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

Претплатата за 1984 година нане* 
сува 1.500 динари. Овој број чини 60 
ЧИН. Жиро сметка 40100-603-12498 

322. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 8 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на.- , 
1. Донески Димко Ацко, од Кичево, 
2. Црнгаров Атанас Славе, од е. Куклиш, 
3. Николов Вангел Ѓорги, од Штип, 
4. Петрушев Трајан Јово, од Свети Николе, 
5. Шериф Шериф Џемшит, од Скопје, 
6. Лимани Шукри Беќир, од Кичево, 
7. Лимани Шукри Мухамед, од Кичево, 
3. Лимани Шукрија Џевид, од Кичево, 
9. Сакип Дервиш Јакупи, од е. Пал атиџа, 

10. Таири Џеват Кадри, од е. Горно Седларце, 
11. Касапов Асен Стефчо, од Струмица, 
12. Мехмед Исмаил Наим, од Охрид, 
13. Асени Авзија Иљаз, од Гостивар, 
14. Селимовиќ Саит Јашар, од Струмица, 
15. Мадевски Јордан Владимир, од е. Нова Маала. 

I I 
Изречената парична казна во износ од 2.000,00 

динари се замени со условна осуда, со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 годи-
на не стори ново кривично дело на: 

1. Станојковски Коле Горѓи, од Крива Паланка. 

I I I 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок >од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Заревски Трипун Милан, од е. Раотинце. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеца 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на-. 

. 1, Милчевски Симеон Ило, од е. Саса. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

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

1. Рамадани Амди Назми, од Скопје. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 7 месеци 

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

1. Илиевски Александар Пецо, од Битола. 
уц 

Изречената казна затвор во траење од 1 година 
и 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 
години не стори ново кривично дело на: 

1. Атанасовски Панде Вангел, од Битола. 

VI I I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 9 месеци на: 
1. Стојаков Горѓи Васе, од е. Баница. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Јакимов. Стоица Иван, од е. Белимбегово. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-486 
8 јуни 1984 година 

Скопјс 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, е. р. 

323. 
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на 

СР Македонија, а во врска со член 6 и 7 од Уредба-
та за ограничување на прометот на моторен бензин 
и дизел гориво („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/83 
и 27/84), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА МО-
ТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВО ЗА ПАТНИЧ-
КИТЕ ВОЗИЛА, ТРАКТОРИТЕ И МАШИНИТЕ ВРЗ 

ОСНОВА НА БОНОВИ 

Член 1 
' Во Уредбата за определување на количините на 

моторен бензин и дизел гориво за патничките во-
зила, тракторите и машините врз основа на бокови 
(„Службен весник на СРМ", бр. 49/82, 7/83 и 16/83) во 
член 1, во вториот ред, зборот „и" се брише и се 
заменува со запирка, а по зборовите „градежните 
машини" се додаваат зборовите „и моторите за агре-
гати за производство на електрична енергија и дру-
ги машини". 

По точка 4 се дрдаваат две нови точки кои гла-
сат: 

,,4а). Мотори за агрегати за производство на елек-
трична енергија: 

до 9 кв. 
од 10 до 19 кв. 
ОД 20 до 39 кв. 
над 39 кв. 

20 литри месечно, 
30 литри месечно, 
45 литри месечно, 
60 литри месечно. 

Покрај количините определени во оваа точка, 
сопствениците на моторите за агрегати, за производ-
ство на електрична енергија кои вршат дејност со 
самостоен личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани, а кои немаат можност да корис-
тат електрична енергија од системот, ќе им се изда-
ва моторен бензин и дизел гориво уште по 50% од 
месечно утврдените количини. 

46). други машини — 10 литри по 1 машина". 
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По точката 4 се додава нов став кој гласи: 
„На сопствениците на самоодни комбајни што се 

користат за сопствени потреби или за вршење на 
услуги на трети лица им се издаваат бонови за мото-
рен бензин и дизел гориво 20 литри месечно по хек-
тар жетвена површина за период од 1 јуни до 31 де-
кември". 

Член 2 
Во членот 2, став 1, точка 2, потточка „а" бројот 

10 се заменува со бројот 15. 
Член 3 

Во член 3, став 1, во петтиот ред зборовите во 
заградата „бр. 62/32 и 75/82" се заменуваат со зборо-
вите „бр. 51/83 И 27/84". 

Во ставот 1, точката 1, во четвртиот ред, по збо-
рот „километри" се додаваат зборовите „и на коопе-
рантите за превоз на индустриска добиточна храна", 
а зборот „му" се заменува со зборот „им". 

Во точка 2 бројот „25" се заменува со бројот 
,,50", а бројот „50" се заменува со бројот „100". 

По точката 2 се додаваат три нови точки кои 
гласат: 

„2а) На лицата кои вршат јавен превоз на стока 
на организациите на здружен труд или на други ко-
рисници на општествени средства во количество од 
80% од потрошувачката на гориво од претходната 
година искажана и евидентирана во деловните книги 
на таа организација и други корисници на опште-
ствени средства. 

Ако организацијата или другите корисници на 
општествени средства немаат податоци за потрошено-
то гориво во претходната година, односно ако немаат 
таква евиденција: 

— за возила до 3,5 тона носивост 150 литри 
— од 3,5 до 5 тона носивост 200 литри 
— од 5 до 10 тона носивост 240 литри 

2б). На членовите на друштвата на пчеларите кои 
вршат обиколување и прехранување на пчелите во 
периодот од 1 март до 30 октомври: 

— 15 литри месечно до 20 пчелни семејства; 
— 30 литри месечно од 21—50 пчелни семејства, 
— 40 литри месечно од 51—100 пчелни семејства, 
— 50 литри месечно од 101—200 пчелни семеј-

ства, 
— 60 литри месечно над 200 пчелни семејства. 
Покра ј количините определени во оваа точка на 

членовите на друштвата на пчеларите во месеците 
мај, јуни и јули ќе им се издава моторен бензин и 
дизел гориво уште по 50°/о од месечно утврдените 
количини во случаи на селење на пчелните семејства 
на паша. 

2в). На самостојните уметници кои се членови на 
уметничките друштва за патничките возила — 30 
литри месечно". 

Точката 3 се менува и гласи: 
„На лицата кои се во постојан работен однос, а 

кои своите возила ги користат за давање итна и не-
одложна лекарска помош и куќни посети, давање 
на итна ветеринарска помош, вршење на ПТТ услу-
ги, вршење на инспекциски надзор, продажба На кни-
ги, продажба на стока надвор од деловните просто-
рии на организацијата на здружен труд во која се во 
постојан работен однос (трговски патници), на царин-
ските работници, милиционерите граничари кои не 
можат да користат јавен сообраќа ј за одење на ра-
бота и враќање од работа, се определува количина 
на моторен бензин и дизел гориво и тоа: 

— за мотоцикли 30 литри 
— за патнички возила 80 литри". 

Ставот 2 на точката 3 се менува и. гласи: 
„Потврдата дека лицата од став 1 на овој член 

користат свои возила ја издава организацијата на 
здружен труд во која лицето е вработено, друштво-
то во кое лицето членува, органот на царинската 
служба, односно органот што врши инспекциски над-
зор". 

Член 4 
' Во членот 4, во вториот ред запирката се брише 

и се додаваат зборовите „и на тешко заболено лице". 

Член 5 
Во член 6, став 1 зборовите „точка 1" се заме-

нуваат со зборовите „точка 1, 3, 4 и 5". 
Во ставот 2 зборовите „точка 2" се заменуваат 

Ч;о зборовите „точка 2, 6 и член 4". 

Член 6 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Боновите за моторен бензин и дизел гориво на 

лицата од член 2 став 4 точка 1, 2 и 3 од Уредбата 
за ограничување на прометот на моторен бензин и 
дизел гориво ги издава општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи врз основа на 
доказ од здравствена установа за инвалидитетот, за 
загубата на видот, за потреба од редовна дијализа, за 
тешка здравствена состојба и тешка заболеност, за 
попречен физички или психички развој на дете, ка-
ко и доказ за вработувањето, за потребата од шко-
лување, за рехабилитација или за организиран дне-
вен престој". 

Член 7 
По член 7 се додава нов член ко ј гласи: 
^Боновите за моторен бензин и дизел гориво од 

член 3, 4 и 5 од Уредбата за ограничување на про-
метот на моторен бензин и дизел гориво, ги издава 
општинскиот орган на управата надлежен за вна-
трешни работи според местото на евидентирањето 
на верската заедница или местото на живеењето на 
свештените лица, местото на преземањето на ново 
купеното а нерегистрирано моторно возило, односно 
според местото на регистрирањето на вршењето на 
такси дејност". 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-988/1 
21 јуни 1984 година 

, Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

324. 
Врз основа на член 61 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ", 
бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА „ДЕТСКА 

НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1984 
ГОДИНА 

I 
Висината на придонесот за „Детска недела", што 

ке се наплатува од 1 до 7. X. 1984 година, изнесува: 
1. На секој продаден влезен билет за театар, 

кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации, доколку неговата вредност изнесува: 

— до 100 динари 5 динари 
— над 100 динари 10 динари 
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот 

сообраќај , освен на печатени работи — 2 динари. 
3. На секој продаден возен билет во железнич-

киот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) 
и авионскиот сообраќај , доколку неговата вредност 
изнесува: 

— до 150 динари 5 динари 
— над 150 динари 10 динари 
4. Н а секој влезен билет за спортски натпрева-

ри и други спортски приредби, доколку неговата 
вредност изнесз^ва.-

— до 100 динари 5 динари 
— над 100 динари 10 динари 
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II 
Висината на придонесот за „Детска недела" од 

точка I на оваа одлука, потточки 1 и 4, се плаќа 
во готови пари при продавањето на секој влезен. би-
лет, а висината на придонесот за „Детска недела" 
од точка I на оваа одлука, потточки 2 и 3, се пла-
ќ а во налепиш марки кои се издаваат за таа намена. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-991/1 
14 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

325. 
Врз основа на член 19, став 2 од Законот за ма-

теријално обезбедување на учесниците во Народно-
ослободителната војна („Службен весник на СРМ", 
бр. 20/77, 27/78, 11/81 и 13/84), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 

ВОЈНА ВО 1984 ГОДИНА 

1. Основиците за одредување на материјалното 
обезбедување од член 18, став 1, точка 1 до 8 од 
Законот за материјално обезбедување на учесниците 
во Народноослободителната војна, се усогласуваат со 
порастот на просечните лични , доходи на вработе-
ните во Републиката, остварен во 1983 година, од-
носно се зголемуваат за 25,7®1о и во 1984 година из-
несуваат: 

1) За учесниците во Народноослободителната вој-
на од 1941 година — 6.976 динари; 

2) За учесниците во Народноослободителната вој-
на од 1942 година — 6.636 динари; 

3) За учесниците во Народноослободителната вој-
на од пред 9. IX. 1943, како и за предвоените рево-
луционери — 5.581 динар; 

4) За учесниците — жени во Народноослободи-
телната војна пред 9. IX. 1944 година односно пред 
30. XI. 1944 година — 5.065 динари; 

5) За учесниците во Народноослободителното 
движење од Егејскиот дел на Македонија од 1946 
година — 5.581 динари; 

6) За учесниците во Народноослободителното 
движење од Егејскиот дел на Македонија од 1947 
година — 5.342 динари;, 

7) За учесниците во Народноослободителното 
движење од Егејскиот дел на Македонија пред 31 
март 1948 година — 5.065 динари; 

8) За лицата од член 2, точки 3 и 4 од Зако-
нот за материјално обезбедување — 5.065 динари. 

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

Бр. 23-989/1 
14 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

326. 
Врз основа на член 39, став 2 од Законот за 

воените инвалиди („Службен весник на СРМ" бр. 
29/73, 45/74, 42/77, 11/81 и 13/84), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК 
ВО 1984 ГОДИНА 

1. Основиците за утврдување на инвалидскиот 
додаток од член 4. став 1, точка 2 и з од Законот за 
воените инвалиди, се усогласуваат со порастот на 
просечните лични доходи на вработените во Репуб-
ликата, остварен во 19ЅЗ година, односно се зголе-
муваат за 25,7'°/а и во 1984 година изнесуваат-. 

за уживателите на инвалиднина кои имаат при-
ходи — 5.895 динари и 

за уживателите на инвалиднина кои имаат при-
годи од земјоделството 5.490 динари. 

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

Бр. 23-990/1 
И4 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател -

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

327. 
Врз основа на член 27 и 28 од Законот за сис-

темот на цените и за општествената контрола на це-
ните на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ" број 33/80), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ВЕСНИЦИТЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА", „ФЛАКА Е 
ВЛАЗРИМИТ" И „БИРЛИК" 

1. Постојните цени на весниците „Нова Македо-
нија", „Флака е влазримит" и „Бирлик" можат да се 
зголемат, така што новите це^ни да изнесуваат и т о а : 

— „Нова Македонија" 15,00 (по еден примерок) 
— „Флака е влазримит" 10,00 „ 
— „Бирлик , ; 10,00 „ 

За еднодневно издание во текот на неделата, це-
ната на весникот „Нова Македонија" може да изне-
сува 17,00 динари. 

. 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-964/1 
7 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

328. 
' Врз основа на член 32 став з од Законот за 

изградба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" број 15/83), Републичкиот комитет за енер-
гетика. индустрија и градежништво донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБНОВУВАЊЕТО И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕТО И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЧУВАЊЕ НА ИНВЕС-

ТИЦИОНО-ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на обно-

вувањето и дополнувањето, како и условите под кои 
се чува инвестиционо-техничката документација. 
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Член 2 
Обновувањето- на инвестиционо-техничката доку-

ментација се врши во случаите кога целата инвес-
тиционо-техничка документација или одделни нејзи-
ни делови се оштетени или уништени. 

Обновувањето на оштетената документација се 
врши со п р е к о п и р а н а прецртување, преработување, 
микрофилмување и слично. Начинот на обновување 
се определува врз основа на писмен предлог од ко-
мисијата што ја именува инвеститорот. 

Обновувањето на уништената документација се 
врши со изработување на нова документација врз 
основа на податоците добиени со снимање на постој-
ниот објект и извршување на најнеопходните прес-
метувања. Новата документација се изработува за 
оние фази и делови од уништениот комплет на до-
кументацијата што се неопходни за нормална упо-
треба, одржување или евентуална реконструкција на 
инвестициониот објект. 

Член 3 
Дополнување на инвестиционо-техничката доку-

ментација се врши во случаите кога во текот на гра-
дењето односно во текот на употребата на инвести-
циониот објект се пристапи кон измени и допол-
нувања на конструкциите, инсталациите и на техно-
лошкиот процес на инвестициониот објект. 

Дополнувањето на инвестиционо-техничката до-
кументација се приложува кон основната инвестицио-
но-техничка документација и заедно со истата се чу-
ва под условите пропишани со овој правилник. 

Извршеното дополнување на инвестиционо-тех-
ничката документација се забележува односно кон-
статира и во основната инвестиционо-техничка до-

к у м е н т а ц и ј а . 
Член 4 

Органот надлежен за давање одобрение за гра-
дење, инвеститорот односно органот или организа-
цијата врз кои е пренесено правото на користење на 
инвестициониот објект (органот односно организа-
цијата), се должни да ги обезбедат следните услови 
за чување на инвестиционо-техничката документација : 

— местото (просторијата) во која се чува доку-
ментацијата да биде осигурено од уништување, краж-
ба, пожар, поплава, земјотрес и други елементарни 
непогоди и да е погодно за евентуална евакуација на 
документацијата; 

— погодна опрема за чување на документацијата 
(рафтови, шифоњери). Поважните делови од доку-
ментацијата се сместуваат во челични ормани.* 

Член 5 
Органот односно организацијата што ја чува ин-

вестиционо-техничката документација задолжително 
води картотека заради увид и. полесна манипулација 
со инвестиционо-техничката документација. Во кар-
тотеката се попишуваат сите фази, делови и прилози 
на документацијата, со соодветни ознаки и битни 
податоци за содржината. 

Член 6 
Органот односно организацијата што ја чува ин-

вестиционо-техничката документација најмалку еднаш 
во годината истата ја прегледува заради утврдување 
на состојбата и за извршениот преглед составува за-
писник. 

Член 7 
Инвестиционо-техничката документација за об-

јектите што се рушат задолжително се предава на 
чување на надлежниот архив, согласно прописите за 
архивската граѓа и архивите. 

Член 8 

Со влегувањето во сила на овој правилник прес-
танува да важи Правилникот за начинот ца обно-
вувањето и дополнувањето и условите за чување на 
инвестиционо-техничката документација („Службен 
весник на СРМ" број 24/74). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци- ' 
јалистичка Република Македонија" . 

Бр. 10-1196 
28 м а ј 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија 

и градежништво, 
д р Александар Маневски, е. р. 

329. 
Врз основа на член 48 од Законот за изградба на 

инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" број 
15/83),. Републичкиот комитет за енергетика, инду-
стрија и градежништво донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ 

ПРЕГЛЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се регулира начинот на врше-

ње на технички прегледи на изградени. инвестицио-
ни објекти. 

Член 2 -
Технички преглед на изграден инвестиционен об-

јект се врши по барање на инвеститорот или изве-
дувачката организација, односно произведувачот на 
инвестициониот објект за пазар. 

Член 3 
Барањето за вршење на технички преглед на об-

јектот треба да содржи особено.- назив и вид на об-
јектот, место каде е изграден, број и дата на одо-
брението за градење, назив на организацијата што 
го изградила објектот односно испорачала опремата 
и постројките, вредноста на објектот, организација-
та што ја изработила инвестиционо-техничката доку-
ментација, како и ко ј вршел стручен надзор над гра-
дењето на објектот. 

Член 4 
Решението за формирање на Комисија за тех-

нички преглед (Комисијата) се доставува на инвес-
титорот, на организацијата што го изградила објек-
тот и на членовите на Комисијата. 

Член 5 
Комисијата се состои најмалку од три члена. 
За членови на Комисијата/ во зависност од при-

родата на објектот, по потреба се именуваат и прет-
ставници на надлежниот орган за внатрешни рабо-
ти, народна одбрана и други органи, ако е тоа пред-
видено со закон или други прописи. 

Член 6 
Инвеститорот и организацијата што го изгради-

ла објектот, пред поднесувањето на барањето за 
формирање на Комисија, ја подготвуваат потребната 
документација што служела за изградба на објек-
тот, а особено: 

1. одобрението за градење на објектот; 
2. инвестиционо-техничката документација со си-

те измени, и дополнувања врз основа на кои е изгра-
ден објектот; 

3. градежните дневници и книги што се водат 
при изградба на објектот; 

4. документите за квалитетот на вградениот ма-
теријал и к о н с т р у к ц и ј е , инсталациите, опремата и 
постројките и 

5. документите за извршените испитувања на 
конструкциите, инсталациите, постројките во однос 
на нивната носивост, техничката исправност и без-
бедност. 

Инвеститорот и организацијата што го изградила 
објектот, документацијата од став 1 на овој член пред 
почетокот на техничкиот преглед ќе ја стават на рас-
полагање на Комисијата. 
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Член 7 
По приемот на решението за формирање на Ко-

мисија инвеститорот и организацијата што го изгра-
дила објектот ќе одредат свои претставници што ќе 
присуствуваат на техничкиот преглед. 

По потреба, на техничкиот преглед може да би-
де повикан и претставник на проектантската органи-
зација што ја изработила инвестиционо-техничката 
документација. 

За претставници од став 2 од овој член се оп-
ределуваат лицата што вршеле стручен надзор над 
градбата од името на инвеститорот и непосредниот 
технички раководител на градбата на објектот. 

Член 8 
Техничкиот преглед на изградениот објект се 

врши на местото каде објектот е изграден. 

Член 9 
Пред почнување на прегледот на градежните ра-

боти, инсталациите, опремата и постројките. Коми-
сијата ќе се запознае со документацијата од член 6 
на овој правилник. 

Член 10 
Комисијата ќе утврди на начин предвиден со тех-

ничките прописи, а ако такви нема според совреме-
ните технички и научни сознанија, дали градежните 
работи, инсталациите, опремата и постројките се 
изведени според инвестиционо-техничката докумен-
тација. 

Техничкиот преглед, по потреба, може да опфа-
ти и вршење на пробно оптоварување како и допол-
нително испитување на квалитетот на вградениот ма-
теријал и конструкции односно инсталации, опрема 
и постројки. 

Техничкиот преглед се врши врз основа на атес-
ти, испитувања на вградените материјали, конструк-
ции. опрема и слично. 

Член 11 
За вршењето на техничкиот преглед односно за 

текот на прегледот се води записник. 
Записникот за технички преглед го потпишуваат 

членовите на Комисијата и присутните претставници 
на инвеститорот и изведувачот. 

Член 12 
Во записникот за техничкиот преглед односно 

писмениот извештај од член 43 став 5, и 6 од Зако-
нот за изградба на инвестициони објекти (Законот) 
се внесуваат работи кои се од значење за донесу-
вање решение за користење односно за пуштање во 
погон на објектот, а особено: 

1. дали објектот е изграден според инвестиционо-
техничката документација и измените и дополнува-
њата, доколку имало такви; 

2. дали се исполнети условите од член 41 од 
Законот; 

3. со какви документи се докажува, како и под 
кои услови е изграден објектот, име на органот или 
организацијата што ги издава тие документи со на-
ведување на битните податоци од нивната содржина,-

4. дали има неизведени работи според инвести-
ционо-техничката документација и дали објектот и 
без тие работи може несметано да се користи однос-
но да се пушти во погон; 

5. дали . на изградениот објект има недостатоци 
кои можат да се отстранат и во ко ј рок и 

6. дали на изградениот објект има недостатоци 
кои не- можат да се отстранат, а се однесуваат на 
стабилноста на објектот, безбедноста на животот или 
здравјето на луѓето, сообраќајот и соседните об-
јекти. 

Член 13 
Во записникот односно писмениот извештај се 

дава предлог за прием односно одбивање на приемот 
на објектот со образложение. 

Предлогот од став 1 од овој член Комисијата го 
донесува со мнозинство на гласови. 

Одвоените мислења на членовите на Комисијата, 
доколку ги има, се внесуваат во записникот и се 
потпишуваат од членовите што го издвоиле мисле-
њето. 

Член 14 
Записникот односно писмениот извештај за тех-

ничкиот преглед со предлог за прием или одбивање 
на приемот на објектот се доставува на органот што 
ја ф о р м и р а Комисијата најдоцна во рок од 15 дена 
по извршениот технички преглед на изградениот об-
јект. 

Член 15 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за начинот на издава-
њето одобренија за градење и за постапката за вр-
шење на технички прегледи („Службен весник на 
СРМ" број 24/74). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-1197 
28 м а ј 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија 

и градежништво, 
д р Александар Маневски, е. р. 

330. 
Врз основа на член 88 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
број 15/83), претседателот на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и градежништво донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ГРАДЕЖНАТА 

КНИГА И ГРАДЕЖНИОТ ДНЕВНИК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на во-

дењето на градежната книга и градежниот дневник 
за изградба на инвестиционите објекти односно из-
ведувањето на инвестиционите работи. 

Член 2 
Организацијата што го гради инвестициониот об-

јект односно што ги изведува инвестиционите рабо-
ти (изведувач) градежната книга и градежниот днев-
ник ги води уредно и ажурно. 

Член 3 
Градежната книга и градежниот дневник се во-

дат од почетокот до завршувањето на објектот од-
носно работите. 

Член 4 
Градежната книга и градежниот дневник по из-

вршениот технички преглед и конечната пресметка 
на изградениот објект му се предаваат на инвести-
торот. 

Член 5 
Градежната книга се води по систем на одделни 

картони или како книга со позиции. 
Градежниот дневник и книгата се со нумерира-

ни страници и заверени од страна на изведувачот. 

Член 6 
Во градежната книга и во градежниот дневник 

сите впишувања се вршат со мастило или хемиски 
молив. 

Член 7 
Градежниот дневник се води секој ден и во него 

се внесуваат: 
а) податоци за воведување на изведувачот во 

работа-
б) податоци за временските услови; 
в) податоци за водостојот, појавата на подземна 

вода И СЛИЧНО; 
г) податоци за вработените работници, механиза-

ција, превозни средства и набавениот материјал и 
опрема; 
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д) почеток и завршеток на работите по ф а з и и 
видови на работа, ден на приемот на техничката до-
кументација или одделни нејзини делови; 

ѓ) сите измени и отстапувања од техничката до-
кументација; 

е) констатации за квалитетот на материјалот, оп-
ремата и Друго што се вградува. Ако се врши испи-
тување, дата на испраќањето на материјалот, однос-
но опремата, дата на приемот на резултатот, какви 
се резултатите и за кои позиции, конструкции и ин-
сталации се однесуваат и слично; 

ж) прекини во работата условени поради елемен-
тарни непогоди, недостиг на материјали или работна 
рака, прекин на струја и др.,-

з) податоци за постојани точки (регулациони и 
нивелациона , прегледи и приеми на темели, арма-
тура, оплата, скела, опрема и ел.; 

и) предавање на калкулации и привремени си-
туации на инвеститорот или надзорниот орган,-

ј) податоци за доаѓање на стручни комисии, при-
чина на доаѓањето и нивните наоди; 

к) податоци за воведување на особени заштитни 
мерки при работа и 

л) други податоци од значење за околностите и 
условите на градењето и квалитетот на работата. 

Член 8 

Градежниот дневник секој ден го потпишуваат 
изведувачот, односно одговорниот раководител на ра-
ботите и инвеститорот односно лицата што вршат 
стручен надзор, доколку се врши стручен надзор од 
страна на инвеститорот. 

Член 9 

Во градежната книга се внесуваат податоци за 
мерките и количините на извршените работи по зи-
дови, за вградени машини, опрема и инсталации со 
потребни скици и цртежи за измените и отстапува-
њата од инвестиционс-техничката документација сре-
дени по позиции кои служат за времено и конечно 
пресметување на работите. 

Сите промени во текот на градењето со кои се 
менува или се отстапува од инвестиционо-техничката 
документација се евидентираат во градежната книга 
со внесување на потребен број скици и цртежи. 

Член 10 

Податоците во градежната книга се внесуваат врз 
основа на мерење и увид за извршените работи. По-
датоците во градежната книга се внесуваат повре-
мено по извршување на одделни позиции. Секое впи-
шување во книгата го потпишуваат претставникот на 
изведувачот и лицата што вршат стручен надзор. 

Член И 

Со влегувањето во сила на овој правилник прес-
танува да важи Правилникот за начинот на воде-
њето на градежната книга и градежниот дневник 
(„Службен весник на СРМ" број 24/74). 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-1093 
28 ма ј 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија 

и градежништво, 
д р Александар Маневски, е. р. 

331. 
Врз основа на член 85 од Законот за изградба на 

инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" број 
15/83), Републичкиот комитет за енергетика, инду-
стрија и градежништво донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ 
НА ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот и постап-

ката за отстапување на изградбата на инвестициони 
објекти кое се врши по пат на конкурс (јавно надда-
ваање) и по пат на собирање на понуди со претходно 
одржан конкурс за подобноста. 

Член 2 
Условите за отстапување изградба на инвестицио-

нен објект по пат на јавно наддавање или по пат 
на собирање понуди ги утврдува инвеститорот, сог-
ласно член 81 од Законот за изградба на инвестицио-
ни објекти (Законот). 

Заради обезбедување рамноправно учество на из-
ведувачките организации во постапката за јавно 
наддавање односно во постапката за собирање по-
нуди, инвеститорот е должен да го утврди и : 

1. начинот, местото и времето за запознавање со 
условите од ставот 1 на овој член, како и за доби-
вање на податоците потребни за составување на по-
нудата; 

2. критериумите за оценување која од поднесе-
ните понуди е најповолна односно критериумите за 
оценување на подобноста на изведувачките органи-
зации за изградба на инвестициониот објект (подоб-
носта на изведувачите); 

3. висината и формата на гаранцијата, ако со 
условите од ставот 1 на овој член е определено по-
лагање гаранција и 

4. рокот за поднесување на понудите. 

Член 3 
Отстапувањето на изградбата на инвестиционен 

објект по пат на јавно наддавање или по пат на со-
бирање на понуди се објавува во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Огласот покра ј податоците што се бараат според 
членот 81 на Законот, содржи и : назначување на 
местото и просториите во кои ќе се одржи јавното 
наддавање односно конкурсот за подобноста на из-
ведувачите, како и денот и часот на нивното одр-
жување. 

Член 4 
Постапката за отстапување изградба на инвести-

циони објекти по пат на јавно наддавање или по 
пат на собирање на понуди ја спроведува стручна 
комисија што ја ф о р м и р а инвеститорот (Комисија). 

Комисијата се состои од најмалку три члена. 

И. ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Член 5 
Јавното наддавање се врши по пат на писмени 

понуди што се поднесуваат врз основа на огласот 
за одржување на јавното наддавање и во согласност 
со условите од членот 2 на овој правилник. 

Член 6 
Понуда можат да поднесат организациите на 

здружениот труд регистрирани за вршење на деј-
носта во која спаѓа градењето на таков објект, од-
носно друга организација која со договор обезбеди-
ла деловна соработка со организација регистрирана 
за вршење на таа дејност (член 70 од Законот). 

Понудувачот може да поднесе само една понуда 
за работите што се предмет на отстапувањето. 
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Член 7 
Понудата содржи: 
1.. фирма (назив) и точна адреса на понудува-

чот; 
2. назив на работите што се предмет на отстапу-

вање по паг на јавното наддавање; 
3. цена на работите што се предмет на отстапу-

вањето по пат на јавното наддавање; 
4. рок за изведување на работите што се пред-

мет на отстапување по пат на јавно наддавање и га-
рантен рок за квалитетот на тие работи и 

5. други податоци за кои со огласот односно со 
условите за отстапување на изградбата на инвести-
циониот објект по пат на јавното наддавање е опре-
делено дека мораат да се внесат во понудата. 

Член 8 
Кон понудата се • прилага доказ за регистрација-

та на понудувачот, договорот за деловна соработка 
со организација регистрирана за вршење на дејноста 
во која спаѓаат работите што се предмет на отстапу-
вањето и други документи за кои со огласот односно 
со условите за Јавно наддавање е определено да се 
поднесат кон понудата (документацијата). 

Член 9 
Понудата и документацијата му се поднесуваат 

на инвеститорот или на Комисијата непосредно, во 
одвоени и запечатени обвивки. 

Обвивката со понудата мора да има ознака: 
„Понуда за јавното наддавање", а обвивката со до-
кументацијата ознака: „Документација за јавното над-
давање". На двете обвивки мора да биде назначен 
предметот во врска со ко ј се поднесува понудата. 

На секоја примена обвивка од ставот 2 на овој 
член инвеститорот односно Комисијата е должна да 
го означи денот и часот на приемот и да го завери 
тоа со печат и потпис на одговорното лице. 

Инвеститорот односно Комисијата е должна по 
барање на понудувачот да му издаде потврда за де-
нот и часот на приемот на обвивката. 

Доколку понудата и документацијата му се дос-
тави на инвеститорот, то ј е должен сите примени по-
нуди да и ги предаде на Комисијата пред часот оп-
ределен за одржување на јавното наддавање. 

Член 10 
Во постапката за јавно наддавање се земаат пред-

вид само навремено поднесените понуди кон кои е 
приложена документацијата. 

Како навремено поднесена понуда ќ е се смета 
понудата предадена на инвеститорот или непосред-
н о на Комисијата во рокот определен во огласот за 
одржување на јавното наддавање. 

Рокот од ставот 2 на овој член не може да се 
определи така што да се завршува по часот опре-
делен за почеток на јавното наддавање. 

Ненавремената понуда, како и понудата кон ко-
ја не е приложена документацијата, не се зема пред-
вид во постапката за јавно наддавање и му се враќа 
на понудувачот неотворена. 

Член 11 
Јавното наддавање по сите навремено поднесени 

понуди се одржува во местото, просториите и во де-
нот и часот што се определени во огласот за одр-
жување на јавното наддавање, без оглед на тоа дали 
овластените претставници на понудувачот се при-
сутни на јавното наддавање. 
г 

Член 12 
Пред почетокот на јавното наддавање присутни-

те претставници на понудувачите и ги предаваат на 
Комисијата овластувањата за застапување на понуду-
вачите во постапката на јавното наддавање. 
* 

Член 13 
Јавното наддавање- може да започне ако навре-

мено се поимену* најмалку ттж понуди, доколку со 
условите од членот 3 на овој правилник не е опре-
делено поинаку, 

Ако навреме не се примени најмалку три по-
нуди, односно онолку понуди колку што е утврдено 
со условите од членот 3 на овој правилник, Комиси-
јата ќ е им ги врати примените понуди на понудува-
чите неотворени. 

Член 14 
Јавното наддавање започнува со утврдување: 
1. број на примените понуди и називите на по-

нудувачите, како и дали кон понудите е поднесена 
документацијата; 

2. кои понуди со документација се примени на-
време ; 

3. кои понуди им се вратени на понудувачите 
како ненавремени или затоа што кон нив не е при-
ложена документација; 

'4. имињата на присутните и отсутните претстав-
ници на понудувачите. 

Член 15 
По утврдувањето на состојбите (по дејствијата) 

од членот 14 на овој правилник, Комисијата приста-
пува кон отворање на обвивките со документацијата 
и утврдува кои понудувачи ги исполнуваат условите 
за натамошно учествување во јавното наддавање од-
носно дали јавното наддавање може да се одржи. 
Потоа Комисијата ги отвора обвивките со понудите 
од оние понудувачи што ги исполнуваат условите за 
натамошно учествување во јавното наддавање, и тоа 
по редот на приемот на понудите, и со нивната со-
држина ги запознава присутните понудувачи. 

Од часот определен за почетокот на јавното над-
давање ни еден понудувач не може да ја менува 
содржината на својата понуда ниту да ја заменува 
со нова. 

Член 16 
За јавното наддавање се води записник, во ко ј 

се внесуваат особено: 
1. местото, денот и часот на почетокот на јавно-

то наддавање; 
2. имињата на членовите на Комисијата; 
3. имињата на присутните претставници на пону-

дувачите, со назначување на бројот и датата на нив-
ните овластувања; 

4. називите на понудувачите чии претставници 
не се присутни на јавното наддавање; 

5. резултатот од прегледот на документацијата и 
назначување на понудувачите џгго не ги, исполнуваат 
условите за натамошно учествување на јавното над-
давање, со образложение на причините за тоа; 

6. редот на отворањето на понудите, со внесу-
вање на подароците од секоја понуда и 

7. констатација дека постапката за јавното над-
давање е уредно спроведена. 

На барање на претставниците на понудувачите 
во записникот се внесуваат нивните забелешки по од-
нос на работата на Комисијата, на текот на постап-
ката на јавното наддавање и на содржината на за-
писникот. 

Член 17 
Записникот го потпишуваат членовите на Коми-

сијата и сите присутни претставници на понудува-
чите. 

Ако некој од претставниците на понудувачите од-
бие да го потпише записникот, во записникот ќе се 
наведат причините поради кои е одбиено потпишу-
вањето на записникот. 

Со потпишувањето на записникот се смета дека 
јавното наддавање е завршено. 

Член 18 
Препис од записникот за јавното наддавање им 

се доставува на сите понудувачи во рок од осум де-
на од денот на завршетокот на јавното наддавање. 

Член 19 
По завршеното јавно наддавање Комисијата при-

стапува кон разгледување на евентуалните забелеш-
ки од понудувачите ставени на записникот за јав-
ното наддавање, врши сметковна контрола на сите 
понуди во поглед на количините, цената, квалитет 
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тот на работите и др., споредува одделни податоци 
во понудите со условите за јавното наддавање и ги 
утврдува отстапувањата од тие услови. 

За дејствијата од став 1 од овој член Комиси-
јата составува извештај со мислење кој 1 понудувач 
дал најповолна понуда. 

Записникот за јавното наддавање, со документа-
цијата, понудите и со образложен извештај Комиси-
јата е должна да му го достави на инвеститорот во 
рокот што е определен со актот на инвеститорот. 

Член 20 
По приемот на записникот за јавното наддавање, 

документацијата, понудите и образложениот извеш-
та ј на Комисијата со мислење за најповолната по-
нуда, инвеститорот утврдува дали постапката за јав-
но наддавање е правилно спроведена. 

Член 21 
Ако утврди дека јавното наддавање успеало, ин-

веститорот е должен во рок од десет дена да донесе 
одлука за тоа која понуда ја п р и ф а ќ а и да ги на-
веде причините поради кои прифатената понуда ја 
оценил како најповолна. 

Член 22 
Одлуката од членот 21 став 1 на овој правил-

ник, инвеститорот е должен да ја достави на сите 
понудувачи во рокот што во огласот за одржување 
на јавното наддавање е определен за известување на 
понудувачите дали и која понуда е прифатена. 

III. СОБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

Член 23 
Отстапувањето на изградба на инвестиционен об-

јект се врши по пат на собирање понуди врз основа 
на претходно одржан конкурс за подобноста на из-
ведувачите. 

Член 24 
Конкурсот за подобноста на изведувачите го рас-

пишува инвеститорот со јавбн оглас ко ј се објавува 
на начинот пропишан во член 3 на овој правилник. 

Член 25 
На конкурсот за подобноста на изведувачите, из-

ведувачките организации учествуваат врз основа на 
поднесена писмена пријава. 

Пријавата од став 1 на овој член содржи пода-
тоци што се бараат во огласот за одржување на кон-
курсот за подобност на изведувачите и се поднесува 
во рокот определен во тој оглас. 

Член 26 
Одлуката за тоа кои изведувачки организации се 

подобни инвеститорот ја донесува во рок од десет де-
ка од денот на одржаниот конкурс за подобноста 
на изведувачите. 

Одлуката од став 1 од овој член со образложе-
ние. инвеститорот е должен во рок од десет дена 
од денот на нејзиното донесување да им ја достави 
на изведувачките организации што учествувале на 
конкурсот за подобноста на изведувачите. 

Член 27 
По определувањето на подобни изведувачки ор-

ганизации, инвеститорот пристапува кон собирање на 
понуди во рокот утврден со условите за собирање 
понуди. 

Член 28 
Одредбите од овој правилник за отстапување на 

изградбата* на инвестиционен објект по пат на јавно 
наддавање соодветно се применуваат и во постапката 
за отстапување изградба на инвестиционен објект ' 
по пат на собирање на понуди. 

IV. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР 

Член 29 
За отстапување на изградбата на инвестиционен 

објект по пат на јавно наддавање или по пат на со-
бирање понуди инвеститорот во рок од десет дена од 

денот на донесувањето на одлуката за тоа која по-
понуда ја оценил како најповолна ќе склучи договор 
со понудувачот чија понуда ја прифатил, ако со ус-
ловите од членот 3 на овој правилник не е опреде-
лен друг рок. 

Договорот од став 1 од овој член се склучува на 
начин утврден со членот 70 од Законот. 

V. ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за начинот и постап-
ката за отстапување изградба на инвестициони об-
јекти („Службен весник на СРМ" бр. 24/74). 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 10-1198 
28 м а ј 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија 

и градежништво, 
д р Александар Маневски, е. р. 

332. 
Врз основа на член 69 точка 2 од Законот за заш-

тита од пожари („Службен весник на СРМ" бр. 32/71 
и 27/77), републичкиот секретар за внатрешни рабо-
ти донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ПОЖАРИТЕ И 
ЕКСПЛОЗИИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВА-
ЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на во-

дењето на евиденциите за пожарите и експлозиите 
и известувањето на органите на управата надлежни 
за внатрешни работи. 

Член 2 
Општинските органи на управата надлежни за 

внатрешни работи водат основна евиденција за сите 
настанати пожари и експлозии на своите подрачја. 

Противполсарните единици од член 25 од Зако-
нот за заштита од пожари водат евиденција за сите 
пожари и експлозии каде што интервенирале. 

Член 3 
Противпожарната единица по најитен пат го из-

вестува општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи за настанатиот пожар или експло-
зија каде што била повикана таа единица да интер-
венира. 

Организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници и државните ор-
гани веднаш, непосредно, преку средствата за врски 
или на друг погоден начин го известуваат општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти за секој пожар или експлозија што ќе настане 
во организацијата, заедницата односно органот. 

Член 4 
За настанат пожар или експлозија (единица на 

статистичко набљудување) противпожарната едини-
ца во состав на општинскиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи и која интервенирала, 
пополнува статистички лист П-1 (статистички лист 
за пожар) или Е-1 (статистички лист за експлозија). 

Во случаите кога во гаснењето на пожарот или 
експлозијата интервенира противпожарна единица ко-
ја не е во состав на општинскиот орган на управа-
та надлежен за внатрешни работи (противпожарна 
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единица во состав на организација на здружен труд 
или доброволна противпожарна единица), истата по-
полнува статистички лист во два примероци, од кои 
едниот го задржува, а другиот веднаш го доставува 
до општинскиот орган на управата надлежен за вна-
трешни работи, ко ј потоа врши проверка на подато-
ците, а по потреба и нивно надополнување. 

Ако во пожарот или експлозијата не интервени-
рала противпожарна единица, а интервенирале ра-
ботници, граѓани, други лица или пожарот односно 
експлозијата сами се изгаснале, статистички лист по-
полнува општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи и истиот го евидентира во сво-
јата евиденција. 

Член 5 
Во случаите кога во пожар или експлозија ин-

тервенираат и противпожарни единици од други оп-
штински подрачја или противпожарни единици од 
други републики односно автономни покраини, ста-
тистички лист пополнува општинскиот орган на уп-
равата надлежен за внатрешни работи на чие под-
рачје настанал пожарот, односно експлозијата. 

Ако во гаснењето на пожар или експлозија исто-
времено интервенирале противпожарна единица на 
органот на управата надлежен за внатрешни работи 
и противпожарни единици од член 4 став 2 на овој 
правилник, статистички лист пополнува само општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти во чиј состав е противпожарната единица, а 
другите само го евидентираат пожарот односно екс-
плозијата во својата евиденција. 

Член 6 
Општинскиот орган на управата надлежен за вна-

трешни работи во рок од 10 дена од настанатиот 
пожар или експлозија доставува статистички лист до 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Во случаите кога се работи за пожар или екс-
плозија од поголеми размери, со кои е причинета и 
поголема материјална штета, статистички лист до Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи се до-
ставува во рок од 60 дена. 

Член 7 
Органите на управата надлежни за внатрешни ра-

боти во чиј состав има противпожарни единици, ка-
ко и противпожарните единици од член 4 став 2 
водат посебна книга — евиденција за настанатите 
пожари и експлозии на своето подрачје. 

Книгата-евиденција ги содржи следните рубрики: 
реден број, вид на настанот (пожар П-1 или експло-
зија Е-1), датум за настанот, каде се случил наста-
нот, ко ј е оштетен, причинета штета, ко ј учествувал 
во гаснењето односно во вршењето на увидот, ко ј е 
известен за настанот и рубрика за посебни за-
белешки. 

Член 8 
Обрасците на статистичките листови П-1 и Е-1 се 

составен дел на овој правилник. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за евиден-
циите и начинот на известување на општинските ор-
гани за внатрешни работи од страна на противио-
парните единици („Службен весник на СРМ" бр. 
27/74) и Упатството за водење на евиденциите за 
пожарите и експлозиите и начинот на известување 
на општинските органи за внатрешни работи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 4/79). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-4697 
4 јуни 1984 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

м-р Љубомир Варошлија, е. р. 

333. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија и член 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, по расправата одр-
жана на 26 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 75 и 76 од Само-
управната спогодба за заедничките основи и мерила 
за здобивање, распоредување на доходот и чистиот 
доход и распределба на средствата за лични доходи 
и заедничка потрошувачка, донесена од работниците 
во основните организации на здружениот труд и Ра-
ботната заедница во состав на Работната организа-
ција „ С т а к л а р н и к " во Скопје со референдум одр-
жан на 26 ноември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација „ С т а к л а р н и к " 
во Скопје на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување уставнос-
та и законитоста на членовите 75 и 76 од самоуправ-
ната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за нивна-
та уставност и законитост. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека во 
членовите, 75 и 76 како заеднички критериум за рас-
пределба на средствата за лични доходи е предвиден 
и коефициент. Така, со член 75 е предвидено крите-
риумот просечен личен доход по работник на ниво 
на работна организација односно на основната орга-
низација и соодветниот коефициент да се утврдува 
за работи и задачи-раководни работни места во ра-
ботната организација, во основната организација и 
за работни задачи на микроорганизационите единици 
односно служби. Со оваа одредба, понатаму, е пред-
видено на работниците во основните организации на 
здружениот труд и во Работната заедница кои из-
вршуваат работи на раководни работни места за кои 
се бара висока стручна подготовка и на работни ме-
ста и работи за кои се бара висока стручна подго-
товка, како критериум да се применува просечен ли-
чен доход и соодветен коефициент само ако има ви-
сока стручна подготовка Со член 76 од Спогодбата е 
предвидено висината на коефициентот да се утврду-
ва во распон од 3,2 до 2,05 за одделни работни ме-
ста. Судот, најпосле, утврди дека распределбата на 
средствата за лични доходи на работниците со по-
себни овластувања и одговорности се врши според 
утврдените основи и мерила. Меѓутоа, по завршува-
њето на секое тримесечие личниот доход на овие 
работници им се зголемува во вид на стимулативен 
дел според определени коефициенти дко придонеле 
да се создаде доход за стимулативен дел. Според 
тоа, оспорената самоуправна спогодба конституира 
систем со кој, освен основи и мерила, се предви-
дува и коефициент. Всушност, овие одредби прет-
ставуваат основа таков систем да се конституира во 

' самоуправните општи акти во основните организа-
ции на здружениот труд и во Работната заедница 

Според член 536 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд, индивидуалниот работоводен орган на ра-
ботната организација заснова работен однос и оства-
рува права од работен однос во работната заедница. 
Со член 545 од овој закон е предвидено неговите 
одредби за работоводниот орган на основната орга-
низација, што се однесуваат на начинот на имену-
вањето и разрешувањето, сообразно да се приме-
нуваат и врз раководителот на работната заедница, 
а со неговиот член 508 став 1 е предвидено 'индиви-
дуалниот работоводен орган на основната организа-
ција правата, обврските и одговорностите да ги ост-
варува според одредбите за работни односи од овој 
Закон што се однесуваат на работниците во основ-
ната организација. 
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Од означените одредби на Законот за здруже-
ниот труд произлегува дека индивидуалниот работо-
воден орган на работната организација и раководи-
телот на работната заедница, како и работниците со 
посебни овластувања и одговорности, се членови на 
работната заедница и во неа ги остваруваат сите 
права од работниот однос, меѓу кои и правото на 
личен доход. Распределбата, пак, на средствата за 
лични доходи на работниците во работната заедница 
се врши според основите и мерилата утврдени во 
самоуправниот општ акт што тие го донесуваат со 
референдум (член 138 став 1 и член 542 во врска со 
член 463 став 1 од Законот за здружениот труд). 
Според тоа, од одредбите на овој Закон не произ-
легува можност за учество на работниците со посеб-
ни овластувања и одговорности во распределбата на 
средствата за лични доходи вон системот на основи 
и мерила. Затоа и тие, како и другите работници; 
според мислењето на Судот, учествуваат во распре-
делбата на средствата за лични доходи според ре-
зултатите на својот труд, согласно утврдените основи 
и мерила во работната заедница, а не^и според кое-
фициенти. 

Со оглед на тоа што со означените одредби од 
оспорената самоуцравна спогодба за работниците со 
посебни овластувања и одговорности е предвидено 
учество во распределбата на средствата за лични до-
ходи, освен според основи и мерила предвидени за 
сите работници уште и со коефициент како основ 
за учество во стимулативниот дел, со што се прави 
разлика во распределбата меѓу овие и останатите 
работници, Судот утврди дека тие не се во соглас-
ност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија 
односно дека се во спротивност со член 127 став 1 
од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 185/83 
26 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за поблиски-
те намени, начинот и условите за користење на сло-
бодните парични средства на Републиката и на оп-
штините во~ 1984 година што се водат како депозит 
во Народната банка на Македонија, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 18/84 година, се пот-
п а д н а л е грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИ-
НОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОД-
НИТЕ П А Р И Ч Н И СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И 
НА О П Ш Т И Н И Т Е ВО 1984 ГОДИНА, ШТО СЕ ВО-

ДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА 
НА МАКЕДОНИЈА 

Во член 4, алинеја 3 треба да се дополни со 
зборовите: „почнувајќи од 1987 година и каматна 
стапка од 3% годишно", а во член 4, треба да се 
додаде став 3, ко ј да гласи: „Кредитите ќе им се 
одобруваат на крајните корисници со претходно ми-
слење на републичкиот орган на управата, надлежен 
за работите на финансиите". 

Бр. 23-579/1 
27 април 1984 година 

Скопје 
Од Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

228. 
Врз основа на член 4 од Општествениот дого-

вор за изедначување на неопходното ниво на обезбе-
дување и задоволување на основните права од соци-
јалната заштита во периодот' од 1983 до 1985 годи-
на, Собранието на' Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита, на седницата 
одржана на 28 м а ј 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА 
ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ОСТВАРУВА-

ЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се уредува начинот, 

критериумите и условите за пресметување и испла-
тување дополнителни средства на општинските са-
моуправни интересни заедници за социјална заштита 
(општински заедници) за остварување на основните 
права од социјална заштита во 1984 година. 

Член 2 
На општинските заедници кои не ќе можат да 

остварат доволно средства за обезбедување оствару-
вањето на утврдените стандарди на основните права 
од социјална заштита со примена на калкулативна 
стапка од 0,38% од доходот на ООЗТ од стопан-
ството и Законот за привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства на општи-

ните, Републиката и на самоуправните интересни за-
едници од општествените дејности за потрошувачка-
та во 1984 година („Службен весник на СРМ" бр. 
37/83), Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита (Републичка заедница) за 
таа намена им обезбедува дополнителни средства 
на начин и под услови утврдени со оваа одлука. 

Член 3 
Републичката заедница им обезбедува дополни-

телни средства на општинските заедници врз основа 
на нивни искажани потреби за планираниот опфат 
на корисници на основни права од социјална зашти-
та и за материјалните можности за нивно задоволу-
вање согласно член 2 на оваа одлука. 

Член 4 
Во согласност со член 2 и 3 на оваа одлука Ре-

публичката заедница ќе им обезбедува дополнител-
ни средства на општинските заедници цо 1/12 во вид 
на аванс секој месец бд предвидените износи во Пре-
гледот на планираните средства за основните права 
и планираното учество на Републичката самоуправна 
интересна заедница за 'социјална заштита во 1984 го-
дина. 

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

Член 5 
Општинските заедници се должни обезбедените 

дополнителни средства од член 4 на оваа одлука да 
ги користат исклучиво за остварување на основните 
права од социјална заштита и за тоа да доставуваат 
периодични извештаи до Републичката заедница во 
рок од 15 дена по истекот на периодот. 

Извештаите од став 1 ца овој член треба да со-
држат • 
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П Р Е Г Л Е Д 
на планираните средства за основни права и планираното учество 

на РСИЗ- за социјална заштита — Скопје во 1984 година 
, [во ООО динари) 

Планирани Вкупно 
Планиран средства езбедат планир. Дополн. 
доход за од доход гпгттагттп потреби средс. за 
1984 год. на интер закон з а о с н ' 1 9 8 4 г ™ 

со 0,38% со 123,7% права 
1 2 3 4 5 6 ( 6 - 5 ) 7 

1. Берово 1.486.350 5.64Ѕ 4.757 9.058 4.300 
2. Битола 11.458.130 43.540 43.540 36.416 — 

3. Брод Мак. 361.018 1.372 1.365 12.886 11.521 
4. Валандово 732.141 2.782 2.717 4.339 1.622 
5. Виница 932.857 3.545 2.795 10.410 7.615 
6. Гевгелија 3.796.713 14.427 6.557 6.527 — 

7. Гостивар 3.762.228 14.296 12.474 22.972 10.498 
8. Дебар 882.853 3.355 2.461 13.893 11.432 
9. Делчево 2.830.981 10.757 8.200 13.780 5.580 

10. Д. Хисар 492.241 1.870 1.530 7.585 6.055 
11. Кавадарци 3.160.043 12.008 13.746 21.315 7.569 
12. Кичево 1.452.880 5.520 4.866 21.402 16.536 
13. Кочани 3.881.030 14.747 12.600 18.253 5.653 
14. Кратово 1.486.818 5.650 4.717 12.425 7.708 
15. Кр. Паланка 1.497.984 5.692 4.390 18.342 13.952 
16. Крушево 768 044 2.918 2.688 8.780 6.092 
17. Куманово 9.026.150 34.299 25.891 35.315 9.424 
18. Неготино 1.929.518 7.332 8.045 11.900 3.855 
19. Охрид 6.825.230 25.935 18.267 18.103 — 

20. Прилеп 8.539.624 32.450 24.665 34.821 10.156 
21. Пробиштип 2.175.145 8.265 9.060 18.260 9.200 
22. Радовиш 3.405.368 12.940 8.948 13.224 4.276 
23. Ресен 1.917.974 7.288 6.105 10.295 4.190 
24. Св. Николе 2 301.914 8.747 9.745 13.781 4.036 
25. Скопје 69.848.263 265.423 161.710 197.270 — 

26. Струга 2.731.670 10.380 9.386 14.684 5.298 
27. Струмица 5.653.867 21.484 23.898 22.179 — 

28. Тетово 7.724.250 29.352 29.600 39.567 9.967 
29. Т. Велес 6.181.558 23.490 24.545 20.973 — 

30. Штип 7.411.445 " 28.163 15.620 15.525 — 

Вкупно: 174.654.300 663.676 — 704.280 176.535 

— вкупен број на корисниците на основните пра-
ва од социјалната заштитаУ и одделно за секое основ-
но право; 

— вкупно средства за обезбедување на основ-
ните права од социјална заштита и одделно за се-
кое основно право-

— вкупно средства што ги обезбедува општин-
ската заедница од придонеси од доходот на основ-
ните организации на здружениот труд за обезбеду-
вање на остварувањето на основните права од соци-
јална заштита. 

Член 6 
Републичката заедница ќе го следи наменското 

трошење на средствата доделени на општинските за-
едници според одредбите на оваа одлука и врз осно-
ва на извештаите од член 5. на оваа одлука ќ е ја ~ 
определува висината на месечниот аванс на средства-
та за наредниот период, а на кра јот од годината ќ е 
изврши конечна пресметка и исплата. 

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

ното објавување во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 08-201/1 
28 мај 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
Благоја Габросгш, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

229. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за вос-
питание ,и образование на општината Гази Баба, Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Гази Баба, 
на ХП-та седница одржана на 31 м а ј 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РА-
БОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ЗА 1984 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот од личен доход од ра-
ботен однос на работниците за задоволување на по- * 
требите и интересите во областа на основното вос-
питание и образование на подрачјето на општината 
Гази Баба во 1984 година се намалува од 4,2О0/п на 
3,90°/». 

Организациите на здружениот труд од основното, 
средното насочено образование, социјалната зашти-
та и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврде-
ната основица во став 1 на овој член или 1,95%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица 
во став 1 на овој член или 2,73%. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, ќ е се применува од 1 јануари 1984 годи-
на и ќе- се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-30 
31 м а ј 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Живко Марковски, с. р. 

230. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Карпош, Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Карпош, на 
Х1-та седница одржана на 30 м а ј 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РА-
БОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личен доход од рабо-

тен однос на работниците за задоволување на потре-
бите и интересите во областа на основното воспита-
ние и образование на подрачјето на општината Кар-
пош во 1984 година се намалува од 4,20% на 3,90'%. 

Организациите на здружениот труд од основно-
то, средното насочено образование, социјалната заш-
тита и од здравството ќ е уплатуваат 50% од утвр-
дената основица во став 1 на овој член или 1,95%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица 
во став 1 на овој член или 2,73%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, ќ е се применува од 1 јануари 1984 годи-
на и ќ е се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-37 
31 м а ј 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Крунослав Кујунџић е. р. 

231. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заједница за вос-
питание и образование на општината Кисела Вода, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Кисела Во-
да, на ХП-та седница одржана на 31 м а ј 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РА-
БОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личен доход од рабо-

тен однос на работниците за задоволување на пот-
ребите и интересите во областа на основното вос-

питание и образование на подрачјето на општината 
Кисела Вода во 1984 година се намалува од 4,20°/о 
на 3,90%. 

Организациите на здружениот труд од основното, 
средното насочено образование, социјалната зашти-
та и од здравството ќ е уплатуваат 50% од утврде-
ната основица во став 1 на овој член или 1,95%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките 
дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица 
во став 1 на овој член или 2,73%. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1984 година 
и ќ е се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-39 
31 м а ј 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
Љиљана Улчар, е. р. 

232. 
Врз основа на член 11, а согласно член 54 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Центар, Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Центар, на 
Х-та седница одржана на 31 м а ј 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РА-
БОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
\ 

Стапката на придонесот од личен доход од ра-
ботен однос на работниците за задоволување на -по-
требите и интересите во областа на основното вос-
питание и образование на подрачјето на општината 
Центар во 1984 година се намалува од 4,20% на 
3,90%. 

Организациите на здружениот труд од основно-
то, средното насочено образование, социјалната за-, 
штита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утвр-
дената основица во став 1 на овој член или 1,95%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
став 1 на овој член или 2,73%. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, ќ е се применува од 1 јануари 1984 годи-
на и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 

Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-47 
31 м а ј 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
Марија Стојчевска, е. р» 
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233. 
Врз основа на член 11, а согласено член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Чаир, Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Чаир, на 
ХН-та седница одржана на 30 м а ј 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РА-
БОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА ЧАИР ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос на работниците за задоволување на по-
требите и интересите во областа на основното вос-
питание и образование на подрачјето на општина 
Чаир во 198^ година се намалува од 4,20и/о на 3,90%. 

Организациите на здружениот труд од основното, 
средното насочено образование, социјалната зашти-
та и од здравството ќе' уплатуваат 50% од утврде-
ната основица во став 1 на овој член или 1,95%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 700/п од утврдената основица во 
став 1 на овој член или 2,73%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, ќ е се применува од 1 јануари 1984 годи-
на и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-33 
31 ма ј 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Манчевска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА 

234. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" број , 10/83) 
и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на Општин-
ската СИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање — Битола, Собранието на Општинската СИЗ 
на здравството и здравственото осигурувале — Би-
тола, со рамноправно учество на Соборот на делега-
ти корисници на услуги — работници и Соборот на 
делегати даватели на услуги, на заедничка седница 
одржана на 30 м а ј 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

ОД ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 став 1 процентот од „7,60%" се заме-

нува СО „7,40%". 
Во член 1 став 1 алинеја 2 процентот 3,60% се 

заменува со „3,40%". 
Член 2 

Член 3 од Одлуката се брише. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1. VI. 1984 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр. 02-522/2 
30 м а ј 1984 година 

Битола 

Собор на корисници на услуги — 
работници 

Претседател, 
Ана Готевска, е. р. 

Собор на делегати даватели на услуги 
Претседател, . 

Живка Стојковска, е. р. 

Собрание на општинската СИЗ за 
здравствена заштита 

Претседател, 
д-р Илија Илиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ГЕВГЕЛИЈА 

235. 
Врз основа на член 14 од Статутот на ОСИЗ за 

социјална заштита — Гевгелија, Собранието на ОСИЗ • 
за социјална заштита — Гевгелија, на седницата одр-
жана на 17 м а ј 19Ѕ4 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА БР. 02-94/1 ОД 26. XII. 
1983 ГОДИНА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ОД СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ЗА 1984 

ГОДИНА 1 

Член 1 
Стапката на придонесот за социјална заштита од 

доходот на ОЗТ групите од 01-0111 се намалува од 
0,38% на 0,25%. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на донесува-

њето, а ќ е се објави во „Службен гласник на општи-
на Гевгелија". Истата ќе се применува од 1 јануари 
1984 година. 

Бр. 02-55/1 
17 м а ј 1984 година 

Гевгелија 
Претседател, 

Руска Петрова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

236. 
Врз основа! на член 100—105 и член 108—НО од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/83) и член 199 став 1 точка 5 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кичево („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/78), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кичево, со рамноправно учество на сед-
ницата на Соборот на делегатите корисници на ус-
луги — работници и Соборот на делегатите давате-
ли на услугите, одржана на 10 април 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗ-
НОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесот за здравствена заштита во постојани 

месечни износи за 1984 година се плаќа з а : 
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1. лица на доброволна практика (волонтери) што 
не примаат личен доход, ако работат со полно ра-
ботно време, во износ од 228,00 динари; 

2. ученици во средните училишта за одделни за-
нимања за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организација на здружен труд, 
училиште или друго, во износ од 100,00 динари; 

3. лица на школување, стручно усовршување или 
постдипломски студии кои поради тоа го прекинале 
работниот однос, ако за тоа време примаат стипен-
дија, се плаќа во износ од 500,00 динари; 

4. лица кои организацијата пред да ги вработи 
ги упати како свои стипендисти на практична рабо-
та во друга организација заради стручно оспособу-
вање, ако за тоа време примаат стипендија, придо-
несот се плаќа, во износ од 500,00 динари,-

5. лица кој учествуваат во младински работни 
акции, а кои по прописите на инвалидското осигуру-
вање се осигурени во сите случаи на инвалидноста, 
во износ од 80,00 динари / 

6. лица кои учествуваат во организирани работни 
акции ако на тие работат најмалку 6 часа дневно, 
во износ од 80,00 динари; 

7. лица кои се наоѓаат на предвојничка обука 
(логорување), во износ од 80,00 динари; 

8. за лица припадници на територијална одбра-
на и цивилна заштита за време на изведување на за-
дачите на територијалната одбрана, во ' износ од 
80,00 динари,-

9. уживатели на постојана државна помош даде-
на од страџа на бившите президиуми на народните 
собранија или од страна на извршниот совет, во из-
нос од 180,00 динари; 

10. за членовите на потесно семејство на југо-
словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита к а ј странскиот 
носител на здравствено осигурување се плаќа при-
донес за здравствена заштита, во износ од 250,00 ди-
нари; 

11. уживатели на инвалиднини по прописите на 
инвалидското осигурување и тоа само за случај на 
потреба од лекување во врска со повреда, или забо-
лување што предизвикала телесно оштетување на кои 
им припаѓа право на инвалидност, во износ од 
180,00 динари; 

12.*иселеници-повратници додека се пријавуваат 
редовно ка ј СИЗ за вработување, во износ од 250,00 
динари; 

13. брачни другари, односно родители, осигуре-
ници според член 30 од Законот за здравствена заш-
тита, по 380,00 динари; 

14. членови на семејство на осигуреник кој се 
наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако 
пред тоа го исполнил условот на претходно осигу-
рување, во износ од 300,00 динари; 

15. членовите на семејството на осигуреникот ко ј 
се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигу-
реникот не му престанува работниот однос во работ-
ната организација за време на издржувањето на 
казната, во износ од 300,00 динари; 

16. југословенски државјани што примаат пензи-
ја или инвалиднина исклучиво од странски носители 
на осигурување (земји без конвенции) додека прес-
тојуваат на подрачјето на заедницата плаќаат месе-
чен паушален износ од 650,00 динари; 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

несите за здравствена заштита за случај несреќа на 
работа и заболување од професионални заболувања 
во износ од по 35,00 динари и тоа: 

1. ученици во средните училишта и студенти во 
вишите и високите школи, факултетите, уметничките 
академии за времетраењето на практична работа во 
врска со наставата,-

2. лицата кои учествуваат во младинските работ-
ни акции кои по прописите на инвалидското осигу-
рување се осигурени за сите случаи на инвалидност, 
како и лицата кои учествуваат на организирани ра-
ботни акции,-

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; 
4.-лицата кои се наоѓаат на извршување на за-

дачите на територијалната одбрана и цивилната за-
штита ; 

5. лигата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или на преквалификација , а се упатени од 
СИЗ за вработување; 

6. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време^ и 

7. Припадниците на доброволните организации на 
противпожарната заштита. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад по исклучок на придонесите од член 1 точ-
ка 10 и 16. 

Доколку придонесите се утврдуваат за покусо од 
1 месец за секој календарски ден во соодветниот ме-
сец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ 
на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи одлуката на оваа Заедница, бр. 
02-2653/6 од 1 јули 1983 година. 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1 ма ј 1984 година, 
истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1295/8 
10 април 1984 година 

Кичево 
Претседател, 

Љупче Стефаноски, е. р. 

237. 
Врз основа ца член 103 став 1 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр, 
10/83) и член 199 став 1 точка 5 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/78), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Кичево, со рамноправно учество на седницата на Со-
борот на делегатите корисници на услугите —̂  ра-
ботници и Соборот на делегатите — даватели на ус-
лугите, одржана на 10 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ 

РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за прес-

метување и плаќање придонеси за здравствена заш-
тита на лица вработени к а ј приватни работодавци 
и за утврдување на права од здравственото осигуру-
вање за кои со закон не се утврдени основици на 
придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствена заштита и за утврдување на 
права од ова осигурување на лица вработени к а ј при-
ватни работодавци претставува договорениот чист ли-
чен доход меѓу приватниот работодавец и работни-
кот ко ј што не може да биде помал од: 

— за неквалификуваните работници и домашни-
те помошнички, во висина на гарантираниот личен 
доход од општината во која ја врши својата дејност, 
утврдена со посебни прописи; 

— за полуквалификувани работници — 9 000,00 
динари; 

— за квалификувани работници — 10 000,00 ди-
нари,-

— за висококвалификувани работници — 11 000,00 
динари. 
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Член 3 
За учениците ка ј приватните работодавци кои не 

посетуваат односно не се во можност да посетуваат 
училишта за средно образование за одделно зани-
мање, основица за пресметување и плаќање придо-
нес за здравствена заштита и за остварување на пра-
ва од тоа осигурување претставува наградата што ја 
прима ученикот. Оваа основица не може да биде по-
мала од: 

— за ученици од прва година — 1500 00 динари; 
— за ученици од втора година — 1 900 00 динари; 
— за ученици од трета година — 2 400 00 динари; 
— за ученици од четврта година — 2 900 00 динари,-

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката за утврдување основици за пре-
сметување и плаќање придонес за здравствено осигу-
рување и за остварување на правата од тоа осигу-
рување, бр^ 02-2653/5 од 1 јули 1983 година, објавена 
во „Службен весник на СРМ". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 м а ј 1984 година, 
истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1295/9 
10 април 1984 година 

Кичево 
Претседател, 

Љупче Стефаноски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

238. 
Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурување, 
на седницата одржана на 22 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1984 
ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравството и здрав-

ственото осигурување на работниците се утврдува 
во висина од 7,7°/о од бруто личниот доход во која 
се содржани 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
3,30°/»; 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата од 4,40%». 

И 
За обврзниците .на придонесот за здравството и 

здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5, 7 
од Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување за кои е 
определена во нето лични примања, стапката за при-
донесот за здравство и здравствено осигурување се 
утврдува во висина од 12,8% од нето основицата во 
која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
5,8% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигурување 
што самостојно ги утврдува заедницата од 7,0%. 

I I I 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување во случај несреќа при работа и 
заболување од професионални болести се утврдува 
во висина од 0,30% од определената основица. 

/ 

Основица за пресметување на придонесот од прет-
ходниот став претставува: 

1. за организациите на здружениот труд од об-
ласта на стопанството, како и основните организации 
на здружен труд регистрирани како установи, кои 
во номенклатурата за распоредување на стопанските 
и други организации и државните органи по дејности 
се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот 
доход намален за пресметаните и договорени обврс-
ки, освен данокот на доход. 

2. За другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички орга-
низации и здруженија и други работни заедници што 
не се организирани како организации на здружен 
труд кои во своето работење не остваруваат доход, 
а кои се регистрирани во областите 9 и о од номен-
клатурата за распоредување на организациите и др-
жавните органи по дејности, бруто личниот доход на 
вработените. 

IV 
Посебните придонеси за користење на здрав-

ствена заштита за работници испратени во странство 
од страна на ОЗТ (деташирани работници) се плаќа 
по стапка од 20% од утврдената основица. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќ е се приме-
нува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 0221-395 
22 декември 1983 година 

Титов Велес 
Претседател, 

д-р Мирослав Мешков, е. р. 

239. 
Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
на седницата одржана на 22 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1984 ГОДИНА 

Придонесот за здравственото осигурувања на 
земјоделците — осигуреници за 1984 година ќ е се 
пресметува и наплатува: 

1. Н а осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход).-

а) по стапка од 7% од катастарскиот приход, од 
КОИ: 

— за задолжителни видови на здравствена заш-
тита — 4,0%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја ут-
врдува заедницата — 3,0%. 

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат соп-
ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност -. 

а) по 200,00 динари од домаќинство ОД КОИ: 
— за задолжителни видови на здравствена заш-

тита — 120.00 динари; 
— за здравствена заштита што самостојно ја ут-

врдува заедницата — 80,00 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по неј-

зиното објавување во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 0221-395 
22 декември 1983 година 

Титов Велес 
Претседател, 

д-р Мирослав Мешков, е. р. 
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240. 
Врз основа на член 25 став з од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Велес, 
Собранието на Заедницата, со рамноправно учество 
на Соборот на делегатите корисници на услугите — 
работници и Соборот на делегатите даватели на ус-
лугите, на седницата одржана на 22 декември 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИ-

ВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основици за прес-

метување и плаќање на придонесот за здравствено 
осигурување на лица вработени ка ј приватни работо-
давци и права од здравствено осигурување за кои со 
закон не се утврдени основици на придонес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување на 
права од ова осигурување на лица вработени к а ј при-
ватни работодавци, претставува договорениот чист 
личен доход меѓу приватниот работодавец и работ-
никот ко ј што не може да биде помал од: 

— за неквалификувани ра-
ботници — 7.000,00 динари; 

— за полуквалификувани ра-
ботници — 8.000,00 динари; 

— за квалификувани работ-
ници — 9.000,00 динари; 

— за висококвалификувани 
работници — 10.000,00 динари,-

— за домашни помошнички — 7.000,00 динари. 

Член 3 
За учениците во стопанството, односно ученици-

те во училиштата за квалификувани работници за 
кои покрај училишната се< изведува и практична на-
става во организацијата на здружениот труд или к а ј 
приватен работодавец, основица претставува награ-
дата што ја Прима. Оваа основица не може да биде 
помала од: 

— за ученици од прва го-
дина 

— за ученици од втора го-
дина 

— за ученици од трета го-
дина 

• — за ученици од четврта го-
дина 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката На оваа заедница, бр. 0221-374 
од 23. XII. 1982 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0221-395 
22 декември 1983 година 

Титов Велес 
Претседател, 

д р Мирослав Мешков, е. р. 

241. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството, и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, со рамноправ-
но учество на Соборот на корисниците на услуги 
— работници и Соборот на давателите на услуги од 
здравството, на седницата одржана на 22 декември 
Т983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧ-

Н И ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во по-

стојани месечни износи за 1984 година се плаќаат з а : 
1. лицата на доброволна практика (волонтери) 

што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 600,00 динари; 

2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања за кои покра ј училишната се изведува и 
практична настава во организација на здружен труд, 
училиштето или к а ј приватен работодавец, во износ 
од 120,00 динари,-

3. лицата на школување стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа го пре-
кинале вработувањето ако за тоа време примаат 
стипендија, во износ од 360,00 динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги врабо-
ти ги упати како свои стипендисти на практична ра-
бота во друга организација заради стручно оспособу-
вање, ако за тоа време примаат стипендија, во износ 
од 360,00 динари; 

5. лицата кои учествуваат во младински акции а 
кои по прописите на инвалидското осигурување" се 
осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ 
од 180.00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра- ; 
ботни акции ако на истите работат најмалку 6 ча-
са дневно, во износ од 180,00 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 
(логорување), во износ од 180,00 динари; 

8. лицата припадници на територијалните едини-
ци припадници на цивилната заштита за време на 
извршување на задачите на територијалната одбра-
на, во износ од 180,00 динари,-

9. уживателите на постојана државна помош да-
дена од страна на бившите президиуми на народните 
собранија или од страна на Извршниот совет, во из-
нос од 240,00 динари; 

10. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на заедницата а на кои не им 
е обезбедено здравствена заштита ка ј странскиот 
носител на здравственото осигурување се плаќа при-
донес за . здравствено осигурување, во постојан износ 
од 120,00 динари по член; 

' 11. на лицата корисници на инвалиднина според 
прописите за пензиското и инвалидското осигурување 
и тоа само во случај на потреба од лекување во вр-
ска со повредата или за заболување што предизви-
кало телесно оштетување на кои им припаѓа право 
на инвалиднина, во износ од 120,00 динари; 

12. иселениците — повратници во колку се при-
јавуваат редовно к а ј СИЗ за вработување во износ 
од 240,00 динари; 

13. брачните другари, односно родители осигуре-
ни според член 29 од Законот за здравствена заш-
тита, во износ од 240,00 динари; 

14. членовите на семејството на осигуреникот ко ј 
се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако 
пред тоа ги исполнил потребните услови, во износ 
од 240,00 динари; 

— 1.000,00 динари; 

— 1.400,00 динари; 

— 1.800,00 динари; 

— 2.200,00 динари. 
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15. членовите на семејството на осигуреникот ко ј 
се наоѓа на издржување казна затвор ако на осигу-
реникот не му престанува работниот однос во работ-
ната организација за време на издржувањето. на каз-
на, во износ од 240,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствено осигурување за случај несреќа на 
работа и заболување од професионална болест во из-
нос од по 60,00 динари з а : 

1. учениците во средните училишта и студентите 
на вишите и високите школи, факултетите, уметнич-
ките академии за време траењето на практичната ра-
бота во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во младинските ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност, како и лицата кои учествуваат во организира-
ни работни акции; 

3. лицата што се наоѓаат на предвојничка обука; 
4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-

дачите на територијалната одбрана и на цивилната 
заштита,-

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација , а се упатени од СИЗ 
за вработување; 

6. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време; 

7. припадниците на доброволните организации на 
противпожарната служба. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 до 8 од 

оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се 
распоредуваат во следната структура: 

— за задолжителни видови здравствена заштита 
- з0%, 

— за останатите права над задолжителните ви-
дови — 45°/», 

— за несреќа на работа и професионално забо-
лување — 5%. 

Придонесите од точка 9 до 15 се распоредуваат: 
•— за задолжителни видови здравствена заштита 

- 53%, 
— за останатите права в над задолжителните ви-

дови — 47%. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад по исклучок на придонесите од член 1 точ-
ка 10. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од 1 месец за секој календарски ден во соод-
ветниот месец се плаќа по 1/3 од определениот ме-
сечен износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката бр. 0221-753 од 23. ХП. 
1981 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1984 

година., а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 0221-395 

22 декември 1983 година 
Титов Велес 

Претседател, 
д-р Мирослав Мешков, е. р. 

242. 
Врз основа на член 207 точка 1 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес. Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
Осигурување — Титов Велес, на седницата на Собо-
рот на делегатите корисници на услуги — работни-
ци и на Соборот на делегатите корисници на услу-
ги — земјоделци, одржана на 12 април 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ 
ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на упо-

требата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и висината на надоместокот на трошоците за 
исхрана и сместување за време на патување и прес-
тој во друго место к о ј им припаѓа на корисниците на 
здравствена заштита на товар на средствата на фон-
дот на Заедницата, а во случаите кога користат 
здравствена заштита на начин пропишан со општите 
акти на Заедницата. 

Надоместок на превозните трошоци 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на корисниците на здравствена заштита од ра-
ботничкото осигурување на случаите предвидени со 
општите акти на Заедницата во висина на тарифата 
на јавниот сообраќај . 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на корисниците на здравствена заштита кога поради 
итност на случајот или здравствената состојба, по на-
лог на лекарот или здравствената организација, пре-
возот е извршен и со други превозни средства. 

Кога превозот, во случај на претходниот став, е 
извршен без претходен налог на лекарот или здрав-
ствената организација, оправданоста на превозот и 
на превозните средства дополнително ја цени лекар-
ската комисија на Заедницата. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се опре-

делува, по правило, според најкусата релација, и тоа 
по основната тарифа, од редовни превозни средства 
на јавниот сообраќај . 

Под основна т а р и ф а од јавниот сообраќај се 
подразбира: 

— во случај на патување со железница на рела-
ција од 150 км. во еден правец — П класа од патнич-
киот воз, а на подолга релација од 150 км. во еден 
правец — II класа од брзиот воз; 

— во речниот и поморскиот сообраќа ј припаѓа 
право на полна цена на чинењето на превозот. 

Кога патувањето се в р ш и . согласно став 2 али-
неја 1 од овој член, а во железничкиот сообраќа ј по-
стои повластено патување, ќ е се исплатува повратна 
карта, односно К-15. 

Кога на иста релација постои железнички, брод-
ски или автобуски сообраќај , корисникот на здрав-
ствена заштита има право на надоместок на превоз-
ните трошоци по најниската тарифа. 

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

Член 4 
Ако корисникот на здравствена заштита, врз ос-

нова на посебни прописи, има право на бесплатно 
возење или користење на превозни средства на јав-
ниот сообраќај , не му припаѓа надоместок на тро-
шоци за превоз. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на случаите кога корисникот на здравствена заштита 
има право на повластено возење само за определен 
број патувања во текот на годината. 

Член 5 
Н а корисникот на здравствена заштита кога ко-

ристи здравствена заштита спротивно на одредбите 
на општите акти на начинот на користењето на 
здравствената заштита не му припаѓа надоместок на 
патни трошоци. 
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Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради специјалистички прегледи важи, по пра-
вило, само во едно патување. 

Доколку лекарот специјалист на кого корисникот 
на здравствена заштита е упатен на прв специјалис-
тички преглед најде дека е потребно испитување и 
лекување и к а ј друг специјалист, првобитниот упат 
важи за сите останати прегледи. 

Кога корисникот на здравствена заштита, во сми-
сла на претходниот став, е упатен односно презе-
мен на амбулантно специјалистичко лекување или ис-
питување, издадениот налог важи за сето време до-
дека трае лекувањето односно испитувањето. 

Висина на надоместокот на трошоците за исхрана 
и сместување за време на патување и престој 

во друго место 

Член 7 
Надоместокот на име трошоци за исхрана и 

сместување за време на патување и престој во дру-
го место на корисниците на здравствена заштита им 
припаѓа како што следува: 

1) на подрачјето на сопствената општина, во из-
нос од 100,00 динари, 

2) на подрачјето на СР Македонија вон општина-
та, во износ од 300,00 динари, 

3) на подрачјето на земјата воќ СР Македонија, 
во износ од 400,00 динари. 

Член 8 
Покра ј надоместокот од претходниот член, на 

корисниците на здравствена заштита им припаѓа и 
надоместок на трошоците за ноќевање во фактич-
ки износ, врз основа на посебна приложена сметка, 
но не повеќе од 600,00 динари. 

Член 9 
Утврдените износи од член 7 на оваа одлука се 

исплатуваат за патување кое траело над 12 часа. 
За патувања кои траат помалку од 12 часа, без 

оглед дали се исполнети условите за половина днев-
ница, на корисниците на здравствена заштита им се 
исплатува на име надоместок фиксен износ во ви-
сина од 50'°/о од износите утврдени во член 7 на 
оваа одлука, со исклучок за патување во сопствената 
општина кога припаѓа право на половина дневница, 
доколку патувањето трае подолго — над 8 до 12 часа. 

Член 10 
За корисниците на здравствена заштита — деца 

до навршени 7 години на животот, надоместокот за 
исхрана и сместување од член 7 и 9 на оваа одлука 
изнесува 50%. 

Член 11 
Барањето на надоместокот на трошоци на пре-

воз и надоместок за исхрана и сместување стасува 
првиот нареден ден по завршеното лекување, односно 
завршеното патување. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за патни и дневни 
трошоци на Заедницата, бр. 0221-111 од 12. IV. 1983 
година. 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

донесувањето. 

Бр. 0221-135 
12 април 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Вера Иванова, е. р. 

243. 
Врз основа на член 207 точка 1 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес, на седницата на Собо-
рот на делегатите корисници на услуги — работни-
ци и на Соборот на делегатите корисници на услуги 
— земјоделци, одржана на 12 април 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОГРЕБ-
НИ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА КОРИС-
НИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА .НА ПОД-

РАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на на-

доместот, условите за стекнување и начинот на ост-
варувањето на погребни трошоци и посмртна помош 
во случаЈ на смрт на корисникот на здравствена 
заштита на Општинската заедница за здравствена 
заштита — Титов Велес. 

Член 2 
Висината на надоместокот за погребни трошоци 

се утврдува во износ: 
1. во случај на смрт на дете до едногодишна воз-

раст, ОД 2830,00 динари; 
2. во случај на смрт на дете над една до седум-

годишна возраст, од 4500,00 динари; 
3. во случај на смрт на дете над седум до чети-

ринаесет годишна возраст, од 6200,00 динари и 
4. во случај на смрт на корисник на здравстве-

на заштита на возраст над 14 години, од 8000,00 
Член 3 

Во случај корисникот на здравствена заштита да 
умре во странство за време на привремениот престој 
во странство, надоместокот од членот 2 на оваа од-
лука се зголемува за 50°/о. 

Член 4 
Надоместокот на погребни трошоци се исплату-

ва на лицата кои ќе го извршат закопот на корисни-
кот на здравствена заштита врз основа на изводот 
од матичната книга на умрените, потврдата — увере-
нието за извршениот закоп и здравствената легити-
мација на умреното лице. 

Во случај корисникот на здравствена заштита да 
умре во странство, покрај доказите од претходниот 
став се поднесува и потврда од дипломатското претс-
тавништво на нашата земја во странство дека зако-
нот е извршен во странство. 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот ко-

рисник (осигуреник) на здравствена заштита им при-
паѓа посмртна помош во висина на едномесечен из-
нос од основата за надоместокот на личниот доход, 
односно едномесечна последна пензија, материјално 
обезбедување, или привремен надомест при што се 
зема предвид и заштитниот додаток ко ј се исплату-
ва со пензијата, како и додатокот на инвалидност 
ко ј се исплатува со инвалидската пензија што му при-
паѓа на умрениот корисник по прописите на пензи-
ското и инвалидското осигурување, .доколку се ис-
полнети условите за посмртна помош предвидени со 
одредбите на општите акти на заедницата. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот за погреб-

ни трошоци и посмртна помош стасува на денот на 
смртта на корисникот на здравствена заштита. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за погребни трошоци 
на Заедницата, број 0221-111 од 12. IV. 1983 година, 
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Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

донесувањето. 

Бр. 0221-136 
12 април 1984 година 

Титоа Велес 
Претседател, 

Вера Иванова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО 

244. 
Врз основа на член 33 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ на 
физичката култура, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 29 м а ј 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИ-
НАТА ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стапките на при-

донесите на Општинската самоуправна интересна за-
едница на физичката култура Тетово и Републичката 
самоуправна интересна заедница на физичката кул-
тура — Скопје за 1984 година, број 0801-351/3 од 28. 
XII. 1983 година и број 0801-151 од 12. IV. 1984 го-
дина, член 2 точка 1 се брише, а се додава нов текст 
кој гласи: 

„1. Придонеси од доход на ОЗТ, по стапка од 
0,12°/о (во која е содржана стапката на Општинската 
СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,09% и за 
Републичката заедница на физичката култура — 
Скопје од 0,03°/»)". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 0801-235 
29 ма ј 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Шаќир Абази, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка по предлог 
на предлагачот Сали Бекир од е. Грчец, Скопје за 
докажување смртта на противникот Сали Рушид од 
е Грчец. Се моли секој оној ко ј нешто знае за 
смртта на ова лице, за датумот и местото каде е 
умрено да јави во судот во рок од 30 дена, сметано 
од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно 
постапката за докажување на смртта ќе продолжи, 

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 61/84. (84) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

При Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за докажување смртта на лицето Ибиши 
Емурла од е. Групчин по предлог на предлагачот 
Алија Низафет од е. Групчин. 

Се повикува лицето Ибиши Емурла од с.> Груп-
чин во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ" да се јави во Општин-
скиот суд во Тетово, или пак во судот да се јави 
секој ко ј истиот го познавал, во определениот рок. 

Доколку именуваниот не се јави во судот, или 
пак не се јават другите лица кои истиот го позна-
вале, судот по истекот на рокот ќе ја утврди смртта 
на Ибиши Емурла од е. Групчин. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 165/84. (95) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи.-

Здравствена легитимација на име Неџип Ру-
фатовски, Прилеп. (6864) 

Свидетелство за VIII одделение на име Златко 
Бузески, Прилеп. (6865) 

Здравствена легитимација на име Иван Исков, 
Прилеп. (6866) 

Возачка дозвола за мопед на име Суби Јакуп, 
е. Палатица, Тетово. (3419) 

Работна книшка на име Илиевски Раде, е. Бо-
рово, Крива Паланка. (3515) 

Сообраќајна дозвола на име Благоја Темел-
иевски, Прилеп. (3565) 

Чековна книшка бр. 8015-15-50-00014-6 на име 
Филдан Петров, Скопје. (3630) 

Свидетелство за II клас на име Босилковски 
Живев Сашо, е. Јанковец, Ресен. (3640) 

Сообраќајна дозвола на име Абдураман Абду-
ли, Гостивар. (3649) 

Возачка дозвола на име Абдураман Абдули, 
Гостивар. (3650) 

Свидетелства за I до IV клас и диплома на име 
Бешири Фарук, Струга. (3725) 

Свидетелство за III година на име Вршовска 
Мијал Жанета, е. Брајчино, Ресен. (3731) 

Свидетелство за IV година на ш е Зорбовека 
Марија, е. МиТрашинци, Берово. (3749) 

Свидетелство за I година на име Митревски 
Тгиасов Илче, е. Курбиново, Ресен. (3761) 

Диплома на име Дестан Холимовски, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Стојанчо Спа-

совски, Куманово. (6925} 
Здравствена легитимација на име Андреја Чав-

даревски, Куманово. (6926) 
Здравствена легитимација на име Неџат Џе-

лили, Куманово. , (6927) 
Лична карта на име Орце Николовски, Кратово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Алејдин 

Јохјам, Тетово. (6930) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шабан 

Елези, Гостивар. (6931) 
Свидетелство за IV одделение на име Ракип 

Фазлију, Гостивар. (6932) 
Работна книшка на име Снежана Цветковска, 

Скопје. (6933) 
Свидетелство за VIII одделение на име (Се-

верџан Адемов, Скопје. (6934) 
Здравствена легитимација на име Димитрова 

Славка, Скопје. (6936) 
Диплома на име Гоше Јованов, Штип. (6937) 
Свидетелство за завршен испит на име Драги 

Петрушевски, Прилеп. (6938) 
Свидетелство на име Зоран Јакимовски, При-

леп. . (6939) 
Диплома на име Виолета Стојановска, Прилеп. 
Свидетелство на име Јагода Јовановска, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Славка 

Димитровска, Прилеп. (6942) 
Свидетелство на име Зелепгорова Ленче, Титов 

Велес. (6943) 
Свидетелство за VIII одделение па име Мила-

динови Злате, Т. Белее. (6944) 
Свидетелство за завршено средно образование 

готвач на име Веселиновиќ Живко, Титов • Велес. 
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Свидетелство на име Мердева Емилија, Титов 
Велес. ' (6946) 

Свидетелство за VII одделение на име Слага-
на Николиќ, Т. [Велес. (6947) 

Книшка на име Димче Мојсовски, Титов Велес. 
Свидетелство за VIII одделение на име Сте-

ван Ангелковски, Д. Капија. (6949) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ејуп 

Адили, Тетово. (6950) 
• Индекс бјр. 26529 на име Е(рол Белиу, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Велко 

Матовски, Тетово. (6952) 
Свидетелство за VII одделение на име Афиз 

Абази, Тетово. (6954) 
Здравствена легитимација на име Зенун Да-

севи, Тетово. (6955) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ља-

тиф Абдулаи, Тетово. (6956) 
Здравствена легитимација на име Бур ед Ли-

мани, Тетово. (6957) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шабан 

Салити, Тетово. (6957) 
Свидетелство за IV година и диплома на име 

Кахримен Селији, Гостивар (6959) 
Здравствена легитимација на име Љубица Ми-

хајлова, Штип. (6960) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Зоран Зафиров, Штип. (6961) 
Одобрение за работа уп. бр. 14-251/1 на име 

Сељмат Рецепи, Скопје. (69612) 
Воена книшка на име Тони Петровски, Скопје. 
Свидетелство за IV клас на име Жанета Аба-

џиева, Прилеп. (6964) 
Свидетелство за VIII одделение на име ЗРоце 

Аврамовска Прилеп. (6965) 
Здравствена легитимација на име Барија Ра-

маданова^, Куманово. (6966) 
Диплома на име Радован Саити, Куманово. 
Работна книшка на име Веџердин Мамути, 

Куманово. (6968) 
Диплома на име Рамадан Алиу, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Зоран Геор-

гиевски, Куманово. (6970) 
Работна книшка на име Драги Лазаревски, Ку-

маново. (6971) 
Диплома на име Мустафа Ќазин, Куманово. 
Лична карта на име Неџат Руфатовски, Струга. 
Книшка на име Блаже Јошковски, Титов Ве-

лес. (6974) 
Свидетелство на име Блаже Стојановски, Ти-

тов Велес. (6976) 
Свидетелство на име Снежана Панова, Титов 

Велес. (6976) 
Здравствена легитимација на име Џабир Џа-

бири, Тетово. (6977) 
Работна книшка на име Абди Набан, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Руфат Ват-

ри, Тетово. (6979) 
'Свидетелства за I и II година на име Ибра-

им Адми, Тетово. (6980) 
Свидетелство за VIII одделение на име Алифе-

ири Халити, Тетово. (6981) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Атиџе Алили, Тетово. (6982) 
Здравствена легитимација на име Семине Бе-

џети, Тетово. (6983) 
Свидетелства за II клас на име Хакии Салиу, 

Тетово. (6984) 
Здравствена легитимација на име Хајруман 

терете, Тетово. 4 (6985) 
Свидетелство за I клас на име Сенат Адеми 

Тетово. (6986) 
Извод од книгата на венчани на име Шашине 

Сулејмани, Тетово. * (6987) 
Свидетелство за III клас на име Земри Ос-

мани, Гостивар. (6988) 
Одобрение за самостоен учител на име Благоја 

Јовановски, Гостивар. ' (6990) 
Свидетелства за I и II година на име Џемаил 

Камбери, Гостивар. (6991) 
Свидетелства за VI одделение на име Беаре Ра-

мадани, Гостивар. (6992) 

! 
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Диплома на име Ајре Џабири, Гостивар. (6993) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гајур 

Џемадини, Гостивар. (6994) 
Свидетелство за VIII одделение на име Владо 

Стојанов, Кочани. (6995) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сте-

ван Ангелов, Кочани. (6996) 
Свидетелство за VI одделение на име Дончо 

Филипов, Кочани. (6997) 
Здравствена легитимација на име Фиданка 

Дончева, Виница. (6998) 
Лична карта на име Данев Благој Липец — 

Виница. (6999) 
Здравствена легитимација на име Илија Симов, 

Виница. (7000) 
Лична карта на име Илче Наумовски, Радовиш. 
Лична карта на име Нај ко Митев, Радовиш. 
Воена книшка на име Асан Ибаими, Скопје. 
Свидетелство — диплома за завршено средно 

образование на име Сашо Мупеоки, Скопје. (7005) 
Индекс бр 652 на име Љубинка Крстевска, 

Скопје. (7006) 
Работна книшка на име Васил Ковачевски, 

Битола. (7007) 
Свидетелство на име Горица Богоевска, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Коле 

Пушески, Прилеп. (7009) 
Здравствена легитимација на име Бобан Ми-

лешевски, Куманово. (7010) 
Здравствена легитимација на име Живко Ни-

коловски, Куманоо. ^ (7011) 
Здравствена легитимација на име Дилавер Зе-

нуим, Куманово. (7012) 
Лична карта на име Александар Димитриев-

ски, Куманово. (7013) 
Здравствена легитимација на име Сузана Мит-

ровска, Куманово. (7014); 
Свидетелство за VIII одделение на име Јос-

ко Цекоски, Кратово. (7015) 
Свидетелство за VIII одделение на име Тихо 

Стаменков ски, Тетово. (7016) 
Свидетелство за VIII одделение на име Фаз-

ли Јашари Тетово. (7017) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зија 

Рамадани, Тетово. (7018) 
Свидетелство за VIII одделение на име Кешел 

Арс а им, Тетово. (7019) 
Здравствена легитимација на име Тодорче Сто-

јановски, Тетово. (7020У 
Свидетелство за IV клас и диплома Афет Не-

сими, Тетово. (7021) 
Земјоделска •здравствена легитимација на име 

Исен Зеќири, Тетово. (7022) 
Свидетелство за III и IV клас на име Шабан 

Беџети, Тетово. (7023) 
'Свидетелство за завршен испит на име Фадил 

Лимоски, Гостивар. (7024) 
Свидетелство за I, II и IV година на име Да-

тим Адеми, Гостивар. (7025) 
Свидетелство за КВ ѕидар на име Асим Исеи-

ни, Гостивар. (7026) 
Здравствена легитимација на име Мухамеди 

Зеќири, Гостивар. (7028) 
Свидетелство за VIII одделение на име Негиб 

Алију, (Гостивар. (7029) 
Свидетелство на име Блага Колчева, Штип. 
Здравствена легитимација на име Томислав Ко-

лев, Штип. (7031) 
Здравствена легитимација на име Горан Ар-

сов, Штип. ' (7032) 
Здравствена легитимација на име Ѓорѓе Ус- • 

тапетров, Штип. (7033) 
Здравствена легитимација на име Благица Ште-

риева, Штип. (7034) 
Свидетелство за VIII одделение на име Благи-

ца Штернова, Пјробиштип. (7035) 
Свидетелство за IV одделение на име Сомир 

Наумовиќ, Скопје. (7036) 
Здравствена легитимација на име Катерина 

Пуриќ, Куманово. (7037) 
Здравствена легитимација на име Валентина 

Стоевска, Куманово. (7038) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК' НА СРМ 



26 јуни 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 22 — Стр. 445 

Работна книшка на име Јове Гигевски, Кума-
ново. (7039) 

Здравствена легитимација на име Ружа Васи-
левски, (7040) 

Здравствена легитимација на име Бранко Цвет-
ковски, (7041) 

Здравствена легитимација на име Иво Здрав-
евски, (7042) 

Лична карта на име Ристовски Блаже, е. Мож-
дивјак, Кр. Паланка. (7043) 

Работна книшка на име Димитрија Стевоски, 
Охрид. (7044) 

Свидетелство на име Агим Рамани, Струга. 
Свидетелство за VIII одделение на име Слави-

ца Стојановска, Т. Велес. (7046) 
Работна книшка на име Елида Стојановска, Т. 

Велес. (7047) 
Свидетелство на име Зелфи Шаини, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Милош Ан-

геловски, Тетово. (7049) 
Лична карта на име Ќемал Зекири, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Нусрет Са-

лиа, Тетово. (7051) 
Свидетелство за IV одделение на име Есат Не-

име, Тетово. (7052) 
Свидетелства од I до IV клас и диплома на 

име Саведин Алији, Тетово. (7053) 
Здравствена легитимација на име Ѓувен Ос-

мани, Тетово. \ " (7054) 
Воена книшка на име Љатиф Идризи, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Забе-

дин Бајрами, Гостивар. (7056) 
Свидетелство за IV година да име Јордан Иљов, 

Штип. ' (7057) 
Ученичка книшка за VIII одделение на име 

Илиев Иван, Кочани. (7058) 
(Свидетелство за I клас на име Зоранчо Вен-

човски, Виница. (7059) 
Здравствена легитимација на име Димитана Ан-

гелова, Виница. (7060) 
Здравствена легитимација на име Лозана Пет-

рова, Виница. (7061) 
Здравствена легитимација на име Сулејманка 

Селиова, Виница. (7062) 
Диплома на име Борко Стоил ков ски, Кума-

ново. (7063) 
Здравствена легитимација на име Сузана Ибра-

хими, Куманово. (7064) 
Здравствена легитимација на име Нехру Сулеј-

мани, Куманово. (7065) 
Здравствена легитимација на име Елена Бо-

жиноска, Куманово. (7066) 
Свидетелство за IV одделение на име Мила 

Стојановиќ,, Куманово. (7067) 
Свидетелство на име Васка Ѓорѓиева, Кратово. 
Свидетелство за основно училиште на име Ли-

мани Шериф, Тетово. (7070) 
Диплома на име Ирфан Алимани, Тетово. 
Диплома на име Таџедин Селија. Тетово. (7072) 

> Лична карта на име Сејди Мерџан, Тетово. 
Одобрение бр. 15-6460-786 на име Ванче Угри-

новски, Тетово. (7074) 
Здравствена легитимација на име Николчо Кан-

тонов, Ц1тип. (7075) 
Здравствна легитимација на име Трајче . Јова-

нов, Штип. (7076) 
Свидетелство за VIII одделение на име Владо 

Ефремов, Виница. (7077) 
Воена книшка на име Киро Ковачески, Скоп-

је. (7078) 
'Свидетелство за завршен матурски испит — 

гимназија на име Стоименов Гордан, Титов Велес. 

Свидетелство за VIII одделение на име Љу-
бица Иваноска, М. Брод. (7080) 

Диплома на име Адан Абдулани, Тетово. (7081) 
Свидетелство за III година на име Мире Ма-

цовски, Гостивар. (7082) 
Свидетелство на име Селмапи Сенде, Гости-

вар. , (7083) 

Диплома на име Марјанчо Димески, Прилеп. 
Диплома на име Звонко Мариновски, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Цвета 

Стојаноска, Прилеп. (7086) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гојко 

Јадроски, Прилеп. (7087) 
Здравствена легитимација на име Младен Ат-

левски, Куманово. (7088) 
Здравствена легитимација на име Ванчо О с -

мановски, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Наде Марин-

ковић Куманово. (7090) 
Здравствена легитимација на име Сабрија На-

ипи, Куманово. к (7091) 
Лична карта на име Али Ибраиму, Тетово. (7093) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Делимир Берзети, Тетово. (7094) 
' Работна книшка на име Ибраим Исмаи ли, Те-

тово. ' (7095) 
Здравствена легитимација на име Владимир 

Димовски, Тетово. (7096) 
Свидетелство за И година на име Латиф Ра-

мадани, Тетово. (7097) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сулпан 

Маскути, Тетово. . (7098) 
Свидетелство за завршен испит на име Ќерим 

Зибери, Гостивар. (7099) 
Свидетелство на име Снежана Трајчева, Штип. 
Свидетелство на име Димче Младенов, Штип. 
Студентска легитимација на име Сашо Јор да-

носки, Прилеп. (7103) 
Свидетелство на име Џеват Аети, Куманово. 
Работна книшка на име Селим Зекири, Кума-

ново. (7105) 
Здравствена легитимација на име Миле Сто-

ишиќ, Куманово. (7106) 
Здравствена легитимација на име Адем Мели-

ши, Куманово. (7107) 
Здравствена легитимација на име Алим Нуре-

дина, Куманово. (7108) 
Здравствена легитимација на име Фиданет Али-

ти, Куманово. (7109) 
Диплома на име Јусуф Љатифи, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Васка Бла-

гоејеќ, Куманово. (711,1) 
Свидетелство за II година на име Мурсета 

Исакпска, Струга. (7112) 
Свидетелство за завршен испит на име Сне-

жана Лекоска, Струга. (7113) 
Свидетелство за VI одделение на име Хусовиќ 

Адели, Т. Велес. (7114) 
Свидетелство за VIII одделение на име Слав-

че Јарданов, Т. Велес. (7115) 
Свидетелство за I година на име Борислав 

. Спасовски, Тетово. (7116) 
'Свидетелство за VIII одделение на име Ибиш 

Имери, Тетово. (7117) 
Свидетелство за I година на име Ќебир Џе-

ладили, Тетово. (7118) 
Свидетелство за IV клас на име Азиз Рама-

дани, Тетово. (7119) 
Здравствена легитимација на име брајан Сто-

јановски, Тетово. (7120) 
Диплома на име Абдулхади Илјази, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Марица Ман-

чић Тетово, (7124) 
Свидетелство за III клас и диплома на име 

Бајрам Ибраими, Тетово. (7125) 
. Свидетелство за I и II клас на име Рукије 

Сеадиеиа Гостивар. (7126) 
Свидетелства од I до IV клас и диплома на 

име Бунан Хоџа, Гостивар. (71127) 
Свидетелство за 1 година на име Ристо Пет-

ров, Штип. (7128) 
Ученичка мишка на име Снежана Илиевска, 

Штип. . <7129) 
Свидетелство за I година на име Васка Лас-

кова, Штип. - (7130) 
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Лична карта бр. 53669 на име Фиданка Трам-
пева, Кочани. (7132) 

Свидетелство за VIII одделение на име Соња 
Тевдов ска, Скопје. (7133) 

Работна книшка на име Василевски Душ-
ко, е. Драчево, Скопје. (7134) 

Свидетелство на име Трајче Ангеловски, При-
леп. (7135) 

Свидетелство за IV одделение на име Иванка 
Енглеска, Прилеп. (7136) 

Лична карта на име Бранко Пешкоски, При-
леп. (7137) 

Диплома на име Виолета Мариоска, Прилеп. 
Лична карта на име Добре Божиноски, Прилеп. 
Здравствена легитимација на име Филип Чав~ 

даревски, Куманово. (7140) 
Здравствена легитимација на име Милена Пав-

ловић, (7142) 
Здравствена легитимација на име Силвана Ан-

тевска, Куманово. (7143) 
Здравствена легитимација на име Рами Мур-

тези, Куманово. (7144) 
Здравствена легитимација на име Фаик Исени, 

Куманово. (7145) 
Здравствена легитимација на име Татјана Рис-

тиќ, Куманово. (7146) 
Здравствена легитимација на име Арсо Арсов-

ски, Кратово. (7147) 
Свидетелство на име Февзи Билевски, Т. Ве-

лес. (7148) 
Свидетелства од V до VIII одделение на име 

Ејуп Адеми, Тетово. (7149) 
(Свидетелство од I до IV одделение на име Ејуп 

Адеми, Тетово. (7Г50) 
Свидетелство и диплома на име Нухи Зулбеа-

ри, Тетово. (7151) 
Свидетелство за V и VI одделение на име Са-

шо ѓорѓиевски, Тетово. (7152) 
Здравствена легитимација на име Незат Ис-

лами, Тетово. (7153) 
Свидетелства за II и III клас на име Ранко 

Манески, Гостивар. (7154) 
Здравствена легитимација на име Ѓурга Ла-

зарев ска, Штип. (7155) 
Здравствена легитимација на име Блашко То-

доров, Штип. ' (7156) 
Воена книшка на име Витомир Теоски, Скопје. 
Воена книшка на име Благоја Зафироски, Ско-

пје. (7158) 
Воена книшка на име Александар Крстевски, 

Скопје. (7159) 
Ученичка слободна карта на име Кети Нико-

ловска, Скопје. (7160) 
Работна книшка на име Ацо Николоски, Ох-

рид, (7161) 
Работна книшка на им:е Јасмина Шактум, Тетово 
Работна книшка на име Верица Ангеловиќ, 

Тетово. (7163) 
Одобрение за јавен превоз на име Минсир 

Алиу, Тетово. (7164) 
Лична карта на име Илми Јашари, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Феј зулаи 

Шефкет, Тетово. ' (7287) 
Здравствена легитимација на име Феј зулаи 

Митафеса, Тетово. (7288) 
Свидетелство за III и IV година на име Злате 

Талески, Гостивар. (7289) 
Диплома на име Ирфа,н Рецепи, Гостивар. 
Лична карта на име Благица Бонева, Штип. 
Свидетелство за VIII одделение на име Фи-

данчо Арсов, Кочани. (7292) 
Здравствена легитимација на име Маде Илев, 

Виница. (7293) 
е Индекс на име Јордан ѓорѓиев, Виница. (7294) 

Здравствена легитимација на име Атанас Ми-
тев, Виница. (7295) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нацо 
Димитров, Радовиш. (7296) 

Воена книшка на име Сашо Божиноски, Ско-
пје. (7297) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Законот за изградба на инвести-

циони објекти („Службен весник на СРМ" број 15/83), 
Прометната работна организација „Славија" извоз-
увоз — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувач заради отстапување 
работи за изградба на инвестиционен објект 

I 
1. Предмет на Конкурсот е утврдување на подоб-

ност на изведувачки организации на здружен труд 
за отстапување на изградба на магацин со пропратни 
простории во Скопје. 

2. Место на изведување на објектот е Скопје — 
Источна индустриска зона на булевар „Војводина". 

3. Предмет на отстапување се следните работи: 
— градежни и градежно-занаетчиски работи; 
— инсталатерски работи. 
4. Почетокот н а изведбата на објектот е месец 

септември 1984 година. 
5. Ориентациона површина на објектот е сса 

13,500 ш2 . 
6. Ориентациона вредност на работите е сса 

350.000.000 дин. 
7. Рок за изведување на работите е 8 (осум) 

календарски месеци од денот на воведување на изве-
дувачот во работа. 

8. Рок за поднесување на понуди за подобност е 
30 (триесет) дена од денот на објавувањето на Кон-
курсот во „Службен весник на СРМ". 

II 
1. Заинтересираните работни организации кои 

сметаат дека успешно ќе ги изведат споменатите ра-
боти треба да поднесат писмена пријава за учество 
на Конкурсот. 

2. Пријавата за Конкурсот мора да содржи: 
— полн назив на работната организација, точна 

адреса и основна дејност; 
— препис од регистрацијата во стопанскиот суд; 
— спремност на изведувачот за кредитирање (ви-

сина и услови); 
— доказ за финансиската состојба оверена од 

СОК; 
— образец, биланс на успехот за 1983 година и 

за првите три месеци од 1984 година,-
— податоци за стручни кадри и механизација кои 

ќе бидат ангажирани при изградбата на објектот; 
.— список на кооперанти кои ќе учествуваат во 

изведбата; 
— референс листа на досега изведени објекти; 
— гарантен рок и начин на гарантирање; 
— изјава дека благовремено ќе ги преземе си^ге 

потребни мерки за набавка на материјали и недости-
гот на материјали нема да биде причина за продол-
жување на рокот,-

— изјава дека за гарантниот рок ,ќе му издаде 
на инвеститорот бланко меница за отстранување на 
недостатоците на објектот во гарантниот рок. 

III 
Пријавите кои нема да ги содржат податоците 

од Конкурсот и кои благовремено нема да бидат 
поднесени нема да се земаат во разгледување. 

IV 
По разгледувањето на податоците од поднесени-

те пријави од страна на понудувачите, инвеститорот 
ќе достави дефинитивна листа на понудувачи кои (ќе 
ги оцени за подобни и ќ е ги извести понудувачите 
за изборот во рок од 15 (петнаесет) дена. 

V 
Понудите да се доставуваат на адреса-. ПРО 

..Славија" извоз-увоз Скопје — Сектор за планирање, 
инвестиции и развој, улица „50 дивизија" број 20 — 
Скопје. 
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Врз основа на член 505 од Законот за здруже-
ниот труд и член бб од Статутот на Трговската работ-
на организација на големо и мало „УЊОН ПРОМЕТ" 
— Скопје, Работничкиот совет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за индивидуален работоводен орган на работната 
организација 
Покра ј општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните посеб-
ни услови-

1. да има висока стручна подготовка (економски, 
правен или друг факултет), или пак средна стручна 
подготовка (средно економско или друго средно учи-
лиште) ; 

2. да има најмалку 6 години работно искуство 
на комерцијални работи; 

3. да поседува организациони способности; 
4. да има морално-политички квалитети; 
5. да нема пречки во врска со одредбите од член 

511 од Законот за здружениот труд. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Некомплетираните документи Конкурсната коми-

сија нема да ги зема во разгледувања. 
Молбите со потребните документи се доставуваат 

на адреса: "Трговска работна организација на големо 
и мало „УЊОН ПРОМЕТ" — Скопје, ул. „Партизан-
ски одреди" бр. 13. (204) 

ЗПК „Струшко Поле", ООЗТ „Земјоделие" — 
Струга, врз основа на член 4 од Правилникот за на-
чинот и постапката за отстапување на изградба на 
инвестициони објекти 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за подобност на изведувачите и собирање пону-
ди за изведување на градежните и градежно-за-
наетчиски работи во реонот на е. Присовјани и 
е. Збажди — Струга 

, Предмет на конкурсот се следните објекти.-
1. Изградба на 2 хали — овчарници со површи-

на на првата хала од 5757 м2 и другата хала со по-
вршина од 5757 м2 и двете хали со површина од 
11.514 м2. 

Инвестиционата вредност на напреднаведените 
работи ќе се одреди спрема проектот, а со посебен 
договор. 

Рокот :на извршување на работата ќе се одреди 
со посебен договор. 

Со писмените пријави понудувачот треба да до-
стави : 

— назив и точна адреса на организацијата; 
— препис од регистрацијата; 
— податоци за стручните кадри и механизаци-

јата ; 
— изводи од завршната сметка за 1983 год. и 

периодичната пресметка за првите три месеци од 
1984 година,-

— список на кооперантите кои ќе учествуваат во 
градбата. 

Рок за поднесување на писмените пријави за по-
добност е 15 дена од денот на објавувањето. 

Најподобните понудувачи ќе бидат избрани во 
рок од 10 дена од денот на одржаниот конкурс. 

За поблиски известувања заинтересираните мо-
жат да се информират во ЗПК „Струшко Поле" —• 
Струга, ООЗТ „Земјоделие" — Комисија за спроведу-
вање на конкурсот. (254) 

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет, 
Комисијата за работни односи при Здравствениот 
дом — Крушево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на Здравствениот дом — 
Крушево 
Пријавените кандидати покра ј општите услови 

предвидени со Законот треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка, завршен 
медицински, стоматолошки, фармацевтски, правен 
или економски факултет, да имаат положено стручен ̂  
испит и да имаат 5 год. работно искуство; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не се осудувани по член 511 од Законот за 

здружен труд. 
Со молбите кандидатите да ги приложат -и по-

требните документи за исполнување на општите и 
посебните услови по конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. 
Молбите и потребните документи се доставуваат 

до Архивата на Здравствениот дом — Крушево. 
Некомплетните документи и ненавремено доста-

вените нема да се земаат предвид при разгледува-
њето. (255) 

Вишата земјоделска школа — Струмица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

» за реизбор на наставник во постојан работен 
однос по предметите: Заштита на растенијата и 
Ботаника 
Кандидатот треба да ги исполнува условите пред-

видени во член 102 од Законот за високо образование 
и член 86 од Статутот на Вишата земјоделска школа 
— Струмица. 

Пријавата по огласот и потребната документа-
ција- се доставува до Секретаријатот на Школата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на 'објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (253) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови — пречистен текст („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/79), член 1 од Законот -за изменување и допол-
нување на Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/82), член 143 од Деловникот на 
Собранието на општината Крушево („Службен глас-
ник на општината Крушево" бр. 3/75), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата при Собранието 
на општината Крушево 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на-. 
— претседател на Општинскиот суд — Крушево 
УСЛОВИ: 
Кандидатите да се државјани на СФРЈ, дипломи-

рани правници со потребно искуство и стручно знае-
ње, со положен правосуден испит и морално-поли-
тички квалитети за вршење на судската функција . 

Пријавите со кратка биографија се поднесуваат 
до Комисијата за избор и именување при Собранието 
на' општината Крушево, во' рок од 15 дена, сметано 
од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општината Крушево". (256) 
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СОДРЖИНА 

322. Одлука за помилување на осудени лица 
323. Уредба за изменување и дополнување на 

Уредбата за определување на количините 
на моторен бензин и дизел гориво за пат-
ничките возила, тракторите и машините 
врз основа на бонови 

324. Одлука за висината на придонесот за 
„Детска недела", во времето од 1 до 7. 
X. 1984 година — — — — — — — 

325. Одлука за усогласување' на основиците за 
одредување на материјалното обезбедува-
ње на учесниците во Народноослободи-
телната војна во 1984 година — — — 

326. Одлука за усогласување на основиците за 
утврдување на инвалидскиот додаток во 
1984 година — — — — — — — — 

327. Одлука за определување на највисоки це-
ни на весниците „Нова Македонија", „Ола-
ка е влазримит" и „Бирлик" — — — 

328. Правилник за начинот на обновувањето и 
дополнувањето и за условите за чување 
на инвестиционо-техничката документација 

329. Правилник за начинот на вршење на тех-
нички прегледи — — — — — — — 

330. Правилник за начинот на водењето на гра-
дежната книга и градежниот дневник — 

331. Правилник за начинот и постапката за от-
стапување на изградбата на инвестицио-
ни објекти — — — — — — — — 

332. Правилник за водење на евиденциите за 
пожарите и експлозиите и за начинот на 
известување на органите на управата над-
лежни за внатрешни работи — — — — 

333. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 185/83 ОД 26 април 1984 година — 
Исправка на Одлуката за поблиските на-
мени, начинот и условите за користење 
на слободните парични средства на Репуб-
ликата и на општините во 1984 година, 
што се водат како депозит во Народна-
та банка на Македонија 

Опшги акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
228. Одлука за начинот, критериумите и ус-

ловите на обезбедување дополнителни 
средства на ОСИЗ за социјална заштита 
за остварување на основните права од со-
цијална заштита во 1984 година — — 433 

229. Одлука за намалување стапката на при-
донесот на личен доход од работен однос 
на работниците за задоволување на по-
требите и интересите во областа на ос-
новното воспитание и образование на по-
драчјето на општината Гази Баба за 1984 

- година — — — — — — — — — 435 
230. Одлука за намалување стапката на при-

донесот на личен доход од работен однос 
на работниците за задоволување на по-
требите и интересите во областа на ос-
новното воспитание и образование на по-
драчјето на општината Карпош за 1984 
година — — — — — — — — — 436 

231. Одлука за намалување стапката на при-
донесот на личен доход од работен од-
нос на работниците за задоволување на 
потребите и интересите во областа на ос-
новното воспитание и образование на по-
драчјето на општината Кисела Вода за 
1984 година — — — — — — — 436 

232. Одлука за намалување стапката на при-
донесот на личен доход од работен - од-
нос на работниците за задоволување на 
потребите и интересите во областа на ос-
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432 

— — 433 

КОБНОТО воспитание и образование на по-
драчјето на општината Центар за 1984 
година — — — — — — — — — 436 

233. Одлука за намалување стапката на при-
донесот на личен доход од работен од-
нос на работниците за задоволување на 
потребите и интересите во областа на ос-
новното воспитание и образование на по-
драчјето на општината Чаир за 1984 
година — — — — — — — — — 437 
БИТОЛА 

234. 

235. 

Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за стапките на придонесите за 
здравствено осигурување и стапките на по-
себниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство на осигуре-
ниците од општината Битола за 1984 го-
дина — — 

ГЕВГЕЛИЈА 

— — — — — — 437 

Одлука за измена на Одлуката бр. 02-24/1 
од 26. XII. 1983 година за намалување на 
стапката на придонесот од доходот за со-
цијална заштита на организациите на 
здружен труд од стопанска дејност за 1984 
година — — — — — , — — — — 

КИЧЕВО 

236. Одлука за придонесите за здравствена 
заштита што се плаќаат во постојани ме-
сечни износи за одделни категории оси-
гуреници — -г- — — 

237. Одлука за утврдување основици за прес-
метување и плаќање придонеси за здрав-
ствена заштита на лицата вработени к а ј 
приватни работодавци — — — — — 

437 

— — — 437 

438 

ТИТОВ ВЕЛЕС 

238. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравството и 
здравственото осигурување на работници-
те за 1984 година — — — — — — 439 

239. Одлука за утврдување висината н а при-
донесот за здравственото осигурување на 
земјоделците за подрачјето на општина-
та Титов Велес за 1984 година — — — 439 

ГМО. Одлука з а утврдување основица за прес-
метување и плаќање на придонеси за 
здравствено осигурување на лица врабо-
тени ка ј приватни работодавци — — — 440 

?А1. Одлука за придонесите на здравствено-
то Осигурување што се плаќаат во посто-
јани месечни износи за одделни катего-
рии осигуреници — — — — — 440 

242. Одлука за надоместокот на патните к 
дневните трошоци на корисниците на 
здравствена заштита на Општинската за-
едница н а здравствена заштита — Титов 
Велес — — — — — — — — — 441 

243. Одлука за висината на надоместокот за 
погребни трошоци и посмртна помош на 
корисниците на здравствена заштита на 
подрачјето на Општинската заедница за 
здравствена заштита — Титов Велес — 442 

ТЕТОВО 

244. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување на стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на физичката култура 
на општината Тетово и Републичката за-
едница на физичката култура — Скопје за 
1984 година — — — — — — 443 
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