. 

Работните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност, а немаат сопствена земја, ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување и тоа: 

1. по член на домаќинство-паушал од 60,00 
динари. 

2. по дом,аќинство-паушал од 400,00 динари. 

Член 3 
Средствата што ќе се ост,варат од придо,неси-

те за здравственото осигурување на земјоделците 
ќе се распоредат: 

— 60% од задолжителни видови на здравстве-
на зашт,ита и 

— 40% ,за правата што самостојно ги утврдува 
Заедницата и за другите права и обврски од 
зд,равственото осигурување. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 198(1 година. 

Бр. 0805 -1532/12 
29 декември 1980 година 

Тетово 
Претседател, 

Ристо Савески, с. р. 

Стр. за - - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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32. 

Врз ,основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 
26 од Законот за самоуправните (интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
(,,Службен вес,ник на СРМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) 
и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ", 
бр. 12/77), Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Тетово, на седницата ,на Соборот на делегатите 
корисници на услугите — работници и Соборот на 
делегатите — даватели на услугите, одржана на 
29. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на (придонесот за здравстве,ното оси-

гурување на работниците за 1981 година се опре-
делува во ,висина од 7,50% од брут,о личниот до-
ход на работниците, во која се содржани: 

— стапка на придонесот за задо,лжителни ви-
,дови на здра,вствена заштита — од 2,70% и 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ственото осигурување шт,о самостојно ги утврдува 
Заедницата — од 4,80%. 

Член 2 
Работните луѓе што вршат занаетчиска, угос-

тителска и друга дејност со средства за работа 
над кои ,постои право на сопственост и работ,ните 
луѓе кои со личен труд самостојно во вид на зани-
мање вршат професионални дејности, должни се 
да плаќаат придонес за здравств,ено осигурување 
по стапка од 8%. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот ста,в е основицата утврде-
на с,о Одлуката за определување основици за пре-
сметување и плаќање на пр,идонесот за здравстве-
но осигурување на самостојните занаетчии и угос-
тители („Службен весник ,на СРМ", бр. 5/75). 

Член 3 
За обврзниците на придонесот за здравствено 

осигурување од член 24 точка 5 и 7 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственот,о осигурување, за кои спо-
ред член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од истиот закон 
основицата е определена во нето лични примања, 
стапката на придонесот за здравствено осигуру-
вање се утврдува во висина од 11,10% од нето ос-
новицата. 

Член 4 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство за работниц,ите ис-
пратени на работа во странство' од основните ор-
ганизации на здружен труд (деташирани работ-
ници) се 'Опр,еделува по стапка во висина од 20% 
од утврдената основица што ја претставува; 

— просечниот нет,о личен доход на работ,ни-
ците во мат,ичната организација ис,платен во го-
д,ината што и претходи на годината во која ра-
ботникот е испратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личе,н 
доход во претходната година, како основица се 
зема исплатениот просечен нето личен дохо,д во 
категоризацијата што ја има деташираниот ра-
ботник. 

Ос,новиците од претходниот став во текот на 
годината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат ,зголемени с,о просекот на зголемени-
от ,личен доход во матичната организација во го-
дината ,кога деташирањето е извршено според прет-
ходната год,ина. 

Ч,лен 5 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање о,д професионални б,олести се утврдува: 

1. 0,45%) од доходот на основ,ните организации 
на здружен труд и другите самоуправни органи-
зации од областа ,на стопанството, вклучувајќи г,и 
и организациите на здружен труд регистрирани 
како установи распоредени во областите од 01-11 
од Одлуката за единствената класификација на деј-
ностите („Службе,н л,ис,т на СФРЈ", бр. 34/76 и 
62/77). 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход 
на организацијата; 

2. 0,60% од личниот доход за обврзниците на 
придонесот распоредени во областите од 12, 13 и 
14 од Одлуката за единствената класификација 
на дејностите. 

Основиц,а за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став претставува бруто 
личниот доход. 

Ч,лен 6 
Придонес за повреда на работа и заболување 

од професионални болести по стапка од 0,70% од 
нето основица ќе пресметуваат и плаќаат и обврз-
ниците на придонесот распоредени во областите 
12, 13 ,и 14 од Одлуката за утврдување на сто-
панските и вон стопанските дејности („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 14/77). 

Член 7 
Оваа одлука влегува BIO сила со денот на ,об-

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

Бр. 0805-1532/9 
29 декември 1980 година 

Тетово 
Претседател, 

Ристо Савески, с. р. 

33. 

Врз основа на член 9 став 1 а,линеја 6 и член 25 став 
3 од Законот за самоу,правните ,интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник ,на СРМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) 
и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тето,во („Службен весник на СРМ", 
бр. 12/77), Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Тетово, на седницата на Соборот на делегатите 
корисници на услуг,ите — работници и Соборот на 
делегатите — давател,и на услуг,ите, одржана на 
29. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И ГРАЃАН-

СКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат ооновиците за 

пр,есметување и плаќање на придонесот за здрав-
ст,вено осигурување на работниците вработени ка ј 
граѓани и граѓаноко-правни лица за 1981 година, 
за кои со закон не е утврдена основица за придо-
нес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за з,дравствено 'осигурување и за утврду-
вање на права од ова осигурување на работниците 
вработени кај граѓани и граѓанско-правни лица 
претставува договорениот чист л,ичен доход кој не 
може да биде помал од: 
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— за неквалификувани работници и домашни 
помошнички, во висина (на гарантираниот л,ичен 
доход 1во општ,инат-а во која ја врши својата деј-
ност, утврден со посебни прописи; 
— за нол,уквалификувани работници 3.200 дин., 
— :за квалификувани работници 3.700 ,, 
— за висококвалификувани работници 4.500 ,, 

Член 3 
Оваа (одлука влегува BIO -сила -со денот на обја-

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

Бр. 0805-1532/10 
29 декември 1980 година 

Теново 
Претседател, 

Ристо Савески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ - ТЕТОВО 

34. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Ста-

тутот на Општинската заедница на образованието 
— Тетово, Собранието на Општинската заедница 
на образованието, на XIV-та редовна седница 
одржана на 29. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ ОД РАБОТЕН 

ОДНОС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

I 
Стапката на придонесот од бруто личниот до-

ход од работен однос за -основно образование од 
4,60% се зголемув-а на 5% -од бруто личниот до-ход 
од стопански и нестопански дејности. 

II 
Зголемувањето на стапката од придонесот од 

бруто личниот доход -од работен -однос за основно 
образование од 6 , 4 0 % ќе се применува од 1. I. 1981 
година и истата ќе изнесува 5%. 

III 
Оваа одлука влегува во -сила со денот на доне-

сувањето. 
Бр. 0902-1143 

29 декември 1980 година 
Тетово 

Претседател, 
Идриз Шаќири, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ТЕТОВО 

35. 
Врз основ-а на член 67 од Законот за опреде-

лени облици на општествената заштита на децата 
и за самоупр-авните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („/Службен весник на 
СРМ", 'бр. 5/74 и 9/78), как-о и член 57 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Тетово, Со-
бранието на Заедницата, на седницата одржана на 
24. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ТЕ-

ТОВО ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донес-от -од личен доход на Општинската самоуп-
ра,вна интересна заедница за општествена заштита 
на д-ецата — Тетово, за 19811 година. 

II 
Висината на придонесот ,изнесува: 
— придонес од личен доход од работен однос, 

0,50%, 
— придонес од личен Доход од земјоделска 

дејност, 0,30%, 
— придонес од личен дох-од од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, 0,50%, 
— придонес од личен доход од -сам.остојно вр-

шење на нестопанска дејност, 0,50%. 

III 
Со донесувањето на оваа одлука престанува 

да в а ж и Одлуката бр. 0801-2172 од 24. XII. 1979 
година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 0801-1171 
24 декември 1980 година 

Тетово 
Претседател, 

Керим Јонузи, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТО,ВО 

36. 

Врз основа на чл,ен 26 -став 1 точка 8 од Ста-
тутот на Основната заедница на п-ензиското и ин-
валидското осигурување —- Тето,во („Службен глас-
ник на општ,ина Тетово" бр. 6/79) и чле,н 16 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за 
СИЗ на станувањето („Службен весник на СРМ", 
бр. (26/80), а во врска ico Одлуката за утврдување 
станбената политика на корис-ниците на пензија 
на општината Тетово бр/0805-180 од 26. XII. 1980 
година, Собранието на Основната заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување — Тетово, 
на седницата одржана на 26. XII. 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА ПЕНЗИИ И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПШТИНА 
ТЕТОВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува /стапката на при-

донесот за стамбена изградба (на корисниците на 
пензии ,и другите црава од инвалидското осигуру-
вање што СИЗ на ПИОМ ги издвојува за решава-
ње на -станбените потреби на корисниците на пен-
зија и другите права на ,инвалидското осигурување. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од член 

1 на оваа одлука изнесува 6% од износот на ис-
платените пензии и инвалидски (надоместоци на 
корисниците на пензии и другите црава од ин-
валидското осигурување од подрачјето на општи-
на Тетово. 

Член 3 
Оваа -одлука влегува во (сила со денот на до-

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

Бр. 0805-180/11 
26 декември 1980 год,ина 

Тетово 
Претседател, 

Гоце Кочоски, с. р. 
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37. 
Врз основа на член 26 став 1 тонка 8 од Ста-

тутот на Основната заедница на пензиското и ин-
валидското ,осигурување — Тетово („Службен глас-
ник на општина Тетово", бр. 6/79), а во врска со 
член 1'6 од Законот - за изменување и дополнува-
ње на Законот за СИЗ на станувањето („Службен 
весник на СРМ", бр. 26/80), Собранието на Основ-
ната заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување — Тетово, на седницата одржана на 26. 
XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАНБЕНАТА ПОЛИТИ-

КА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИИ НА 
ОПШТИНА ТЕТОВО 

Член 1 
Основната заедница на пензиското и инва-

лидското осигурување ја утврдува станбената по-
литика на корисниците на пензија од подрачјето 
на опш,тина Тетово на средствата што ги издво-
јува СИЗ на ПИО на Македонија, кои (средства 
се издвојуваат од износот на исплатените пензии 
и инвалид ските надоместоци. 

Член 2 
Се овластува Одборот за станбени прашања 

на корисниците на пензија на Собранието на Ос-
новната заедница на пензиското и ,инвалидското 
осигурување да изработи сред порочна Програма 
(1981—1985) и годишна Програма за користењето на 
средствата наменети за станбена изведба на ко-
рисниците на пензија. 

Член 3 
Од 1. I. 1981 година средствата издвоени за 

оваа намена ќе се усмеруваат на жиро сметката 
на Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Тетово. 

Член 4 
Собранието на Основната заедница на пензис-

кото и инвалидското осигурување да формира по-
себна комисија кода ќе ги расчисти имотно-прав-
ните ОДНОСИ СО СИЗ на станувањето. 

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

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

Бр.0805-180/10 
26 декември 1980 година 

Тетово 
Претседател, 

Гоце Кочоски, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -

ШТИП 

38. 
Врз основа на член 16 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита, Собранието на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита 
— Штип, на седницата одржана на 29. XII. 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРА-

ЃАНИТЕ ВО 1981 ГОДИНА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

I 
Стапката на придонесот од доходот на орга-

низациите на здружен труд и установите што 
остваруваат доход и стапките на придонесот од 
личен доход на граѓаните се утврдуваат: 

1. 0,15%, од доходот на работните организа-
ции на здружен труд; 

2. 0,900/о, од бруто личниот до-ход од работни-
от однос во нестопанството; 

3. О,40%, од личен доход од самостојно вр-
шење на земјоделска дејност; 

4. 2%, од личен доход од самостојно вршење 
на занаетчиска дејност; 

5. 2%, од личен доход од самостојно вршење 
на други стопански дејности; 

6. 2%, од личен доход од самостојно вршење 
на нестопанските дејности. 

II 
Оваа одлука влегу,ва во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1981 година. 

Бр, 38/4 
29 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Ванѓа Срцева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ШТИП 

39. 
Врз основа на член 60 точка 4 од Законот 

за определени облици на општествена зашт,ита 
на децата и член 58 од Статутот на ОСИЗ за оп-
штествена заштита на децата — Штип, Собрание-
то на Општинската сам,оуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата — Штип, 
на седницата одржана на 26. XII. 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 3iA ОПШТЕС-

ТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1981 
ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за општествена заш-

тита на децата во 1981 година се определува во 
висина и тоа: 

— 0,50% од бруто личен доход на работните 
луѓе во нестопанството и 

— 0,46% од бруто сл,ичен доход на работните 
луѓе во стопанството. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 10-2(169/3 
26 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Олга Јовановиќ, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

40. 
Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од 

Статутот на Основната заедница на здра,вството 
и здравственото осигурување — Штип, Собрание-
то на Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, на заедничката 
седница на сите собори одржана на 26 декември 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОЛНИЧ-

КИОТ ДЕН ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
Со ,оваа одлука се утврдува ,висината на бол-

ничкиот ден при Медицинскиот центар - Штип 
за 1981 година што изнесува 330 динари. 
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II 
На осигурениците кои ќе остваруваат здрав-

ствена заштита за болничко лекување надзор од 
Медицинскиот центар — Штип, без упат, по свој 
избор, во 1981 година Заедницата ќе им признае 
болнички ден BIO висина утврдена во точка 1 на 
оваа одлука. 

III 
Оваа одлу,ка влегува во ,аила со денот на об-

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

Бр. 04-18/8 
26 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, с. р. 

41. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници /на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 28 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и з,дравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Основната заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Шт,ип, на заедничка седница ',на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите 
и Соборот ,на делегатите на работниците од здру-
жениот труд во здрaвcтвото -даватели на услуги-
те, одржана на 26 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

3IA НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на па-

ричниот надоместок за чување и негување на ду-
шевните болни осигуреници во домашни услови 

Член 2 
На осигурените лица — душевно оболени смес-

тени на лекување во душевни болници или на 
осигурениците кои ќе имаат потреба од такво ле-
кување при сместување во домашни услови за 
чување и нега им се определува паричен надо-
месток во месечен износ од 1.720 динари. 

Паричниот надоместок од претходниот став 
се исплатува на лицето кое осигуреното лице го 
чува и негува. 

Член 3 
Правото од член 2 на оваа одлука се оства-

рува врз основа на писмено барање на странката 
и мислење ,на комисијата на лекари-вештаци на 
Општинската заедница на здравството и з,драв-
ственото осигурување — Штип. 

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

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

Бр. 04-18/9 
26 декември 1980 год,ина 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, с. р. 

42. 
Врз основа на член 26 сид Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување, Собранието на Основ-
ната заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Штип, на сед,ницата одржана на 
26 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ 
НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР - ШТИП ЗА 1981 
ГОДИНА КОИ НЕ СЕ ВЛЕЗЕНИ ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ЦЕНОВНИК 
I 

Цените на услугите на Медицинскиот центар 
— Штип кои не се влезени во Републичкиот це-
но,вник се зголемуваат и тоа: 

1. заб о здравствените заслуги се зголемуваат за 
19%; 

2. останатите услуги на Медицинскиот центар 
се зг,олемуваат за 19% и 

3. услугите од забната ирот етика се зголему-
ваат за 200%. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот (на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 годи-
на. Одлуката ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 04-18/18 
26 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, с. р. 

Врз основа на член 3(1 и 114 од Статутот, Со-
бранието ;на Основната ,заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, на седни-
цата одржана на 26 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО КОРИС-

ТЕЊЕТО НА ЗАБНА ПРОТЕТИКА 

I 
Со оваа одлука ice воведува учество на осигу-

рениците во трошоците на забната цротетика и 
тоа од 10% на забно-протетската услуга. 

И 
Од учество во трошоците на забната протети-

ка по оваа одлука ice ослободуваат осигурениците 
до 20 и над 65 год,ишна возраст. 

III 
О,ваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година. Одлуката ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 04-18/19 
26 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, с. р. 

Ошасен дел 
РЕГИСТАР ПА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански суд во Штип со реше-

нието Фи. бр. 40 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-482-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и ,конституи,рањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на об-
разованието и науката, ЦО — Радовиш. 

Основни дејности: 140231 — самоуправна инте-
ресна заедн.ица в,о областа на образованието. 

Во правниот промет со т.рети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на своите 
основачи и основачите не одговараат за обврски-
те на Заедницата. 
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Заедницата ќе ја застапува Тодор Драгинов, 
секретар, без ограничување. 

Од О,кружниот стопански ,суд во Штип, Фи. бр. 
40/79. - (618) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 70 од 19. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-511-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на фи-
зичката (ку,лтура, ДО — Радовиш. 

О.сновни дејности: 140234 — самоуправна ,инте-
ресна заедница ,во областа на ф,изич,ката култура. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одго,ворност). 

Заедницата не одговара за обврските на -своите 
основачи ,и основачите не одговараат за обврс,ките 
на Заедницата. 

Заедницата ќе ја застанува Мирко Димитров, 
претседател, бе,з ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
70/79. (619) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 41 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-483-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската сам,оуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, ЦО — Радовиш. 

Основни дејности: 140235 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на детската и -социјал-
ната заштита. 

Во ,правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени о,властувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на своите 
основачи и основачите не од,говараат за обврските 
на Заедницата. 

Организацијата ќе ја застапу,ва Тодор Драги-
,нов, секретар, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот (стопански суд во Шт-ип, Фи. бр. 
41/79. ' (620) 

Основни дејности: 140234 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на физичката култура. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неогра.ничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (ДО). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за об,врските на 
Заедницата. 

Заедницата ќе ја з,астапува Костадин Димов-
ски, статутарен застапник, со неограничени овлас-
тувања во застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
61/79. (622) 

Окружниот стопански суд во Шт.ип со реше-
нието Фи. бр. 46 од 19. I. 1979 година, на ре,гис-
тарска влошка бр. 1-488-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата на вработув,ањето, ЦО — Струмица. 

Основни дејности: 140236 — го следи и проучу-
ва движењето на вработеноста и вработувањето, 
дејството на стопанството и др.; води евиденција на 
невработените и посредува при нивното вработу-
вање; ги оспособува невработените за вработување 
преку професионално ориентирање, стручно оспо-
собување и преквалификација; решава за правата 
на невработените за време на пр,ивремената невра-
ботеност и др. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (ДО). 

Основачите на Заедницата не се одговорни за 
обврските на Заедницата и З,аедни,цата не е одго-
ворна за обврските на основачите. 

Заедницата ќе ја застапува Љубен Гоцевски, 
секретар, без ограничување. 

Од О,кружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
46/79. (621) 

О,кружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 62 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-504-0-0 го запиша во су,д-
скиот регистар осно,вањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
образованието и науката, ДО — Св. Николе. 

Основни дејности: 140i23il — самоуправни инте-
ресни заедн.ици ,во областа на образованието; 140232 
— самоуправни интересни заедници во областа на 
науката. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неог,ран,ичени овластувања и одговара со сите 
свои средства (ДО). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските на 
Заедницата. 

Заедницата ќе ј,а застапува Костад,ин Дим,ов-
ски, статутарен застапник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
62/79. (623) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 42 од 19. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-484-0-0 го з,апиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за ,со-
цијална заштита, ДО' — Струмица. 

Основни дејности: социјалн,а заштита — 13, 
група 113022 и ,13023. 

Подгрупи: 1302i2!l — заштита и згрижување на 
социјално загрозени деца и младинци; 130222 — 
заштита на деца и младина со пречки во развојот 
и со нарушување во однесувањето; 130231 — соци-
јална заштита на нормални возрасни лица; 130232 
:— социјална заштита на физички и психички де-
фектни воз,расни лица. 

Во правниот ,промет со трети лица има неог-
раничени овластувања и одговара со сите свои 
средства (целосна одговорност). 

Основачите на З,аедницата не се одговорни за 
обврските на Заедницата. 

Заедницата не е одговорна за обврските на ос-
новачите. 

Заедницата ќе ја застапува Костурано,в Боро, 
претседател, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
42/79. (624) 

Окружни,от стопанс,ки суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 61 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влош,ка бр. 1-503-0-0 го ,запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Само-
управната интересна заедница на физичката кул-
тура со ДО — Св. Николе. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 482 од 27. VII. 1979 година, на ,реги-
старска влошка бр. 1-550-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар осно,вањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за дистрибу-
ција на електрична енергија со Д,О — Струмица. 

Основни дејнос,ти: 1402 — 140211 — остварува-
ње на заедничките интереси и потреби во дистри-
буцијата на електричната ене,ргија и усогласува-
ње на меѓусеб,ните права, обврски и о,дговорности; 
обезбедување на технолошко единство, усогласува-
ње на плановите и програмите за развој; проши-
рување на материјалната основа на трудот; зголе-
мување на постојните и изградба на нови електро-
дистрибутивни објект,и; унапредување на електро-
дистрибуциј ата и електростопанството. 
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Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

За обврските на Самоуправната интересна за-
едница одговараат -солидарно членовите на Заед-
ницата. 

Заедницата ќе ја застапува Христоманов Дончо 
Димитар, секретар, со нео-граничени овластувања. 

Од Окружниот стопанс-ки суд во Штип, Фи. бр. 
482/79. (625) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
,нието Фи. бр. 63 од 19. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-505-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на об-
разованието и научните дејности, ЦО — Штип. 

Основни дејности: 
— ги утврдува и усогласува заедничките пот 

треби и интереси на основното и предучилишното 
вос-питание и образование; 

— ги утврдува плановите и програмите за ра-
бота во основните училишта; 

— раководи и ги усмерува задачите во -областа 
на осн-овното образование; 

— го утврдува обемот на солидарноста во за-
едничките потреби во областа на предучилишно-
то и основното образование и воспитание; 

— -склучува самоуправни спогодби за основите 
на планот на Заедницата на образованието и на-
учните дејности; 

— заеднич.ките мерила за ,стекнување на дохо-
дот во ОЗТ за предучилишното и основното обра-
зование; 

— обезбедување на ученич,ки стандард; 
— ,здружување и ,користење на осно,вните сред-

ства за станбена изградба: 
— планира и утврдува мрежа и стандарди за 

основно образование; вр-ши влијание врз кадров-
ските услови за работа и унапредување на науч-
но-истражувачката и стручно-педагошката работа; 

— утврдува програми и ме,рки за потполно 
опфаќање на учениците во задолжителното основ-
но образование. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и одговара со сите свои сред-
ства (целосна одговорност). 

Заедницата ќе ја застапува Шумански Славе, 
секретар, со неограничени овла,стувања во заста-
пувањето. 

Од Окружниот стопанск,и суд во Шт-ип, Фи. бр. 
63/79. (627) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 39 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-48,1-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување, Ц. О. — Штип. 

Основни дејности: 140237 — СИЗ на зд-равството 
и здравственото осигурување. 

СИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува Боривое име и за своја сметка, со целокупната 
своја актива и пасива, а во рамките на овласту-

вањата утврдени -co самоупра,вната спогодба за 
нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет с-о 
т,рети лица СИЗ одго,вара со -сите свои средства. 
За обврските на основачот Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување не од-
говара. 

За обврските на Општ,инската заедница на 
здравството и здравственото осигурување основа-
чот не одговара. 

Емануел Атанасков, секретар, е овластен да 
/склучува договори и да врши и други правни ра-
боти и ја застапува Заедницата пред судовите и 
другите органи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
39/79. (628) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
,нието Фи. бр. 1046 од 2:5. XI. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1174-0-0-0 ја запиша во суд-
с,киот регистар скратената ознака на фирмата на 
ООЗТ Универзитетски центар за општествени на-
уки — Скопје, Факултет за економски науки, Н. 
Сол. О. со ООЗТ — Скопје која гласи: Факултет 
за економски науки, Н. Сол. О. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф,и. 
бр. 1046/80. (630) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот тркалезен печат под назив: „Гра-

дежна работна организациј-а „Изградба", Ц. О. — 
Скопје, се огласува за неважен. (8) 

Загуб,ениот тркалезен печат под назив: „Оп-
штинско собрание — Охрид — Мејсна заедница — 
с. Лескоец", се огласува за не,важен. (150) 

^ Загубениот двојазичен печат, ,на македонски и 
албански^ јазик, под навив: „Текстилен училишен 
центар „Ѓоце Сто-јчески" - Тетово, Ц. О.", се огла-
сува за неважен. 

^ Загубениот тркалезен печат под назив: „Алгре-
та" — Ресен — Техничка припрема", се огласува за 
неважен. 

^ Загубениот т-ркалезен печат под ,назив „Алгре-
та" - Ресен - Техничка припрема 1", се огласува 
за нев,ажен. (6431-а) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 67 од 22. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-33-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицата овластени за заста-
пување на РО Дом на културата ,.Крсте Мисирков" 
со ЦО — Св. Николе, со следните податоци: 

Правото на потпис ,на Насков Панче, досега-
шен дирек,тор на Домот на ,културата ,,Крсте Ми-
сирков" со ЦО од Св. Николе му престанува. За 
в. д. директор е назначен Мишев Лазар Бла,гој, 
кој со нео-граничени овластувања ќе ја застапува 
работната' организација. 

Од Окружниот стопански суд ,во Штип, Фи. бр. 
67/79. (626) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Меници со авален број од 557)1 до 5582 -од 10. 
07. 1980 година на износ од дин. 231.464,55 со пар-
тија 553 на име Занатоко стакларска услужна 
производна задруга „Македонија стакло" ц о 
Скопје. (6430) 

Пасош бр. 380702, издаден од Берово на име 
Трајановска Вишња, ,с. Митрашинци, Берово. (6460) 

Гарантни писма, издадени од „Багат" под број 
7083, 7084, 7085 и 7087 во вредност од по 10.000,00 
динари на име Јордан Илиев, Скопје. (6540) 

Свидетелство за завршено VII одделение, ,изда-
дено од Основното училиште „Ванчо Прке", Дел-
чево на име Захариева Јагода, с. Звегор, Делчево. 

(6589) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено о,д Гимназијата „Сти-в Наумов", Ресен на им-е 
Божино,вска Блага, ул. „Наум Божинов" бр. 6, Ре-
сен. (6-803) 

Чек б.р. 4322864 во вредност од 2.000,00 динари, 
издаден од Месната заедница „Сарај" с. Сарај, на 
име Михајло Алекс,иев, Скопје. (6844) 

Свидетелства за III и IV година, ',издадени од 
СБУ „Борис Кидрич", Скопје на име Кева Илиев-
ска, ул. „М. Тито", бб, Крива Паланка. (6925) 

Работна книшка на име Јован Ристов, ул. 
„Маршал Тито" бр. 21, Делчево. (6978) 
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Меница издадена на 04. 08. 1980 година на из-
нос од 108.100,00 динари со валута на 1. 10 1980 го-
дина, ,на корисникот ЗЗ „Македонија" ООЗТ „Зад-
ругар", Ѓорче Петров, Скопје. Ремитент на мени-
цата е ГРО „Маврово" — Посебна финансова ,служ-
ба — Скопје, а авалист е Стопанската банка — 
Основна банка — Скопје. (269) 

Воена книшка на име Зоран Крстевски, ул. „Д. 
Божинов" бр. 40, Куманово. (6076) 

Воена книшка на име Меаз Зимери, е. Лојане, 
Куманово. (6250) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Муса Енузи, Куманово. (3735) 

Свидетелство за I клас на име Ристова Сил-
вана, ic. Раковец, Титов Велес. (3736) 

Свидетелства од I до IV клас ,на име Фуат 
Алиу, с. Камењане, Тетово. (3737) 

Лична ка,рта бр. 50150, издадена од СВР — Те-
тово на име Олга Иваноска, ул. „Вл. Тоска" бр. 
106, Тетово. (3738) 

Здравствена легитимација на име Вера Дојев-
ска, ул. „Т. Ц. Мерџан" б.б., Тетово. (3739) 

Свидетелство на име Агим Селмани, с. Раковец, 
Тетово (3740) 

Свидетелства од I до IV клас на име Шемун 
Абдили, ул „Преспанска" бр. 8, Тетово. (3741) 

Свидетелства за I и II година на име Фуат 
Абдиу, с. Стримница, Тетово. (3742) 

Свидетелст,во за I клас на име Назим Алити, 
с. Пршовце, Тетово. (3743) 

Здравствена легитимација ,на име Нурије Аба-
зи, с. Доброште, Тетово. (3744) 

Свидетелство на име Исак Азизи, с. Боговиње, 
Тетово. (3745) 

Свидетелство за IV година на име Неџбедин 
Салиу, с. Мала Речица, Тетово. (3746) 

Здравствена легитимација на име Видосав Ко-
човски, с. Брвеница, Тетово. (3747) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово на име Џеладини Ремзија, с. Каме-
њане, Тетово. (3748) 

Свидетелство на име Душко Шарески, ул. 
„ЈНА" бр. 227, Гостивар. (3749) 

Свидетелство за IV одделение на име Рифат 
Османов, ул. „Острец" бр. 64, Делчево. (3750) 

Лична карта на име Митре десаноски, ул. „М. 
Камен" б,б., Прилеп. (3751) 

Здравствена легитимација на име Мибера Ја-
шари, ул. „Н. Вапцаров" бр. 21, Куманово. (3752) 

Здравствена легитимација на име Флорије Ја-
шари, ул. „Н. Вапцаров" бр. 21, Куманово. (3753) 

Здравствена легитимација на име Живко Ми-
хај ловиќ, ул. „Н. Тесла" бр. 90, Куманово. (3754) 

Здравствена легитимација на име Јовица Јов-
чевски, ул. „Народна револуција" бр. 118, Кума-
ново. (3755) 

Здравствена легитимација на име Зорица Та-
севска, ул. „Т. Велков" бр. III/1, Куманово. (3756) 

Здравствена легитимација на име Рехмије Агу-
ши, Куманово. (3757) 

Свидетелство за I година на име Раде Стоев-
ски, с. М. Црнорија, Крива Паланка. (3758) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џафије Ја,нузи, с. Г. Речица, Тетово. (3759) 

Свидетелство на име Касам Арифи, с. Требош, 
Тетово. (3760) 

Свидетелства од I до IV година на име Зул-
ќуфли Незифи, ул. „Ѓ. Петров" бр. 32, Тетово. (3761) 

Диплома на име Зулќуфли Незифи, ул. „Г. 
Петров" бр. 32, Тетово. (3762) 

Свидетелства од I до IV година на име Фатмир 
Изаири, с. Желино, Тетово. (3763) 

Диплома на име Фатмир Изаири, с. Желино, 
Тетово. ^ (3764) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Беќим Беќири, с. М. Речица, Тетово. (3765) 

Земјоделска здравствена легитимација ,на име 
Љулзано Беќири, с. М. Речица, Тетово. (3766) 

Земјоделска здравствена легит,имација на име 
Фејзулаи Даут, с. Дебарце, Тетово. (3767) 

Свидетелства за V и VII одделение на име Ќа-
мил Камили, с. Теарце, Тетово. (3768) 

Свидетелство на име Бајрам Камили, с. Теар-
це, Тетово. ^ (3769) 

Работна книшка на име Хаќиф Љоки, ул. 
„Детинска" бр. 10, Тетово. (3770) 

Свидетелства од I до IV година на име Исак 
Мисими, с. Доброште, Тетово. (3771) 

Работна книшка на име Џевдет Рецепи с. Ораш-
је, Тетово. (3772) 

Свидетелство за III година на име Мируше Ше-
рифи, ул. „Партизанска" бр. 17, Тетово. (3773) 

Свидетелство за I година на име Слободанка 
Ристовска, с. Глоѓи, Тетово. (3774) 

Работна книшка на име Хајдин Љика, ул. 
„Љуботенска" бр. 27, Тетово. (3775) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Басри Исмаили, с. Д. Палчиште, Тетово. (3776) 

Здравствена легитимација на име Барије Г,а-
фури, ул. „Ново селска" бр. 57, Тетово. (3777) 

Свидетелство за III клас на име Киро Бумба-
ровски, ул. „Илинденска" бр. 59, Кочани. (3778) 

Вена книшка, издадена од Скопје на име Ради-
воје Цветковиќ, Скопје. (3779) 

Картон и потврд,а за I категорија, издадени од 
Заводот за вработување, во Скопје на име Велика 
Китановска, Скопје. (3780) 

Свидетелство за IV одделение на име Драге 
Талевски, ул. „Д. Груев" бр. 167-а, Битола. (3781) 

Работна книшка на име Љупчо Оклески, ул. 
,,П. Котеска" бр. 21, Прилеп. (3782) 

Свидетелство за III година, издадено од „ХТТ" 
— Титов Велес на име Софка В. Костова, с. Бо-
городица, Гевгелија. (3783) 

Свидетелства за III и IV година на име Перса 
Ѓудчиноска, ул. „Д. Влахов" бр. 30, Гостивар. (3784) 

Свидетелство за VI одделение на име Невзат 
Јакупи, с. Добри Дол, Гостивар. . (3785) 

Свидетелство за VIII одделение на име Васил 
Мирчевски, ул. „Илинденска" бр. 3, Берово. (3786) 

Свидетелства за I, И, III и IV година на име 
Јован Миовски, Берово. (3787) 

Свидетелство за IV одделение на име Драги 
Талевски, ул. „Д. Груев" бр. 167, Битола. (3788) 

Диплома на име Цвета Крстеска, с. Секирци, 
Прилеп. (3789) 

Работна книшка на име Борис Ристески, При-
леп. (3790) 

Здравствена легитим,ација на име Марјан Па-
ковски, ул. „Егејска Македонија" бр. Куманово. 

(3791) 
Здравствена легитимација на име Амиде Ра-

мани, с. Липково, Куманово. (3792) 
Здравствена легитимација на име Зоран Стоиќ, 

ул. „К. Ј. Питу" бр. 22, Куманово. (3793) 
Свидетелство з,а I клас на име Часлав Јова-

новиќ, ул. „Косовска бригада" бр. 1, Куманово. 
(3794) 

Здравствена легитимација на име Салије Иби-
ши, с. Лојане, Куманово. (3795) 

Здравствена легитимација на име Јоше Иби-
шов, ул. „Ленинова" бр. 23, Куманово. (3796) 

Здравствена легитимација на име Зурије Иб-
раим,и, ул. „А. Прешево" бр. 12-а, Куманово. (3797) 

Здравствена легитимација на име Идриз Аса-
ни, ул. „Прва" бр. 16-а, Куманово. (3798) 

Здравствена легитимација на име Љурјета Сеј-
диу, ул. „Правда Спасовска" бр. 5, Куманово. (3799) 

Здравствена легитимац,ија на име Томи Ди-
митриевски, ул. ,.В. Илиев Гуне" бр. 47, Куманово. 

(3800) 
Свидетелства за V, VI и VII одделение, изда-

дено од Ц. О. У. „Петар Поп Арсов", с. Богомила на 
име Роза Димовска, с. Нежилово, Титов Велес. 

(3801) 
Пасош, издаден од ОВР Титов Велес на име 

Ибрахим Колашинац, с. Водоврати, Титов Велес. 
Лична карта на име Насер Асани, с. Орашје, 

Тетово. (3803) 
Свидетелство за I година на име Љирим Џе-

лили, с. Пршовце, Тетово. (3804) 
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Свидетелство за I година на име Агим Агуши, 
ул. „Исен Акиоски" бр. 57, Кичево. (3805) 

Свидетелство за I година на име Ирфан Ре-
цепи, ул. „Драге Тодороски" бр. 16, Гостивар. (3806) 

Воена книшка на име Руфат Рустеми, с. Ѓур-
ѓевиште, Гостивар. (3807) 

Воена книшка, АШ бр. 0,4453, издадена од На-
родна одбрана на име Никола Чепарков, с. Град, 
Делчево. (3808) 

Свидетелство, издадено од ЕМАУЦ „Гошо Ви-
кентиев", Кочани на име Ванчо Колошников, ул. 
„Цар Самоил" бр. 15, Кочани. (3809) 

Здравствена легитимација на име Миле Стева-
новски, ул. „Р. Кончар" б.б., Виница. (3810) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Цве-
тан Стојанов, Скопје. (3811) 

Воена книшка, издадена 'во Скопје на име Аба-
зи Авди Кадри, с. Брест, Скопје. (3812) 

' Свидетелства за III и IV година, и диплома за 
положен завршен испит, издадени од Учителското 
училиште „Никола Карев" во Скопје на име Си-
меон Богданов, Скопје. (3813) 

Здравствена легитимација на име Жика Ѓор-
ѓиевски, нас. Карпош, Куманово. (3814) 

Здравствена легитимација на име Ханумша 
Бајрамовска, ул. „Баново ,трло" бр. 5, Куманово. 

(3815) 
Здравствена легитимација на име Ратка Ја-

кимовска, ул. „В. Шабани" бр. 98-6, Куманово. 
(3816) 

Здравствена легитимација на име Драга,н Јаки-
мовски, ул. ,,В. Шабани" бр. 98-6, Куманово. (3817) 

Здравствена легитимација на име Фросина Ја-
кимовска, ул. „Б. Шабани" бр. 98-б, Куманово. 

(3818) 
Здравствена легитимација на име Редаил Ази-

ри, Куманово. (38,19) 
Здравствена легитимација на име Асан Јаша-

ровски, ул. „Средорек" бр. 14, Куманово. . (3820) 
Здравствена легитимација на име Авидан Бек-

тешевски, ул. „Крушевска Република" бр. 2, Ку-
маново. (3821) 

Здравствена легитимација на име Војо Дим-
ковски, с. Доброшане, Куманово. (3822) 

Здравствена легитимација на име Калчо Мит-
ревски, с. Доброшане, Куманово. (3823) 

Здравствена легитимација на име Благојка Ан-
геловска, ул. „Бр. Миладинови" бр. 3, Куманово. 

(3824) 
Здравствена легитимација на име Зоран Слав-

ковиќ, ул. „Вардарска" бр. 18, Куманово. (3825) 
Здравствена легитимација на име Зага Слав-

ковиќ, Куманово. (3826) 
Работна книшка на име Мијалко Јовановиќ, с. 

Матејче, Куманово. (3827) 
Здравствена ле,гитимација на име Ајигене Ру-

стемовски, ул. „13 Ноември" бр. 2, Куманово. (3828) 
Здра,в-ствена легитимација на име Фатиме Иб-

раими, Кумановао. (3829) 
Здравствена легитимација на име Севериан Ве-

тровски , ул. „Средорек" бр. 107, Куманово. (3830) 
Работна книшка на име Џе,мал Алиловски, ул. 

„П. Драпшин" бр. 44, Куманово. (3831) 
Здравствена легитимација ,на име Станка Пе-

шевс,ка, ул. „Д. Влахов" бр. 32, Куманово. (3832) 
Свидетелство за I година на име Мелита Го-

киќа, ул. „Патрис Лулумба" бр. 3, Куманово. (3833) 
Воена книшка бр. АГ-06348, издадена од Од-

делението за народна одбрана на Собранието ,на 
општина Кратово на име Јаким Стојан Миј алков, 
с. Шлегово, Кратово. (3834) 

Лична карта бр. 25869, издадена од ОВР Кри-
ва Паланка на име Дене Величковски, ул. „Илин-
денска" бр. 36, Крива Паланка. (3835) 

Воена книшка, издадена од Призрен на име 
Идаим Неџипов, Скопје. (3836) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ми-
но Саити, Скопје. (3837) 

Воена книшка, издаднеа од Књажевац на име 
Доне Јовановски, Скопје. (3838) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
АСУЦ во Скопје на име Цветан Цветковски, Скопје. 

(3839) 
Воена книшка на име Адем Велиоски, с. Црни-

лиште, Прилеп. (3840) 
Свидетелство за I година на име Роза Каран-

филоска, Прилеп. (3841) 
Свидетелство за VIII одделение на име Звонко 

Иваноски, ул. „Д. Димески" бр. 10, Прилеп. (3842) 
Работна книшка, издадена од Собранието на 

општината Брод Македонски на име Славка Сим-
јаноска Новеска, с. Растеш, Брод Македонски. (3843) 

Работна книшка на име Ислам Љатифи, с. Г. 
Палчиште, Тетово. (3844) 

Работна книшка на име Ибраим Садики, ул. 
„19 Ноември" бр. 38, Тетово. (3845) 

Ученичка книшка од V до VIII одделение на 
име Благоја Серафимовски, с. Јегуновце, Тетово. 

Диплома на име Мухамед Рамадани, ул. „102" 
бр. 2, Тетово. (3847) 

Диплома на име Гаши Хисмани, с. Чајле, Те-
тово. (3848) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џемалије Шаќири, с. Порој, Тетово. (3849) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Емине Алили, с. Речица, Тетово. (3850) 

Здравствена легитимација на име Мустафа Сеј-
диа, ул. „Корушка" бр. 8, Тетово. (3851) 

Диплома на име Мартин Пандилоски, с. Вру-
ток, Гостивар. (3852) 

Свидетелство за IV клас на име Љуљјета Агаи, 
ул. „Н. Ва,пцаров" бр. 56, Гостивар. (3853) 

Свидетелство за IV одделение на име Севда 
Павлоска, с. Тумчевиште, Гостивар. (3854) 

Свидетелство за II година на име Ферит Аме-
ти, с. Чајле, Гостивар. (3855) 

Свидетелство за IV одделение на име Нез,ир 
Ќерими, Гостивар. (3856) 

Свидетелство за IV одделение на име Незир 
Ќерими, Гостивар. (3856) 

Свидетелство за VIII одделение на име Алил 
Мифтар,и, с. Чајле, Гостивар. (3857) 

Работна книшка на име Алил Мифтари, с. Ча ј -
ле, Гостивар. (5858) 

Свидетелство за IV одделение на име Сами 
Јусуфи, с. Сенокос, Гостивар. (3859) 

Воена книшка, издадена од Суботица на име 
Миле Данилов, Скопје. (3860) 

Здравствена легитимација ,на име Бранко Бош-
ковски, ул. „Билјановска" бр. 2/8, Куманово. (4861) 

Здравствена легитимација на име Гордана Ма-
невска, ул. „И. Р. Лола" бр. 103, Куманово. (3862) 

Здравствена легитимација на име Марија Пет-
ковска, ул. „Ужичка" бр. 14, Куманово. (3863) 

Здравствена легитимација на име Нада Ран-
е в с к а , с. М. Нагоричане, Куманово. (3864) 

Здравствена легитимација на име Ласте За-
фировски, ул. „Перо Шварц" бр. 13, Куманово. 

Здравствена легитимација на име Осман Оп-
итни, ул. „Прва" бр. 17, Куманово. (3866) 

Работна книшка на ,име Вехби Абази, с. Бро-
дец, Тетово. (3867) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џабир 
Селмани, с. Џепчиште, Тетово. (̂3868) 

Лична карта на име Рецеп Садики, с. Шипко-
вица, Тетово/ (3869) 

'Работна книшка на име Абдија Селам, е. Шип-
ковица, Тетово. . (3870) 

Свидетелство за I година на име Енвер Ри-
фати, с. Лисец, Тетово. (3871) 

Здравствена легитимација на име Умурѓан Рах-
мани, ул. „Бр. Миладинови" бр. 117, Тетово. (3872) 

Работна книшка на име Селман Рецепи, ул. 
„111" бр. 10, Тетово. ' (3873) 

Диплома на ,име Узеир Беќири, ул. „Г. Стојче-
ски" бр. 38, Тетово. (3874) 

Работна книшка на име Рушан Рамадани, с. 
Одри, Тетово. (3875) 

' Свидетелство за IV одделение на име Хаиди 
Асани, с. Лавци, Гостивар. (3876) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



27 јануари 1981 

Диплома на име Димитрија ѓорѓиески, ул. „П. 
Попоски" бр. 22, Гостивар. (3877) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вера 
Бојкова, с. Лозово, Пробиштип. (3878) 

Свидетелство за завршено И година, издадено 
од Гимназијата „Јосип Б. Тито" во Скопје на име 
Борјан Прошев, Скопје. (3879) 

Свидетелства за I и III година на име Слобо-
дан Секулоски, ул. „П. Гули" бр. 8, Крушево. (3880) 

Лична карта бр. 67215 на име Јусо Делевиќ, с. 
Лознани, Прилеп. ((3881) 

Здравствена легитимација на име Зоран Јова-
новиќ, ул. „Циглана Вардарска" бр. 12, Куманово. 

(3882) 
Здравствена легитимација на име Сали Џеља-

дини, с. Лојане, Куманово. (3883) 
Здравствена легитимација на име Севдар Де-

мировиќ, ул. „Средорек" бр. 109, Куманово. (3884) 
Работна книшка на име Зијавере Исени, Ку-

маново. (3885) 
Здравствена легитимација на име Солунка Јо-

вановска, ул. „П. Спасиќ" бр. 90, Куманово. (3886) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното училиште „Тодор Јанев", нас. 
Чашка на име Лешоски Коле, ул. „Јован Алабаков" 
бр. 23, Титов Велес. (3887) 

Здравствена легитимација на име Мариора 
Обук, ул. „Змај Јовина" бр. 38, Ровињ. (3888) 

Лична карта на име Шериф Зеќири, с. Чиф-
лик, Тетово. (3889) 

Свидетелства од I до IV година на име Беќир 
Мамути, с. Слатино, Тетово. (3890) 

Диплома на име Беќир Мамути, с. Слатино, 
Тетово. (3891) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фејзо 
Баки, с. Д. Строговиште, Тетово. (3892) 

Лична карта на име Назми Зеќири, с. Рако-
вец, Тетово. (3893) 

Лична карта на име Велија Феми, Тетово. (3894) 
Здравствена легитимација на име Назми Име-

ри, ул. „И. Р. Лола" бр. 197, Тетово. (3895) 
Лична карта на име Светлана Петровска, Те-

тово. (3896) 
Земјоделска здравствена легитимација, издаде-

на од Тетово на име Вебије Хисени, с. Желино, 
Тетово. (3897) 

Свидетелство за III година на име Фуат Вло-
жело, с. Црвивци, Кичево. (3898) 

Здравствена легитимација на име Сребран Ѓор-
ѓиев, ул. „М. Тито" бр. 1/3, Виница. (3899) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ис-
мет Идриз, Скопје. (3900) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Скендер бег" во 
с. Мојанци, Скопје на име Рецеп Алии, Скопје. 

(3901) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име Ла-

до Цветковски, Скопје. (3902) 
Свидетелство за VIII одделение на име Неџа-

ти Селејмани, ул. „Цетинска" бр. 79, Тетово. (3904) 
Работна книшка на име Рамадан Ајдари, ул. 

„Полог" бр. 41, Тетово. (3905) 
Свидетелство за IV одделение на име Рамиз 

Зеќири, с. Доборце, Тетово. (3906) 
Здравствена легитимација на име Рамадан Ју-

суфи, с. Челопек, Тетово. (3907) 
Книшка на име Мигбил Шабани, с. Челопек, 

Тетово. (3908) 
Книшка на име Сеадет Шабани, с. Челопек, 

Тетово. (3909) 
Свидетелство за VIII одделение на име Југо-

слав Максимоски, с. Звечан, Тетово. (3910) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Шеризате Изаири, с. Д. Палчиште, Тетово. (3911) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Адиле Одаји, нас. Камник, с. Г. Палчиште, Тетово. 
(3912) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Аледа Одаји, нас. Камник, Тетово. (3913) 

Здравствена легитимација на име Хикмије Ме-
мети, с. Раковец, Тетово. (3914) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сандре 
Пејовски, Гостивар. (39-15) 

Воена книшка на име Гоце Ангеловски, с. Ора-
шец, Куманово. (39,16) 

Здравствена легитимација на име Љубица Ве-
селиновски, Куманово. (3917) 

Здравствена легитимација на име Илинка Ни-
коловска, ул. „Драган Стопаров" бр. 20, Куманово. 

(3918) 
Работна книшка на име Муарем Раковица, ул. 

„Киро Фетак" бр. 18, Куманово. (39:19) 
Здравствена легитимација на име Стоиман Бој-

ков, ул. Планинска" бр. 33, Кратово. (3920) 
Свидетелство за завршено V одделение, изда-

дено од Основното училиште „Трајко Андреев", с. 
Бистрица на име Слободанка Здравевска, с. Б,ис-
трица, Титов Велес. (3921) 

Свидетелство за I и И клас, издадено од Сред-
ното училиште „Кирил Пејчиновиќ", Тетово на 
име Елези Невзат, с. Камењане, Тетово. (3922) 

Свидетелство на име Фаик Исмаили, Тетово. 
(3923) 

Работна кника на име Ленче Мишков,ска, с. 
Сараќино, Тетово. (3924) 

Свидетелство за VIII одделение на име Велјан 
Костоски, Гостивар. (3925) 

Свидетелство за V одделение на име Мусли 
Ферати, с. Чајле, Гостивар. (3926) 

Диплома на име Фиги Бајрами, с. Дебреше, 
Гостивар. (3927) 

Здравствена легитимација на име Васка За-
хариева, с. Трсино, Виница. (3928) 

СОДРЖИНА 

Страна 
12. Одлука за користење на средствата од 

постојаната резерва на Социјалистичка 
Република Макед,онија — — — — — 17 

13. Одлука за компензација на дел од тро-
шоците за цената на струјата од Термо-
електраната „Неготино" — — — — — 17 

14. Правилник за начинот на пресметување-
то, уплатувањето и отстапувањето на да-
нокот од доход на организациите на здру-
жен труд — — — — — — — — 17 

15. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. б,р. 64/80 од 6 ноември 1980 година — 22 

16. О,длука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 114/80 од 11 декември 1980 година — 23 
Исправка на Одлуката за определување 
на висината на надоместоците за употре-
ба на јавните патишта што се плаќаат за 
моторни и приклучни возила — — — 24 

Општествени договори и самоуправни спо-
годби 

6. Општествен договор за дополнување на 
Општествениот договор за утвр д ување на 
средствата од придонесите од доходот и од 
личните доходи наменети за финансира-
ње на заедничките потреби на ниво на 
Републиката во 198'0 година како и за на-
сочуваше на" издвоените средства на по-
себни сметки во 1979 гади,на — — — — 24 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 

7. Правилник за условите за организирање 
на одмо,р,от и рекреацијата , на децата во 
сезонските одморалишта за деца — — 25 

8. Одлука за утврдување стапки на придо-
неси за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во науч-
ните дејности за 1981 година — — — — 29 
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" 9. Одлука за утврдување стапки на придо-
неси за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во науч-
ните дејности за 1981 г,одина — - — — 

10. Одлука за утврдување стапките на придо-
несите за обезбедување с,редства за задо-
волување потребите и интересите в,о науч-
ните дејности за 198,1 година — — — — 

11. Одлука за утврдување стапки на придо-
неси за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во науч-
ните дејности ,за 1981 година — — — — 

12. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за обезбедување средства за за-
доволување потребите и интересите во 
научните дејности за 1981 година — — 

13. Одлука за утврдување стапките на придо-
несите за обезбедување средства за задо-
волување потребите и интересите во на-
учните дејности за 1981 година — — — 

ГОСТИВАР 
14. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите за здравствено осигурување на 
работниците за 1981 година — — — — 

15. Одлука за постојните износи на придоне-
сите за здравствено осигурување на од-
делни категории лица надвор од работен 
однос осигурени по прописите за здрав-
ствено осигурување за 1981 година — — 

16. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на лица вра-
ботени кај приватни работодавци за 1981 
година — — — — — — — — — 

17. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за висината на стапките и изно-
сите на придонесите за здравственото оси-
гурување ,на земјоделците за 1980 година 
и BIO 1981 година — — — 

18. Одлука за условите под кои се смета де-
ка осигуреникот издржува членови на се-
мејството и дека членот ,на семејството не-
ма сопствени приходи за издржув,ање — 

19. Одлука за надоместок на трошоците за 
исхрана и сместување за време на пату-
вање и престој во друго место 

20. Одлука за висината на износот на по-
мошта за спрема ,на новородено дете — 

21. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 

22. Одлука за утврдување износот на учес-
т в о т о на осигурените лица во трошоци-
те за набавка на лекови што се препишу-
ваат и издаваат на рецепт 

- - - 32 

33 

- - - 34 

26. Одлука за придонесите за здравствено 
осигурување што се плаќаат во постоја-
ни месечни износи за одделни категории 

29 осигуреници — — — — — — — — 35 
27. Одлука за утврдување на основицата за 

пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата вра-

29 ботени кај приватни работодавци — — 36 
28. Одлука за укинување на учеството на 

осигурените лица — земјоделци во тро-
шоците при користењето на одредени 

29 здравствени услуги — — — — — — 37 

РЕСЕН 
29. Одлука за утврдување стапките на при-

30 донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита 
Ресен — — - — — — — — — — 37 

30. Одлука за утврдување на стапките на 
30 придонесите од личен доход на граѓаните 

за ООИЗ за општествена заштита на де-
цата — Ресен — — — — — — — 38 

ТЕТОВО 
30 31. Одлука за утврдување висината на при-

донесите за здравствено о,сигурување на 
земјоделците за 1981 година — — — — 38 

32. Одлука за стапките на придонесите за 
зддравственото осигурување на работни-

31 ците за 1981 година — — — — — — 39 
33. Одлука за утврдување на основици^ за 

пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на работни-
ците вработени кај граѓани и граѓанс.ки-

31 те правни лица за 1981 година — — — 39 
34. Одлука за зголемување стапката на при-

донесот од бруто лични доходи од рабо-
тен однос за основно образование — — 40 

35. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од личен доход на Општинската 
самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Тетово 
за 1981 година — — — — — — — 40 

32 36. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за станбена изградба на корис-
ниците на пензии и другите права од ин-

— 33 валидсжото осигурување на општина Те-
тово — — — — — — — — — — 40 

33 37. Одлука за утврдување на станбената по-
литика на корисниците на пензии на оп-
штина Тетово — — — — — — — 41 

КРАТОВО 
23. Одлука за утврдување стапката на при-

донеси за финансирање на општестве-
ната заштита на децата за 1981 година — 34 

ПРИЛЕП 
24. Одлука за стапките и тарифата на придо-

несот за здравствено осигурување на ра-
ботниците и стапката на посебниот при-
донес за кор,истење на здравствена заш-
тита во странство за 1981 година — — 34 

25. Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1981 година — 35 

ШТИП 
38. Одлука за утврдување стапките на при-

донеси од доходот на организациите на 
здружен труд и од личен доход на гра-
ѓаните в,о 1981 година за (социјална заш-
тита — — — — — — — — — — 41 

39. Одлука за стапката на придонесот за оп-
штествена заштита на децата во 1981 го-
дина — — — — — — — — — — 4,1 

40. Одлука за утврдување на висината на 
болничкиот ден за 1981 година — 

41. Одлука за утврдување на паричен надо-
месток за нега на душевно бол,ни осигу-
реници — — — — — — — — — 

42. Одлука за зголемување на цените на ус-
лугите на М,едицинскиот центар — Штип 
за 1981 година кои не се влезени во ре-
,публичкиот ценовник — — — — — 42 

43. Одлука за учество на осигурениците во 
користењето на забна протетика — — — 42 

- 41 

42 

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


