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7. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 29 јануари 1980 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИ-
ТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ ПРЕД 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА, ПРАВОСУДНИТЕ 
ОРГАНИ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕД-

НИЦИ И ПРЕД ДРУГИТЕ ОРГАНИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 
ноември 1979 година, го претресе и усвои матери-
јалот „Остварување на правата и интересите на ра-
ботните луѓе и граѓаните пред органите на упра-
вата, правосудните органи, самоуправните интерес-
ни заедници и пред другите органи и организации". 
Врз основа на материјалот, расправата водена на 
работните тела на соборите и на Собранието, како 
и на седниците на соборите, а имајќи ги предвид 
ставовите и мислењата на Претседателството на 
Социјалистичка Република Македонија, Републич-
ката конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ, на Македонија, Советот на Ре-
публиката, органите на општините и другите орга-
ни и организации, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија констатира: 

Со развојот на социјалистичките самоуправни 
односи се отвораат се пошироки перспективи и 
можности за демократско и самоуправно оствару-
вање на правата и интересите на работните луѓе и 
граѓаните и на нивните самоуправни организации 
и заедници пред органите на управата, правосуд-
ните органи, самоуправните интересни заедници и 
пред другите органи и организации. Самоуправува-
њето и делегатскиот начин на одлучување прет-
ставуваат основа за поопштествување на функции-
те на одлучување и извршување на политиката од 
страна на работните луѓе и граѓаните и во оваа 
сфера на општествено дејствување. Во таа смисла 
мошне е значајно соодветното трансформирање на 
функциите на државните органи и организации 
што вршат јавни овластувања, како составен и 
активен фактор на самоуправниот социјалистички 
систем, бидејќи тие со своите стручни и други 
функции битно придонесуваат работните луѓе и 
граѓаните и нивните организации и заедници што 
поефикасно и понепосредно да ги остваруваат свои-
те права, интереси и должности. 

Процесите на самоуправното трансформирање 
на овие органи беа перманентно поттикнувани од 
сите фактори на самоуправната социјалистичка 
свест и акција и врз таа основа во конгресните 
определби на Сојузот на комунистите и во доку-
ментите на другите општествено-политички орга-
низации недвосмислено се утврдени правците на 
оживотворувањето на самоуправниот карактер на 
функциите на овие органи. Во оваа насока придо-

несуваат и Законот за здружениот труд, Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата и другите системски закони. 

Освен тоа, постојано се подобрувани материјал-
ните, кадровските, техничките и други претпос-
тавки за поуспешно остварување на функциите на 
овие органи, што овозможи да се подобрат усло-
вите за посовремено и поефикасно остварување на 
правата, интересите и должностите на работните 
луѓе и граѓаните. 

Отворените позитивни процеси и постигнатите 
резултати во остварувањето и ширењето на обе-
мот и содржината на правата и интересите на ра-
ботните луѓе и граѓаните во практиката се уште се 
придружени со низа недоследности, слабости и 
тешкотии. Тоа се изразува низ бавното интеграл-
но вградување на овие органи во самоуправната 
структура на општеството, како и тенденциите тие 
да се дистанцираат од нивното влијание. Во орга-
низациите што вршат јавни овластувања, односно 
работи од посебен општествен интерес слабостите 
се манифестираат во се уште недоволната самоуп-
равна поврзаност со работните луѓе и нивните са-
моуправни организации и заедници, кои се корис-
ници на нивните услуги, низ нивното дејствување 
врз монополска и надредена позиција и преку нив-
но автархично и затворено однесување кон само-
управните и политичките субјекти на општест-
вото. 

Ваквите односи и сфаќања овозможуваат од-
делни органи и организации се уште да дејству-
ваат на класичен начин и во основа од позиција 
на отуѓена власт да го поттикнуваат бирократ 
ско-чиновничкиот менталитет на однесување, не-
коректното однесување на поединци кон работни-
те луѓе и граѓаните, тесното ресорско изразување 
на овие органи и слично. Сето тоа ги задржува и 
ги потхранува односите и сфаќањата дека се ра-
боти за две отуѓени страни, а не за односи меѓу 
работните луѓе и граѓаните и овие органи, како 
нивна стручна служба и сервис, кои се повикани 
врз основа на Уставот, законите и другите акти 
да ги штитат и придонесуваат во остварувањето 
на личните, заедничките и општите општествени 
интереси на работните луѓе и граѓаните. Ваквите 
состојби придонесуваат работата на овие органи и 
организации да ја прави неефикасна, а постап-
ката и администрирањето непотребно сложени. 
Покрај тоа, присутна е ^функционална и парци-
јална организираност, се уште е отсутна потреб-
ната стручност во одделни органи и организации, 
како и современа технологија и средства за ра-
бота, а постои и неусогласеност на работното вре-
ме со потребите на работните луѓе и граѓаните и 
слично. Исто така, присутни се и појави на несо-
весно работење и недоволна работна дисциплина, 
на субјективизам и присуство на разни влијани-
ја врз работата и одлучувањето на овие органи и 
недоволно почитување на уставноста и закони-
тоста при остварувањето на правата и интересите 
на работните луѓе и граѓаните. Тоа придонесува 
за нерационално, неефикасно и скапо вршење на 
услугите, го поттикнува ширењето на администра-
цијата надвор од реалните потреби, го зголемува 
отсуството од работа и врз таа основа се трошат 
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големи материјални средства на работните луѓе и 
граѓаните и нивните организации и заедници, се 
намалува нивната продуктивност и слично. 

Причините за ваквите појави се разновидни. 
Меѓутоа, сите се изразуваат во тенденцијата да 
се задржат старите повластени односи во кои ра-
ботните луѓе и граѓаните честопати се доведуваат 
во подредена положба. 

Значајна причина за нерационалното, неефи-
касното и отежнато™ остварување на правата, 
интересите и должностите на работните луѓе и 
граѓаните претставува и недоволната односно не-
соодветната правна регулираност на односите во 
одделни области од општествениот живот, како 
што се: имотно^правните, станбено-комуналните, 
вработувањето и слично. Со создавањето услови 
за нивно позабрзано решавање и попрецизно ре-
гулирање и со утврдувањето на релативно објек-
тивизирани критериуми би се стеснувал просто-
рот за манипулирање и субјективизам во одлучу-
вањето на овие органи и организации. 

Одделните негативни појави, покрај другото, 
доаѓаат и поради недоволниот и нередовниот стру-
чен, управен и општествен надзор, недоволната 
јавност и одговорност во работата на овие органи 
и организации, а особено кај организациите кои-
што вршат јавни овластувања, односно работи од 
посебен општествен интерес. 

Тргнувајќи од горните констатации, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 

П Р Е П О Р А Ч У В А 
1. Неопходно е да се создаваат услови за по-

забрзано осовременување на државните и други-
те органи и организации и самоуправни интерес-
ни заедници коишто одлучуваат за правата, ин-
тересите и должностите на работните луѓе и гра-
ѓаните, што претставува битна претпоставка во 
остварувањето на современите потреби на работ-
ните луѓе и граѓаните и на социјалистичкиот са-
моуправен развој воопшто. Поставеноста, органи-
зацијата и работата на овие органи и организа-
ции треба, пред се, да се изразува во функција 
на самоуправниот здружен труд, за непосредно и 
ефикасно остварување на правата, интересите и 
должностите на работните луѓе и граѓаните. Држав-
ните, другите органи, организации и заедници 
треба да бидат секогаш и во целост отворени и 
достапни за сите самоуправни политички субјек-
ти, за работните луѓе и граѓаните. Тие постојано 
треба да ја развиваат комуникацијата и соработ-
ката со делегациите, делегатите, делегатските со-
бранија, општествено-политичките организации и 
со другите заинтересирани органи и организации. 

Ефикасното остварување на функциите на 
овие органи, организации и заедници и нивното 
доближување до работните луѓе и граѓаните, меѓу 
другото, треба да се обезбеди и преку: 

— создавање на нужни претпоставки за дос-
ледно спроведување на материјалните и процес-
ните закони со кои се регулирани овластувањата 
и начинот на работењето на овие органи, органи-
зации и заедници; 

— поголема достапност на работата на овие 
органи кон работните луѓе и граѓаните со отво-
рање на поголем број месни канцеларии и со пре-
несување на пошироки овластувања врз нив, како 
и со создавање на нужни материјални, кадровски 
и технички услови за нивната работа, отворање на 
современо организирани приемни канцеларии во 
органите на управата, во поголемите организации 
на здружен труд или во група на блиски органи-
зации, овластување на соодветни стручни служ-
би на организациите на здружен труд да вршат 
одделни управни и други работи, дислоциран^ на 
одделни органи, определување на приемни денови 

во односните организации на здружен труд и мес-
ни заедници, организирање и прилагодување на 
работното време кон потребите на работните луѓе 
и граѓаните; 

— формирање на служби за правна помош во 
општините; 

— создавање на современ систем на информи-
рање, со што работните луѓе и граѓаните на ефи-
касен и достапен начин да бидат информирани 
за своите права и должности и за органите и ор-
ганизациите надлежни да решаваат за оствару-
вање на нивните права и должности. 

За остварување на овие сложени општествени 
задачи, потребна е конкретна планирана акција 
на Извршниот совет на Собранието на СРМ, соб-
ранијата на општините и нивните извршни орга-
ни и другите органи, организации и заедници. 

2. Органите, организациите и заедниците што 
одлучуваат за правата, интересите и должностите 
на работните луѓе и граѓаните потребно е да пре-
земаат конкретни мерки за доследно, квалитетно 
и ефикасно остварување на одредбите на уста-
вите, законите, статутите и другите општи акти 
на самоуправните организации и заедници, со кои 
се регулирани правата, интересите и должностите 
на работните луѓе и граѓаните. Во таа смисла тре-
ба да ја организираат својата работа на начин 
кој ќе овозможува полесно и побрзо остварување 
на тие права и должности. Затоа, треба да се пре-
испита дали и во која мера е потребно при оства-
рувањето на правата да се бара од' работните лу-
ѓе и граѓаните да поднесуваат бројни документи 
или тие документи треба да се сведат на нај-
нужна мера. Во таа смисла е неопходно да се 
обезбеди доследна примена на законските пропи-
си, според кои нужните факти ги утврдуваат са-
мите органи и служби на органите, организациите 
и заедниците од службените евиденции, како и од 
личните исправи со кои располагаат работните 
луѓе и граѓаните. Во оваа насока е потребно и 
соодветно преиспитување на постојните закони, 
другите прописи и општи акти со кои се уреду-
ваат постапките пред органите и организациите, 
со кои во определени случаи се комплицира и 
усложнува постапката за остварување на права-
та, интересите и извршувањето на должностите 
на работните луѓе и граѓаните. Во таа смисла е 
потребно да се води сметка и при донесувањето 
на нови закони, други прописи и општи акти. 

За таа цел нужно е Извршниот совет на Соб-
ранието на СРМ, органите на општините, самоуп-
равните интересни заедници и другите органи и 
организации да пристапат кон анализирање на 
својата работа и на соодветните прописи и да пред-
ложат конкретни решенија за надминување на 
овие проблеми. 

3. Потребни се многу поорганизирани напори 
за развивање на демократска атмосфера и чувст-
во на одговорност, постојано критичко согледу-
вање на постигнатите резултати, обезбедување на 
перманентна самоуправна стручна контрола и дру-
ги форми на општествен надзор, како и ефикасно 
реагирање на кршењето на работната дисципли-
на. Во таа смисла принципот на одговорност тре-
ба да стане составен дел на севкупните активнос-
ти. Затоа е потребно постојано и непосредно да се 
води борба против појавите на формализам во ра-
ботата, рутинерство, технобирократизам, бавност, 
некоректен однос кон работните луѓе и граѓаните 
и слично. Одговорноста на органите на управата, 
правосудните органи, самоуправните организации 
и заедници треба да се изразува како со лична 
одговорност на старешините на органите и дру-
гите носители на јавни функции и овластувања, 
така и со лична одговорност на секој работник во 
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органот односно организацијата, во зависност од 
правата и должностите што ги има во извршува-
њето на задачите. 

Со цел да се зајакне одговорноста во работата 
на овие органи, организации и заедници потребно 
е да се обезбедат услови работните луѓе и граѓа-
ните непосредно да учествуваат во вршењето на 
надзорот заради ефикасно и коректно вршење на 
овие функции. Затоа, покрај другото, потребно е 
во органите, организациите и заедниците да се из-
градува метод на јавно информирање за недоста-
тоците, да се воведат книги за поплаки и пред-
лози и други форми на укажување на работата на 
органите и да се обезбеди нивно комисиско разгле-
дување. 

Наградувањето на работниците во овие орга-
ни, организации и заедници треба да зависи од од-
носот кон работата и работните задачи, од одно-
сот кон корисниците на услугите, ефикасноста и 
ажурноста. Ова има посебно значење за надмину-
вање на констатираните состојби и за натамошно 
осовременување на нивната работа. 

За остварување на тие задачи незаменлива е 
улогата на организираните социјалистички сили на 
чело со Сојузот на комунистите, особено во орга-
ните, организациите и заедниците во кои се оства-
руваат правата, интересите и должностите на ра-
ботните луѓе и граѓаните. 

4. Развојот на социјалистичките самоуправни 
односи во нашето општество пред државните орга-
ни! и другите организации и заедниците поставува 
се посложени и поодговорни задачи. Затоа е пот-
ребно да се посвети уште поголемо внимание на 
воспоставувањето на рационална организација и 
на нејзината кадровска екипираност. Тоа не треба 
да се изразува преку бројот на органите и на из-
вршителите во нив, туку во неа да се воспостави 
нај оптимален сооднос меѓу задачите на органот и 
непосредните извршители на тие Задачи. Притоа, 
тимската работа треба да се одгледува како метод 
кој обезбедува нај комплексно и најстручно врше-
ње на управните работи. Во таа насока потребно 
е и перманентно оспособување на стручните кадри 
за што поуспешно совладување на задачите (сове-
тувања, стручни семинари, симпозиуми и слично). 

Современата техничка опременост на државни-
те органи и другите органи, организации и заедни-
ци, како и нивната меѓусебна функционална, тех-
ничко-технолошка поврзаност (формирање на бан-
ка на податоци, меѓусебно поврзување со компју-
терска техника и слично), исто така претставува 
битна претпоставка за натамошно осовремување на 
работата на овие органи, организации и заедници. 
За таа цел е потребно изготвување на посебни про-
грами во органите на Републиката и општините и 
во самоуправните организации и заедници. 

Сите овие прашања треба да најдат соодветно 
место при изготвувањето и донесувањето на пла-
новите за среднорочен развој на Републиката и оп-
штините. Тргнувајќи од потребата од постудиозеБ 
пристап кон овие прашања, потребно е да се забр-
заат подготовките за отпочнување со работа на Ре-
публичкиот завод за управа и Републичкиот за-
вод за информатика. 

5. Тргнувајќи од значењето што го имаат ор-
ганизациите на здружен труд кои вршат дејности 
од посебен општествен интерес, неопходно е да се 
преземат конкретни мерки што ќе обезбедат вис-
тинско влијание на работните луѓе и граѓаните и 
на општеството во целина врз нивната работа и 
начинот и степенот на остварување на правата и 
интересите на работните луѓе и граѓаните. Отта-
му нужно е побрзо и поцелосно трансформирање 
на овие организации во согласност со Уставот и 
Законот за здружениот труд, при што основа тре-
ба да биде нивното натамошно самоуправно доиз-
градување и поврзување врз доходовни односи со 
корисниците на услугите и во согласност на нив-

ниот карактер, како организации што вршат деј-
ности односно работи од посебен општествен инте-
рес. Работните луѓе и граѓаните и нивните само-
управни организации и заедници треба да бидат 
основни субјекти во градењето на политиката во 
овие области и да го утврдуваат начинот на насо-
чување и трошење на оној дел од доходот што го 
издвојуваат за задоволување на заедничките и оп-
штите општествени потреби. Исто така, од особено 
значење е потребата се повеќе да се афирмира и 
остварува надзорот од страна на собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и општествената 
контрола од сите организирани социјалистички си-
ли. Притоа, поенергично треба да се надминуваат 
состојбите во овие организации, што се изразу-
ваат во нивната надредена и монополска позиција, 
автархичноста и затвореноста во нивната работа 
и ел. 

Од посебно значење е остварувањето на пра-
вата и интересите на работните луѓе и граѓаните 
како непосредни потрошувачи на стоки за широка 
потрошувачка и како корисници на услуги од за-
еднички интерес. Затоа, нужно е постојано да се 
остварува општествена акција во создавањето на 
услови за самоуправно поврзување и договарање 
на овие организации со месните заедници за обез-
бедување на поголемо влијание и општествена кон-
трола на работните луѓе и граѓаните. Во таа насо-
ка треба да се преземат конкретни активности за 
зголемување бројот на советите на потрошувачи и 
афирмирање на нивната работа, создавање и раз-
вивање на ефикасен систем на контрола над рабо-
тата на овие организации од инспекциските служ-
би, развивање на јавната критика и слично. 

6. Комплексноста, сложеноста и актуелноста на 
оваа проблематика бара од сите организирани фак-
тори на нашиот општествено-политички живот и 
во сите средини да се иницира нај конкретна рас-
права и секој во рамките на своите општествени 
функции и надлежности да презема соодветни мер-
ки за што подоследно остварување на правата, ин-
тересите и должностите на работните луѓе и гра-
ѓаните. За таа цел потребно е да се изготват и 
конкретни програми на мерките и акциите што ќе 
се преземат. 

7. Се задолжуваат државните и другите орга-
ни, организации и заедници да ја разгледаат оваа 
препорака и за заземените ставови и преземените 
мерки да го известат Собранието на СРЖ. 

8. Се задолжува Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ да го следи извршувањето на оваа 
препорака и повремено, а најмалку еднаш годиш-
но, да го информира Собранието за нејзиното реа-
лизирање. 

9. Оваа препорака ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-302 
29 јануари 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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8. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 20 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
за воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 29 јануари 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИ-
ЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОС-

НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Се дава согласност на Одлуката за утврдување 
стапка на придонес од личен доход од работен од-
нос за обезбедување средства на Републичката са-
моуправна интересна заедница за основно образо-
вание за 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-287 
29 јануари 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд* 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

9. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

СР Македонија и член 27 став 2 од Законот за 
старосно осигурување на земјоделците („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/78), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 29 јануа-
ри 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОЦЕНТОТ НА 
УСОГЛАСУВАЊЕТО НА МИНИМАЛНАТА СТА-
РОСНА ПЕНЗИЈА И СЕМЕЈНАТА ПЕНЗИЈА СО 
ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО 1979 

ГОДИНА 

Се дава согласност на процентот на усогласу-
вањето на минималната старосна пензија и семеј-
на пензија со порастот на трошоците за живот во 
1979 година, утврден во Одлуката за усогласување 
на минималната старосна пензија и семејната пен-
зија до висината на минималната старосна пензија 
со порастот на трошоците за живот во 1979 година, 
донесена од Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за старост) осигурување 
на земјоделците, на седницата одржана на 24 де-
кември 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-286 
29 јануари 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

10. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

СР Македонија и член 31 став 2 од Законот за ста-
росне осигурување на земјоделците („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/78), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 29 јануари 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-

НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 

1980 ГОДИНА 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците за 1980 го-
дина, утврден во Одлуката за утврдување на Фи-
нансискиот план на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за старосно осигурување на зем-
јоделците, донесена од Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците, на седницата одржа-
на на 24 септември 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-288 
29 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

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

зација на цената на лебот („Службен весник на 
СРМ", бр. 43/79), републичкиот секретар за фи-
нансии во согласност со републичкиот секретар за 
општостопански работи и пазар донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 

1. Упатството за начинот и постапката за ост-
варување на компензација на цената на лебот 
(„Службен весник на СРМ", бр. 27/79), во точка 2, 
став 1 зборовите: „10 јануари" се заменуваат со 
зборовите: „30 април" и во точка 5 бројката „1979" 
се заменува со бројката „1980", а бројката „119" се 
заменува со бројката „123". 

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

Бр. 09-217/1 
24 јануари 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

12. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на членот 16 од Правилникот за осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи, донесен од работниците во Основ-
ната организација на здружениот труд „Мебел" во 
состав на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" 
во Прилеп на 22 декември 1977 година, како и на 
табеларниот преглед за вреднување на работите и 
работните задачи, составен дел на означениот пра-
вилник, врз основа на членот 433 од Уставот на 
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СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за 
основите на постапката пред У ставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 27 декември 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ЧЛЕНОТ 16 од Правилни-
кот за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи, донесен од работниците 
во Основната организација на здружениот труд 
„Мебел" во состав на Дрвно-индустрискиот комби-
нат „Црн Бор" во Прилеп на 22 декември 1977 го-
дина, како и табеларниот преглед за вреднување 
на работите и работните задачи, составен дел на 
означениот правилник. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Мебел" во состав на Дрвно-ин-
дустрискиот комбинат „Црн Бор" во Прилеп на на-
чинот определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 12/79 од 23 
мај 1979 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на членот 16 од правилни-
кот, како и на табеларниот преглед означени во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нивната согласност со устав-
ното начело на распределба според трудот. Во те-
кот на претходната постапка на Основната орга-
низација на здружениот труд „Мебел" во Прилеп 
и беше дадена можност за усогласување на оспо-
рениот правилник, меѓутоа и по истекот на опре-
делениот рок усогласувањето не е извршено. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судов утврди дека во членот 9 од оспорениот пра-
вилник како основи за утврдување придонесот на 
работникот се определени обемот и сложеноста на 
работата, квалитетот на остварените резултати, ус-
пешноста во користење на средствата за работа, 
остварените заштеди во работењето, користењето 
на работното време, одговорноста во работата и 
условите за работа. Потоа Судов утврди дека во 
табеларниот преглед на бодови по работи и работ-
ни задачи, кој, согласно ставот 3 на член 11 од 
правилникот е негов составен дел, се утврдени бо-
дови по основите обем, сложеност и одговорност. 
Судов исто така утврди дека предвидените основи 
се разработени во членовите 14 и 15 од правилни-
кот. Така, согласно членот 14 од правилникот из-
носот на бодовите определен во табеларниот прег-
лед работникот ги добива за целосно извршување 
на нормите определени за соодветната работна за-
дача, со тоа што, на основа членот 15 од правил-
никот, тој број на бодови се зголемува или нама-
лува по одреден износ, во зависност од остваре-
ните резултати во работата кои се мерат по осно-
вите квалитет, заштеди во работата, успешно ко-
ристење на средствата за работа, користење на ра-
ботното време и услови за работа. Меѓутоа, Судов 
утврди дека во оспорениот табеларен преглед бро-
јот на бодовите по работни задачи по основите 
обем, сложеност и одговорност е утврден во фик-
сен и единствен износ по сите три основи. 

Потоа Судов утврди дека во членот 16 од озна-
чениот правилник е определено учеството на ра-
ботникот во распределбата на средствата за лични 
доходи по основот минат труд да се утврдува на 
тој начин што за секоја измината година да се до-
бива по 1 бод. 

Во остварување начелото на распределба спо-
ред трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија, согласно ставот 1 на член 127 од 
Законот за здружениот труд, работниците во ос-
новната организација на здружениот труд се долж-
ни да утврдат основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи, како по основот теко-

вен, така и по основот минат труд. Со оглед на тоа 
што во оспорениот табеларен преглед не се опреде-
лени мерила (бодови) поодделно по секој од осно-
вите обем, сложеност и одговорност, со што би се 
изразил придонесот на работниците по секој од 
овие основи, туку бодовите се определени во фик-
сен износ, Судов оцени дека оспорениот табеларен 
преглед не е во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот и дека е спротивен со 
ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот 
труд. 

Судов исто така оцени дека и членот 16 од 
правилникот не е во согласност со уставното на-
чело на распределба според трудот затоа што во 
него личниот доход на работникот по основот ми-
нат труд е утврден во еднаков и фиксен износ за 
сите работници, додека согласно означеното устав-
но начело личниот доход на работникот и по осно-
вот минат труд зависи од резултатите на неговиот 
труд, а тие не се исти кај сите работници. 

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

У. бр. 12/79 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

13. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба за здружување во работна организација 
„Центропромет" во Прилеп усвоена на референду-
мот одржан во основните организации на здруже-
ниот труд на 1 јуни 1978 година, по одржаната 
јавна расправа на 31 октомври 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членот 19 и ставот 1 на 
член 44, во делот со кој се предвидува формира-
ње на заеднички деловен фонд на основните ор-
ганизации на здружениот труд на ниво на работ-
на организација, од Самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација „Центропро-
мет" во Прилеп, усвоена на референдумот одржан 
во основните организации на здружениот труд на 
1 јуни 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Цен-
тропромет" во Прилеп на начинот предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. На Уставниот суд на Македонија му е под-
несена претставка со барање да ја оцени устав-
носта и законитоста на членот 19 и ставот 1 на 
член 33, во делот со кој се предвидува формирање 
на заеднички деловен фонд на основните органи-
зации на здружениот труд на ниво на Работната 
организација „Центропромет" — Прилеп, од само-
управната спогодба означена во точката 1 од оваа 
одлука. 

4. Во текот на постапката и на јавната рас-
права Судов утврди дека: 

а) Со членот 19 од оспорената самоуправна 
спогодба правото на располагање со општествените 
средства основните организации на здружениот 
труд го пренесуваат на работната организација. 

Од членот 15 од Уставот на СР Македонија, а 
посебно од ставот 1 на член 144 од Законот за 
здружениот труд произлегува, дека основната ор-
ганизација има право на располагање со општест-
вените средства со кои во остварувањето на пра-
вото на работа со општествените средства управу-
ваат работниците во таа основна организација. Сог-
ласно ставот 2 од истиот член од законот со са-
моуправна спогодба за здружување може да се 
предвиди дека право на располагање со општест-
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вените средства од ставот 1 на овој член има и 
работната организација или друга организација на 
здружениот труд, во рамките на овластувањата 
што им ги дале основните организации во нивниот 
состав или што се утврдени со законот. Според 
тоа не е предвидена можност за целосно односно 
генерално пренесување на правото на располагање 
со општествените средства на работната организа-
ција, туку само право во конкретен случај за од-
редена намена да се пренесуваат односно здружу-
ваат општествените средства на ниво на работна-
та организација. Со оглед на тоа што во членот 19 
е предвидено целосно односно генерално пренесу-
вање на правото на располагање со општествените 
средства од основните 'организации на здружениот 
труд на работната организација, Судов смета дека 
таквото определување не е во согласност со наве-
дените уставни и законски одредби. 

б) Со ставот 1 на член 33 од оспорената само-
управна спогодба, покрај формирањето на некои 
други фондови на ниво на работната организација, 
предвидено е формирање и на деловен фонд. 

Во Законот за здружениот труд, Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход 
и на доходот („Службен лист на СФРЈ" бр. 62/77) 
и Законот за книговодството („Службен лист на 

СФРЈ" бр. 58/76 и 8/77) не е предвидена можност 
за формирање на заеднички деловен фонд на ни-
во на работна или сложена оргаеизациј а на здру-
жениот труд. Од друга страна имајќи предвид де-
ка средствата на организациите на здружениот 
труд (основни и обртни) кои го сочинуваат делов-
ниот фонд, се формираат на ниво на основна орга-
низација, како и фактот дека основната организа-
ција има право на располагање со тие средства, а 
работната организација само во рамките на овлас-
тувањата што и ги дале основните организации во 
смислата на членот 15 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 1 и 2 на член 244 од Законот за 
здружениот труд. Судов смета дека оспорената од-
редба не е во согласност со наведената уставна 
одредба, а е во спротивност со ставовите 1 и 2 на 
член 244 од Законот за здружениот труд. 

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 40/79 
31 октомври 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КУМАНОВО 

49. 
Врз основа на член 5 став 1 точка 8 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74), 
член 1 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за самоуправните интересни заедници 
на станувањето („Службен весник на СРМ", бр. 
9/78), член 4 став 1 точка 8 од Самоуправната спо-
годба за основање на Самоуправната интересна 
заедница на станувањето и член 21 став 1, точка 
6 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница на станувањето — Куманово, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 27. XI. 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 

Основните организации на здружен труд и дру-
гите самоуправни организации од областа на сто-
панството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружен труд регистрирани како установи, распо-
редени во областите од 1—8 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите орга-
низации и државни органи по дејности, се долж-
ни да плаќаат придонес по стапка од 6°/о приме-
нувана на личниот доход и да го внесуваат на 
сметката на Заедницата на станувањето. 

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

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на 

културата, социјалната дејност, општествените и 
државните органи и служби распоредени во облас-
тите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни 
органи по дејности се должни да плаќаат при-
донес по стапка од 6% применувана на бруто лич-
ниот доход и да го внесуваат на сметката на За-
едницата на станувањето. 

Член 3 
Обврзници на придонес од личниот доход по 

стапка од 6% применувана на бруто личниот до-
ход се работниците вработени кај работните луѓе 
што работат со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните и користат дополнителен труд на 
други лица. 

Член 4 

Обврзник на придонесот за станбена изградба 
по стапка од 6°/о е Заедницата за пензиско и ин-
валидско осигурување на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, за пензионерите и корисниците 
на правата од пензиско и инвалидско осигурува-
ње. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 5 

Пресметувањето и уплатувањето на придоне-
сот се врши според прописите за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 09-4090/6 
27 ноември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Владимир Ниневски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО 

50. 
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 весник на СРМ", број 5/74) и член 156 
став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Куманово, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Куманово, на седницата на Соборот на делегатите 
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— корисници на услугите и Соборот на делега-
тите на работниците — даватели на услугите, одр-
жана на 20. XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 

Се продолжува важноста на Одлуката за утвр-
дување стапка на придонесот за здравствено оси-
гурување на работниците за 1978 година, бр. ОЗ-
3089/1 од 27 декември 1977 година („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 11/78) и во 1980 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 03-3141/1 
20 декември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величевски, е. р. 

51. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", број 5/74) и член 156 став 1 
точка 2 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, на седницата на Соборот на делегатите ра-
ботници — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите — даватели на услугите, одржана на 
20. XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

Член 1 

Со оваа одлука се определуваат постојаните 
износи на придонесите за здравствено осигурува-
ње на одделни категории лица кои се во работен 
однос односно вон работен однос, а се осигурени 
по прописите за здравственото осигурување. 

Член 2 

Придонесите за здравственото осигурување во 
постојаните месечни износи за одделни категории 
осигуреници што се вон работен однос се плаќаат 
и тоа: 

1. за лица на доброволна и задолжителна 
практична обука (волонтери и др.) што не при-
маат личен доход ако работат со полно работно 
време, во износ од 150 динари; 

2. за учениците во училиштата за занимања 
во кои покрај училишната, се изведува и прак-
тична настава, во износ од 60 динари; 

3. за уживатели на постојаната државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршни-
от совет, во износ од 150 динари; 

4. за иселениците-повратници додека се редов-
но пријавени кај надлежната заедница за врабо-
тување во износ од 150 динари; 

5. за носители на Илинденска споменица кои 
не уживаат илинденска пензија, во износ од 100 
динари; 

6. за лица што се привремено невработени, ре-
довно се пријавуваат ка ј надлежната заедница за 
вработување, а имаат право на здравствена зашти-
та, во износ од 100 динари; 

7. за странски државјани во служба на меѓу-
народни организации и установи, странски дипло-
матски и конзуларни претставништва или во лич-
на служба на странски државјани кои уживаат 
дипломатски имунитет, доколку се здравствено 
осигурени според меѓународен договор, со колек-
тивен договор или доброволно здравствено осигу-
рени, во износ од 600 динари; 

8. за југословенски државјани кои согласно со 
постојните прописи се упатени во странство заради 
учење, односно здобивање со практика, во износ 
од 150 динари; 

9. за лица 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, во износ од 150 динари; 

10. за лица кои организацијата пред заснова-
њето на работен однос ги упати како свои стипен-
дисти на практична работа во други организации, 
заради стручно оспособување и усовршување, во 
износ од 150 динари; 

11. за брачните другари, односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението, во износ од 240 
динари. 

Член 3 

Придонесите на лицата опфатени во члено-
вите 6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и пла-
ќаат месечно наназад. 

Доколку придонесат се утврдува за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 03-3142/1 
20 декември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, е. р. 

52. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", број 5/74) и член 156 став 4 точка 2 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово, на седни-
цата на Соборот на делегатите работници — ко-
рисници на услугите и Соборот на делегатите — 
даватели на услугите, одржана на 20. XII. 1979 го-
дина, донесе 

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

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на лица вработени ка ј приват-
ни работодавци, за кои со Законот за здравстве-
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ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението не е утвр-
дена основица за придонес. 

Член 2 

За вработените лица кај приватните работо-
давци, основица е личниот доход договорен меѓу 
работодавецот и работникот, но не помалку од 
следните износи: 

— за неквалификувани работници, 2.500 динари; 
— за полуквалификувани работници, 2.800 ди-

нари; 
— за квалификувани работници, 3.600 динари, 
— за висококвалификувани работници, 4.000 ди-

нари; 
— за домашни помошнички, 2.500 динари. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 03-3143/1 
20 декември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величевски, е. р. 

53. 
Врз основа на член 9 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 157 став 1 
точка 1 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, на седницата на Соборот на делегатите ко-
рисници на услугите — земјоделци и Соборот на 
делегатите — даватели на услугите, одржана на 
20. XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и из-

носите на придонесите за здравствено осигурување 
на земјоделците на подрачјето на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Куманово. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствено осигурување: 
1 За осигуреници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (кастастарски приход): 
а) по стапка од 8°/о на катастарски приход; 
б) по 100 динари годишно за секое осигурено 

лице; 
2. За осигуреници — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност се плаќа: 

— по 290 динари за домаќинство. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот 

за здравственото осигурување на земјоделците се 
распоредуваат: 

— 60% за задолжителните видови на здрав-
ствената заштита; 

— 40% за правата што самостојно ги утврдува 
Заедницата и за другите права и обврски од здрав-
ственото 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 1980 година. 

Бр. 03-3144/1 
20 декември 1979 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

54. 
Врз основа на член 198 од Статутот на Оп-

штинската заедница за здравството и здравстве-
ното осигурување — Охрид, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 27. XII. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА АНЕКСОТ КОН ОПШТЕС-
ТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА СРЕД-
СТВАТА ОД ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ КАКО ПРИХОД НА ОП-
ШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗА-

ЕДНИЦИ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 

Се усвојува Анексот кон Општествениот дого-
вор за висината на средствата од придонесите од 
доходот и личните доходи како приход на општин-
ските самоуправни интересни заедници во 1979 
година. 

Анексот од став 1 е составен дел на оваа од-
лука. 

Член 2 

За потписник на Анексот од член 1 се овлас-
тува Димче Петрески, претседател на Собранието 
на ОЗЗЗО — Охрид. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 03-8112 
27 декември 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, е. р. 

55. 
Врз основа на член 101, 102, 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 199 
точка 6 од Статутот, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на седницата одржана на 27. XII. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување за 1980 година се определува во висина 
од 7,00% од личниот доход и другите примања во 
која се содржани: 
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— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита, од 3%, и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување, од 
4%. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и професио-
нални болести се определува и тоа: 

1. за ООЗТ кои се обврзани на данок на до-
ход, во висина од 0,40°/о од остварениот доход; 

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не 
се обврзници на данок на доход, во висина од 
0,42°/о од нето личните доходи и други лични 
примања. 

Член 2 
Доколку со Законот за здравствено осигурува-

ње и задолжителните видови на здравствената за-
штита на населението и другите општи акти на 
Заедницата основицата за пресметување на при-
донесите е определена во нето износ, придонесите 
за здравствено осигурување се пресметуваат и пла-
ќаат по стапки односно тарифа пресметана за 
примена на нето личните доходи односно при-
мањата. 

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

Член 3 

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-
ниците на начин утврден со Законот, со Статутот 
на Заедницата и другите општи акти на Заед-
ницата. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по^ објавување-

то во „Службен весник на СРМ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 03-8108 
27 декември 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, е. р. 

56. 
Врз основа на член 101 и 102 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 200 точка 5 од 
Статутот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Охрид, 
на седницата одржана на 27. ХИ. 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделските осигуреници при Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Охрид за 1980 година. 

И 
Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат след-

ните придонеси за здравственото осигурување во 
1980 година. 

а) за задолжителни видови на здравствена за-
штита: 

— 2,30°/о од катастарскиот приход и 46,00 ди-
нари за секој осигурен член на домаќинството; 

б) за правата на здравствената заштита над 
задолжителните видови на здравственото осигуру-
вање: 

— 1,20% од катастарскиот приход и 23,00 ди-
нари паушал за секој осигурен член на дома-
ќинството. 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1. I. 1980 година. 

Бр. 03-8110 
27 декември 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, е. р. 

57. 
Врз основа на член 198 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 27. XII. 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 
ВОН РАБОТЕН ОДНОС, БР. 05-12534 ОД 28. XII. 

1977 ГОДИНА И БР. 05-5903 од 22. ХИ. 1978 
ГОДИНА 

Член 1 
Точката III од Одлуката за придонесите на 

здравствено осигурување на одредени категории 
лица вон работен однос, бр. 05-12534 од 28. ХИ. 
1977 година и бр. 05-5903 од 22. XII. 1978 година 
се менува и гласи: 

„Посебниот придонес за здравствената заштита 
на членовите на потесното семејство на југосло-
венските државјани на работа во странство кои 
што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на 
кои им е обезбедено заштита ка ј странскиот но-
сител на здравственото осигурување, ќе плаќаат 
постојан месечен износ за секој осигурен член на 
семејството при Заедницата во месечен износ од 
150,00 динари." 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1, I. 1980 година. 

Бр. 05-8114 
27 декември 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, е. р. 

58. 
Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот 

на Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Охрид, на 
седницата одржана на 27. ХИ. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пре-
сметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување правата за 
здравственото осигурување на лица вработени кај 
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приватни работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението не е утвр-
дена основица за придонес. 

Член 2 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесите за здравствено осигурување и за утвр-
дување на правата од здравственото осигуру-
вање за лицата вработени како: градежни ра-
ботници, угостителски работници, превозници, мо-
лери, електро-инсталатери, машинбравари, бравари 
и автомеханичари се утврдуваат според квалифи-
кациите во следните износи: 

— за неквалификувани работници, 3.100 ди-
нари; 

— за полуквалификувани работници, 3.700 ди-
нари; 

— за квалификувани работници (струи, оспос.), 
4.800 динари; 

— за висококвалификувани работници, 6.000 
динари. 

Член 3 

За вработените лица од сите останати дејности 
ненаведени во членот 2 основиците се утврдуваат 
според квалификациите во следните износи: • 

— за неквалификувани работници, 2.400 ди-
нари; 

— за полуквалификувани работници, 2.600 ди-
нари; 

— за квалификувани работници, 3.000 динари; 
— за висококвалификувани работници, 3.400 

динари; 
— за домашни помошнички, 2.200 динари. 

Член 4 
За вработените лица ка ј приватните работодав-

ци основиците се утврдуваат според школската 
подготовка и тоа: 

—= со средна школска подготовка, 5.000 динари; 
— со виша школска подготовка, 6.000 динари; 
— со висока школска подготовка, 7.000 динари. 
За приправниците со работен стаж до 1 годи-

на овие основици се намалуваат за 30%. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 го-
дина. 

Бр. 03-8109 
27 декември 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

59. 
Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и 

член 212 став 2 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на 
основните самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите на работниците 
— корисници на услугите и Соборот на делегатите 
од здружениот труд на здравството — даватели 
на услугите, одржана на 27. XII. 1979 година, до-
несе 

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 1980 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 задолжителните 
видови на здравствената заштита — 2,50% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — од 
5.00%. 

Член 2 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вања од професионални дејности се определува 
во висина од 0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став ка ј обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основицата ка ј обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и дру-
гите 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 вработените по дого-
вор за дело од бруто основицата. 

Член 3 

Посебниот придонес за користењето на здрав-
ствена заштита во странство се определува во ви-
сина од 20% од нето личниот доход, односно осно-
вицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките, односно 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 на-
лог-уплатницата да даде спецификација за упла-
тените придонеси по видови на правата, со ознака 
на основицата и периодот за кој се пресметува 
и плаќа придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесот 
не го пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбите од претходниот став, Службата односно 
поштата нема да го прими налогот — уплатницата, 
во смисла на член 38 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 5 

Придонесите ги пресметуваат и уплаќаат об-
врзниците на начин утврден со Закон, статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 
година. 
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Одлуката да се објави во ,,Службен весник на 
СРM". 

Бр. 8211 
27 декември 1979 година 

Прилеп 

Собрание на Општинската заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р 

Собор на работници корисници 
на услуги 

Претседател, 
Симеон Гешоски, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманоски, е. р. 

60. 
Врз основа на член 211 став 1 точка 21 -г и 

член 212 став 3 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравстеното осигурување — При-
леп, по прибавено мислење од собранијата на ос-
новните самоуправни интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување во Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод, на седницата на Со-
борот на делегатите земјоделци-корисници на ус-
лугите и Соборот на делегатите на даватели на ус-
лугите, одржана на 27. XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на при-
донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1980 година на подрач-
јето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп. 

Член 2 

Земјоделските осигуреници го плаќаат придо-
несот за здравствено осигурување и тоа: 

а) за задолжителни видови на здравствена за-
штита: 

— 3,70% од катастарскиот доход и 74,00 дина-
ри паушал за секој осигурен член од домаќин-
ството — за осигуреници што имаат сопствена 
земја; 

— 368,00 динари паушал по домаќинство и по 
74,00 динари паушал за секој член на домаќин-
ството — за осигурениците што немаат сопствена 
земја. 

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

— 0,90% од катастарскиот доход и по 18,00 ди-
нари паушал за секој член на домаќинството — 
за осигурениците кои имаат сопствена земја; 

— 92,00 динари паушал по домаќинство и по 
18,00 динари паушал за секој член на домаќин-
ство — за осигурениците кои немаат сопствена 
земја. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 го-
дина. 

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

Број 8212 
27 декемрви 1979 година 

Прилеп 

Претседател на Собранието, 
Пандо Бачаноски, е. р. 

Собор на корисници на услуги 
земјоделци 

Претседател, 
Димче Матракоски, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманоски, е. р. 

61. 
Врз основа на член 25 став 1 и 26 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74), член 211 став 1 точка 
21-г и член 212 став 2 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата 
на основните самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите корисници на ус-
лугите — работници и делегатите на давателите 
на услугите, одржана на 27. XII. 1979 година, до-
несе 

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 износи за одделни категории 
осигуреници се плаќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и др.) што не примаат ли-
чен доход ако работат со полно работно време, 
во износ од 120,00 динари од кои: 37,50 за задол-
жителна здравствена заштита, 75,00 динари за ос-
танатите права од здравствената заштита и 7,50 
динари за случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести; 

2. за учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата од средно образование за 
одделни занимања за кои покрај училишната се 
изведува и практична настава, во износ од 70,00 ди-
нари од кои: 21.90 динари за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита, 43.75 динари за оста-
натите права од здравственото осигурување, и 4.35 
динари за случај несреќа на работа и заболувања 
од професионални болести; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, во износ од 60,00 динари од кои: 18,75 
за задолжителните видови на здравствена зашти-
та, 41,25 динари за останатите права од здравстве-
ната заштита; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 120,00 динари 
од кои: 37,50 дин. за задолжителни видови на 
здравствена заштита, 82,50 дин. за останатите ви-
дови на здравствена заштита; 
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5. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука (логорување), во износ од 60,00 динари од 
кои: 18,75 за задолжителните видови за здравстве-
на заштита, 41,25 за останатите видови на здрав-
ствена заштита; 

6. за лицата — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
време на изведувањето на територијалната одбрана, 
во износ од 60,00 динари од кои: 18,75 дин. за за-
должителните видови на здравствената заштита и 
41,25 динари за останатите права; 

7. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиум!'! на 
народните собранија или Извршниот совет, во из-
нос од 120,00 динари, од кои: 37,50 за задолжи-
телните видови за здравствена заштита и 82,50 
динари за останатите права; 

8. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските 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 120,00 динари на член, 
од кои: 37,50 дин за задолжителните видови на 
здравствена заштита и 82,50 дин. за останатите 
права. 

Член 2 

Во постојани месечни износи се плаќаат и при-
донесите за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести за: 

1. ученицте во средните училишта и студенти-
те во вишите и високите школи, факултетите и 
академиите, за времетраењето на практичната ра-
бота во врска со наставата, во износ од 25,00 ди-
нари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни акции, во износ од 25,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, во износ од 25,00 динари; 

4. за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на предвојнинка обука, во износ од 25,00 
динари; 

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување 
задачи на територијалната одбрана и цивилната 
заштита, во износ од 25,00 дин. 

6. за припадниците на доброволните организа-
ции за противпожарна заштита, во износ од 25,00 
динари; 

7. за лицата што се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатиле 
заедниците за вработување, во износ од 37,00 ди-
нари; 

8. за лицата кои се вработени со помалку од 
половина од полното работно време, во износ од 
37,00 динари; 

9. за лицата кои вршат повремени или при-
времени работи по основ на договор, во износ од 
37,00 динари. 

Член 3 

Придонесите за лицата отстапени со оваа од-
лука, освен за оние од член 1 точка 8, се пре-
сметуваат и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од 1 месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1,30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за придонеси-
те на здравственото осигурување што се плаќаат 
во постојани месечни износи за одделни категории 
осигуреници, бр. 8914 од 29. ХИ. 1978 година и 
број 3004/1 од 30. III. 1979 година. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

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

Број 8219 
27 декември 1979 година 

Прилеп 

Собрание на Општинската заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

Собор на корисници на услуги — 
работници 

Претседател, 
Симеон Гешоезш, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманови, е. р. 

62. 
Врз основа на члел 25 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 211 став 1 точка 21-д и член 
212 став 2 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, а по прибавеното мислење на Собранието на 
основните самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите — работници 
корисници на услугите и Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржана на 27. II. 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пре-

сметување и плаќање на придонес за здравственото 
осигурување за лица вработени кај приватни рабо-
тодавци на подрачјето на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп, а за кои со Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување не се утврдени осно-
вици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од ова осигурување на лицата вработени 
кај приватните работодавци претставува договоре-
ниот нето личен доход меѓу приватниот работода-
вец и работници, кој не може да биде помал од: 

2.150,00 динари, за неквалификувани работници; 
2.450,00 динари, за полуквалификувани работни-

ци; 
2.700,00 динари, за квалификувани работници; 
3.350,00 динари, за висококвалификувани работ-

ници; 
2.150,00 динари, за лица на практика (волон-

тери) ; 
2.150,00 динари, за домашни помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 
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Член 3 

За учениците во стопанство, односно училишта-
та за средно образование, односно учениците во 
училиштата за квалификувани работници за кои 
покрај училишната се изведува и практична наста-
ва во работната организација или кај приватен ра-
ботодавец, основица е наградата што ја прима но не 
помалку од: 

— 450,00 динари, за ученици од I година; 
— 600,00 динари, за ученици од II година; 
— 800,00 динари, за ученици од III година. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за утврдување на 
основиците за пресметување и плаќање на придо-
несите за здравствено осигурување на лицата вра-
ботени кај приватни работодавци, бр. 8915 од 29. XII. 
1978 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1.1. 1980 година. 
Истата да се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 8220 
27 декември 1979 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската заедница 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманови, е. р. 
Собор на корисници на услуги 

— работници 
Претседател, 

Симеон Гешоски, е. р. 

63. 
Врз основа на член 25 став 1 алинеја 2 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 5/74), а во врска со член 
211 став 1 точка 21-д и член 212 став 2 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — При-
леп, по прибавено мислење на собранијата на ос-
новните самоуправни интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, со рамноправно учество на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услуги — работници и 
Соборот на делегатите на давателите на услуги, на 
седницата одржана на 27. ХИ. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СА-

МОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, 
АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ 

Член 1 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравственото осигурување на са-
мостојните занаетчии, угостители, адвокати и авто-
превозници служи даночната основица (личниот до-
ход) од самостојно вршење на стопанска дејност 
утврдена за претходната година, со тоа што таа 
основица се смета како аконтација за тековната го-
дина, која не може да изнесува помалку од зага-
рантираниот месечен личен доход остварен во оп-
штината во претходната година, но не повеќе од за-
гарантираниот месечен личен доход остварен во Ре-
публиката во претходната година. 

Член 2 
За самостојните занаетчии, угостители, адвока-

ти и превозници на кои не им се утврдува даночна 
основица, а данокот го плаќаат во годишен пауша-
лен износ, како основица за пресметување и пла-
ќање на придонесот за здравственото осигурување 
ќе служи паушалниот износ односно гарантираниот 
личен доход во Републиката за тековната година. 

Член 3 
Ако даночната основица (личен доход) не е 

утврдена на дел од календарскава година поради 
што дејноста не е вршена за цела година, како ос-
новица ќе служи привремено гарантираниот личен 
доход определен за тековната година, до конечното 
утврдување на даночната основица. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка, престанува да важи Одлуката за определува-
ње на основица за пресметување и плаќање на 
придонесите на здравствено осигурување на само-
стојните занаетчии, угостители, адвокати и пре-
возници, бр. 8916 од 29. ХИ. 1978 година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Број 8221 
27 декември 1979 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 
Собор на даватели на услуги 

Претседател, 
д-р Светозар Кузманоски, е. р. 

Собор на корисници-работници 
Претседател, 

Симеон Гешоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ПРОБИШТИП 

64. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРИ", бр. 9/78) 
и Одлуката за утврдување висината на стапките 
на придонесите за Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — Скопје, 
донесена на 25. 12. 1979 година, а во смисла на' 
член 23 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Про-
биштип, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 26. XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА — ПРОБИШТИП 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на ОЗТ, личен доход од ра-
ботен однос од нестопанските дејности, личен до-
ход од земјоделска дејност, личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност и личен 
доход од самостојно вршење на нестопанска деј-
ност заради обезбедување средства на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Пробиштип. 

II 

Се утврдуваат следните стапки на придонеси 
и тоа: 

1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка 
од 0,48%; 
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2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанските дејности, по стапка од 0,40%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 0,50%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 1% и 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 1%. 

III 

Во однос на обврзниците, основицата, пресме-
тувањето и уплатувањето на придонесот за соци-
јална заштита ќе се применуваат одредбите од член 
1 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за социјална заштита („Службен весник 
на СРМ" бр. 43/78) и член 87, 88 и 89 од Законот 
за социјална заштита („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78). 

IV 

Со донесувањето на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита на општина Про-
биштип, бр. 02-174/1 од 22. VI. 1979 година, објаве-
на во „Службен весник на СРМ", бр. 23/79. 

V 

^ Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и ќе 
се применува од 1. I. 1980 година. 

Број 02-339/1 
31 декември 1979 година 

Пробиштип 
Претседател, 

Стоил Јовановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
РЕСЕН 

65. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Ресен, Собранието на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Ресен, на седницата одржана на 
28. ХИ. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА — РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход заради обезбедување средства за 
финансирање на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат: 
— од доходот на организациите на здружен 

труд, по стапка од 0,38%; 
— од личен доход од работен однос од несто-

пански дејности, по станка од 1%; 
— од личен доход од земјоделска дејност, по 

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

стопанска дејност, по стапка од 0,15°/о; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност, по стапка од 0,15°/о. 

Член 3 
Организациите на здружен труд ЗИК „Прес-

панско јаболко" — ООЗТ Земјоделие — Ресен, 
ГРО „Пелагонија" — ООЗТ ИГМ „Слога" — Ресен, 
Угостител ско-туристичката работна организација 
„Преспатурист" — Ресен, ООЗТ Туристичка на-
селба „Отешево" — Ресен, како и организациите 
на здружен труд кои ќе градат индустриски и 
други капацитети во ридско-планинските и погра-
ничните подрачја во општината Ресен ќе плаќаат 
50% од утврдената стапка на придонес од доход 
утврден во членот 2 став 1 алинеја 1 на оваа 
одлука. 

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

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1980 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-117/1 
28 декември 1979 година 

Ресен 
Претседател, 

Миле Коневски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП 
бб. 

Врз основа на член 58 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78), Собранието 
на Заедницата за вработување — Штип, на седни-
цата одржана на 27. XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на работниците во кои се 
содржани придонесите и даноците што се плаќаат 
од личниот доход (бруто личен доход) по стапка 
од 0,75%. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1980 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Број 0201-27/9 
27 декември 1979 година 

Штип 
Претседател, 

Коста Кукутанов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

67. 
Врз основа на член 56 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за старосно осигуру-
вање на земјоделците на општината Штип, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците на општи-
ната — Штип, на седницата одржана на 19 де-
кември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОБРОВОЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТА-
РОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА 

ОПШТИНАТА ШТИП ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Земјоделците кои се осигурени според Законот 

за старосно осигурување на земјоделците, можат 
да се осигураат заради остварување на повисок из-
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нос на пензија од минималната старосна пензија, 
според следните месечни основици на осигурување: 

— 1.200 динари, 
— 2.000 динари, 
— 3.000 динари, 
— 4.000 динари, 
— б.000 динари, 
— 6.000 динари. 

Член 2 

Стапката на придонесот на земјоделците — оси-
гуреници во доброволното осигурување се утврдува 
во висина до 18̂ /а од основицата на осигурување 
од член 1 на оваа одлука за која ќе се определи 
осигуреникот. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Број 14-3/3 
19 декември 1979 година 

Штип 
Претседател, 

Ристо Чучков, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за виси-
ната на паушалниот надоместок на инвалидите на 
трудот и децата — инвалиди на осигуреници за 
времето додека се врши професионална рехабили-
тација надвор од местото на живеење, објавена во 
».Службен весник на СРМ", број 39/79, се п о т п а д -
нала долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛ-
НИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА 
ТРУДОТ И ДЕЦАТА-ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕ-
НИЦИ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕ-
СИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД 

МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕ 

Во членот 6 наместо зборот: „јануари", треба 
да стои: „јуни". 

Од Основната заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување — Штип, 3 јануари 1980 
година. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 30 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 23 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Самоуправната 
интересна заедница на станувањето — Битола, со 
следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на станувањето — Битола, со 
ЦО. 

Основни дејности: 
140221 — самоуправна интересна заедница на 

домувањето; 
140222 — самоуправна интересна заедница за 

деловен простор. 
СИЗ во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка. 

За сите обврски сторени во правниот промет 
одговара со сите свои средства (Ц. О.) целосна од-
говорност. 

Име на лицето овластено за застапување: дипл. 
инж. архитект Боро Радевски, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 30/79. (379) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 33 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 33 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата — Охрид, 
со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправна ин-
тересна заедница на културата — Охрид, со ЦО 

Основна дејност: 140233 — СИЗ на културата. 
СИЗ во правниот промет со трети лица иста-

пува во- свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети ли-

ца одговара со сите свои средства. 
Име на лицето овластено за застапување: Пав-

лина Чингова, секретар, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 33/79. (380) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 31 од 9. И. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 24 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Самоуправ-
ната интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Охрид, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата — Охрид, ЦО. 

Основни дејности: 140235 — СИЗ за општестве-
на заштита на децата. 

СИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое (име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Ми-
хајле Николовски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 31/1979 тод. (381) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 35 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 28 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за здравство и 
здравствено осигурување — Струга, со следните 
податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравство и 
здравствоно осигурување — Струга, со ЦО. 

Основна дејност: 140237 — СИЗ за здравство 
и здравствено осигурување, за задоволувањето на 
своите лични и заеднички потреби и интереси во 
областа на здравството и здравственото осигуру-
вање врз начелата на заемна солидарност (корис-
ници на услуги — работници) во ООЗТ и месните 
заедници како и (даватели на услуги) ООЗТ од 
областа на здравството коишто остваруваат сло-
бодна размена на трудот и вршат здравствени ус-
луги и одлучуваат по прашања од заеднички ин-
терес. 

СИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за (своја сметка, а во рамките 
на овластувањата со Самоуправната спогодба за 
основање и Статутот на Заедницата. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Рис-
то Стефаноски, секретар без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 35/1979 година. (386) 
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Советот на Економскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор на наставници во постојан рабо ген 
однос (во сите звања) за следните предмети: 

1. Теорија на билансот и анализа на работење-
то на ОЗТ, 

2. Економика на ОЗТ (општ дел), 
3. Финансиски систем на СФРЈ, 
4. Економика на трговијата (внатрешна и над-

ворешна). 
За избор на асистенти и помлади асистенти за 

следните предмети: 
1. Економска географија — еден асистент, 
2. Основи на сметководството — три асистента. 
Условите за избор се определени со Законот за 

високото образование и Статутот на Факултетот. 
Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 

Факултетот во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Кон пријавата, кандидатите треба да прило-
жат: диплома, куса биографија, список на научни 
и стручни трудови и по еден примерок од тру-
довите. 

СОДРЖИНА 
Страна 

7. Препорака за остварување на правата и 
интересите на работните луѓе и граѓаните 
пред органите на управата, правосудните 
органи, самоуправните, интересни заедни-
ци и пред другите органи и организации 33 

8. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за утврдување стапка на придонес од ли-
чен доход од работен однос за обезбеду-
вање средства на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за основно об-
разование за 1980 година — — — — 36 

9. Одлука за давање согласност на процен-
тот на усогласувањето на минималната 
старосна пензија и семејната пезија со по-
растот на трошоците за живот во 1979 
година — — — — — — — — — 36 

10. Одлука за давање согласност на , Финан-
сискиот план на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за отарасио оси-
гурување на земјоделците за 1980 година 36 

11. Упатство за изменување на Упатството за 
начинот и постапката за остварување на 
компензација на цената на лебот — — 36 

12. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 12/79 од 27 декември 1979 година — 37 

13. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 40/79 од 31 октомври 1979 година — 37 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

КУМАНОВО 
49. Одлука за утврдување стапка на придонес 

за станбена изградба — — — — — — 38 
50. Одлука за продолжување важноста на Од-

луката за утврдување стапката еа придо-
несот за здравствено осигурување на ра-
ботниците за 1980 година — — — — 39 

51. Одлука за утврдување на постојаните из-
носи на придонесите за здравственото оси-
гурување на одделни категории лица — 39 

52. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесот за 

здравствено осигурување на лица вработе-
ни кај приватни работодавци — — — 39 

53. Одлука за висината на стапките и изно-
сите на придонесите за здравствено оси-
гурување на земјоделците за 1980 година 40 
ОХРИД 

54. Одлука за усвојување на Анексот кон Оп-
штествениот договор за висината на сред-
ствата од придонесите од доходот и лич-
ните доходи како приход на општинските 
самоуправни интересни заедници во 1979 
година — — — — — — — — — 40 

55. Одлука за стапките и тарифите на при-
донесите за здравствено осигурување на 
работниците за 1980 година — — — — 40 

56. Одлука за висината на придонесите за фи-
нансирање на здравственото осигурување 
на земјоделците за 1980 година — — — 41 

57. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за придонесите на здравствено оси-
гурување на одредени категории лица вон 
работен однос, бр. 05-12534 од 28. XII. 1977 
година и бр. 05-5903 од 22. ХИ. 1978 година 41 

58. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување на лицата 
вработени ка ј приватни работодавци за 
1980 година — — — — — — — — 41 
ПРИЛЕП 

59. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесот за здравствено осигурување на 
работниците и стапката на посебниот при-
донес за користење на здравствена зашти-
та во странство за 1980 година — — — 42 

60. Одлука за висината на придонесите за фи-
нансирање на здравственото осигурување 
на земјоделците за 1980 година — — — 43 

61. Одлука за придонесите за здравствено 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории оси-
гуреници — — — — — — — — — 43 

62. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата врабо-
тени кај приватни работодавци — — — 44 

63. Одлука за определување на основици за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравственото осигурување на самостој-
ните занаетчии, угостители, адвокати и 
превозници — — — — — — — — 45 
ПРОБИШТИП 

64. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — 
Прооиштип — — — — — — — — 45 
РЕСЕН 

65. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита 
— Ресен — — — — — — — — — 46 
ШТИП 

66. Одлука за определување на стапката на 
придонесот за вработување за 1980 година 46 

67. Одлука за утврдување на основиците и 
стапката на придонесот за доброволното 
осигурување на земјоделците во Самоуп-
равната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците на општина-
та Штип за 1979 година — — — — — 46 
Исправка на Одлуката за висината на па-
ушалниот надоместок на инвалидите на 
трудот и децата — инвалиди на осигуре-
ници за времето додека се врши профе-
сионална' рехабилитација надвор од мес-
тото на живеење — — — — — 47 
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