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

Среда, 3 јуни 1981 
С к о п ј е 

Број 19 Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 20 
дин.\ Жиро сметка 40100-603-12498 

216. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општественово л итичкмот собор, 
одржани на 18 февруари 1981 година, ја разгледа 
и усвои Анализата на загрозеноста на сообраќајот 
и безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот 
во CP Македонија во периодот 1975—1979 година, 
со предлог на мерки. 

Тргнувајќи од Анализата, расправата во работ-
ните тела на соборите и во соборите, како и разго-
ворите извршени во ' некои организации на здру-
жениот труд што вршат јавен превоз и превоз за 
сопствени потреби, 'со цел што по,доследно да се 
остварува и унапредува безбедноста во сообраќа-
јот. а врз основа на член 270 став 2 од Деловникот 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 29 април 1981 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ 

СОСТОЈБИ ВО СООБРАЌАЈОТ 

Современиот сообраќај претставува значајна 
компонента и функција в-о севкупниот општестве-
но-економски развој на општеството. Меѓутоа, по-
ради низа објективни и субјективни причини тој ' 
претставува и значаен извор на опасности и заг-
розувања на човечките животи, имотот и другите 
општествени вредности, што се потврдува низ се-
којдневните несреќи, 'жртви и огромни материјал-
ни штети. 

Собранието констатира ,дека во создавање на 
поповолни услови за побезбедно одвивање на сооб-
раќајот во Републиката постигнати се значителни 
резултати, а напорите во таа насока се постојано 
присутни. Меѓутоа, се уште ice (присутни одредени 
неповолни состојби, кои " се манифестираат главно 
низ разни ,облици на недисципли.на во сообраќајот, 
не водење доволно грижа за негово безбедно одви-
вање, недоследно спроведување и почитување на 
прописите што ја регулираат оваа материја, несо-
одветен однос и придонес на одговорните општест-
вени субјекти во исполнувањето на обврските и 
унапредувањето на општите состојби и безбедноста 
во сообраќајот, кои се јавуваат како значаен де-
терминантен фактор на сите компоненти на одви-
вањето на сообраќајот: уредноста, удобноста, брзи-
ната, економичноста и пред се безбедноста. Меѓу 
нив покарактеристични се следниве: 

— Заостанување во развојот и осовременување 
на патната мрежа; непочитување на утврдените 
норми и стандарди при проектирањето, изградба и 
реконструкција на патиштата; ненавремено утврду-
вање, отстранување или санирање на одредени 
оштетувања или опасни места и делници на па-
тиштата во перманентно задоцнување во патнич-
киот, железничкиот и авионскиот сообраќај, неа-
декватна усогласеност во функционална и безбед-
носна смисла на патната и уличната мрежа со 
потребите на современиот патен сообраќај и неа-
деиватно одржување на патната мрежа и сигнали-
зациј ата; 

— Неадекватна организираност, особено во рам-
ките на општинските подрачја, за следење и ефи-
касно решавање на безбедносните проблеми во пат-
ниот сообраќај, заедно со недостатокот на потребни 
профили на стручни кадри во о,ваа област; 

— Недоволна изграденост на севкупниот сис-
тем на сообраќајното воспитување и образование 
на учесниците во сообраќајот, посебно во оспособу-
вање на возачите; 

— Необезбедено потребно ниво на континуитет 
и доследност во спроведување на одделни одредби 
од пропис,ите во оваа област, кои се од витално 
значење за безбедноста во патниот сообраќај; 

— Застареноста и нетипизираноста на возниот 
парк во Републиката, каде што поради ориентаци-
ја на увоз и недостиг на резервни делови е.при-
сутен висок степен на техничка неисправност на 
превозните капацитети; 

— Се уште недоволната и неадекватна органи-
зираност и ангажираност на одредени субјекти во 
извршувањето на обврските и унапредување на оп-
штата безбедност во патниот сообраќај, посебно на 
организациите на здружениот труд што вршат ја-
вен превоз или превоз за сопствени потреби, пора-
ди што тие не само што не го даваат потребниот и 
очекуваниот придонес во подобрување на општите 
безбедносни состојби, туку се јавуваат и како по-
тенцијални загроззпвачи на безбедноста; 

— Недоволна доследност во преземање и из-
вршување на превентивно-ренресивните мерки ка-
де што ,пред се поради одредени субјективни сла-
бости ,и пропусти, во работата на сите органи кои 
'учествуваат во иницирање или водење на постап-
ка за прекршоци или кривични дела како и во из-
вршување на мерките поради што се оневозможу-
ва суштествена реализација на сите мерки во каз-
нената политика со што би се обезбедила поголема 
безбедност во сообраќајот; 

— ,Бавна и недоволна доследност во реализи-
раше, односно спроведување на препораки, насоки, 
заклучоци и мерки за подобрување на состојбите 
И др. 

Слични состојби во поглед на доследноста . во 
почитувањето и спроведувањето на прописите, во 
реализацијата на безбедносните мерки и во испол-
нувањето на пропишаните обврски од безбедносен 
карактер ,на соодветен начин се присутн,и и во об-
ласта на железничкиот, воздушниот и езерскиот 
сообраќај. 

II 
Тргнувајќи од изнесените оцени за општите 

безбедносни состојби во сообраќајот и од фактот 
дека безбедноста во сообраќајот е од општо оп-
штествено значење, Собранието на СРМ смета де-
ка е потребно постојано да се преземаат ефикасни 
мерки за да се подобри оп,штата состојба на без-
бедноста во сообраќајот. 

1. Имајќи предвид дека безбедносната состојба 
на сообраќајот е составен дел на опитите опште-
ствени текови и на системот на социјалистичкото 

. самоуправување потребно е сите општест,вени. суб-
јекти кои се задолжени да преземат мерки и ак-
тивностиv сврзани со безбедноста во сообраќај.от, да 
ја преисп,итаат својата поставеност, организираност 
и ангажираност во исполнувањето на обврските, -да 
ги откријат причините за нивното нед ос л едно из-
вршување и да утврдат и преземат конкретни 
мерки за подобрување на состојбите и за нивно 
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поадекватно и поодговорко поставување и дејству-
вање во почитувањето и спроведувањето на про-
писите. Во овој правец неопходно е одговорните 
општествени субјекти да 'остваруваат повисок сте-
пен на меѓусебна соработка, содејство и синхрони-
з и р а н о ^ на мерките и активностите, особено на 
превентивен план, насочени за унапредување на 
безбедноста во сообраќајот, со постојана размена 
на сознанија, искуства и информации, при што по-
себен придонес ќе дадат советите за безбедност на 
сообраќајот, како Координациони тела во оваа об-
ласт. 

Органите за внатрешни работи, јавните обви-
нителства, судовите, судиите за прекршоци, сове-
тите за безбедност на сообраќајот, организациите 
на здружениот труд и другите организации и орга-
ни што вршат јавен превоз или превоз за сопстве-
ни потреби, што ги одржуваат патиштата или што 
се занимаваат со техничко одржување на возилата, 
организациите за подготвување на возачите, здрав-
ствените организации и други, потребно е постоја-
но да ги следат причините кои доведуваат до заг-
розување на безбедноста во сообраќајот и во рам-
ките на своите надлежности да преземаат нужни 
и навремени мерки за нивно сузбивање. 

2. Собранието укажува дека воспитно-образов-
ните институции — од предучилишните установи 
до факултетите, општествено-политичките органи-
зации, организациите на здружениот труд, профе-
сионалните здруженија и организации, средствата 
за јавно информирање и другите субјекти на оп-
штествената самозаштита во сообраќајот неопходно 
е да обезбедат потребен континуитет и квалитет во 
сообраќајното воспитување и образование и во 
развивањето на сообраќајната култура на учесни-
ците во сообраќајот. 

Во подигнувањето на сообраќајното воспиту-
вање и сообраќајната култура, како и во хумани-
зирањето на односите меѓу сите учесници во сооб-
раќајот посебна е улогата на Авто-мото сојузот на 
Македонија како општествена и стручно специја-
лизирана организација која со 'извршувањето на 
своите функции и задачи, а посебно преку Служ-
бата за „помош и информации" на патиштата и 
„-информативниот центар" знатно може да допри-
несе во унапредувањето на безбедноста во сообра-
ќајот и намалувањето на човечките жртви и ма-
теријални штети. 

Заради натамошно зголемување на сообраќај-
ната култура на населението, потребно е перма-
нентно и систематско сообраќајно воспитување во 
рамките на редовното школување и образование. 

3. При претстојните измени на прописите од об-
ласта на безбедноста во патниот сообраќај, особе-
но во Законот за безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата, чие донесување претстои и во соодвет-
ните прописи што ќе се донесат врз основа на тој 
закон, потребно е да се вградат решенија кои ќе 
(придонесат за квалитетно подобрување и унапре-
дување на системот за подготвување на кандида-
тите за возачи и полагањето на возачките испити 
преку вградување на елементи и содржини за зго-
лемување на степенот на одговорноста ка ј идните 
возачи и подобрување на степенот на општата 
стручна оспособеност, особено на возачите на кои 
управувањето со моторно возило им е основно за-
нимање. 

4. Надлежните органи (Републичката и оп-
штинските самоуправни интересни заедници за па-
тишта, Работната организација „Македонија-пат", 
Железничко-транспортната организација „Скопје" 
— Скопје и другите надлежни органи во Републи-
ката и општините), во рамките на своите надлеж-
ности постојано да ги следат состојбите на патиш-
тата и улиците во населените места, патните пре-
мини преку железнички ,пруги, како и нивната сиг-
нализација, навремено да ги отстрануваат разните 
недостатоци и оштетувања на нив и истите посто-
јано да ги одржуваат во состојба која ќе овозмо-
жува потребен ниво на услужност и безбедност. 

Исто така, при проектирање, изградба и, рекон-
струкција на патиштата и улиците во прв ред да 
се имаат предвид безбедносните елементи. 

5. Општествените субјекти кои вршат функции 
непосредно сврзани со безбедноста во патниот со-
обраќај (здравствените организации, авто-школите, 
организациите на здружениот труд и други), пот-
ребно е доследно да се придржуваат и да ги из-
вршуваат законските обврски од нивниот делокруг 
на работа, а органите за внатрешни работи, во рам-
ките на својот делокруг на работа и овластувања-
та, поинтензивно да вршат надзор во извршување-
.то на законските обврски и да бидат подоследна 
во применување на соодветни мерки во сите слу-
чаи кога ќе бидат исполнети у,словите за тоа. 

6. Во рамките на организациите на здружениот 
труд и другите организации и органи, а особено на 
оние што вршат јавен превоз или ,превоз за соп-
ствени ,потреби, да се преземаат потребни мерки за 
обезбедување на поактивен и поодговорен однос во 
третирање на безбедносните проблеми во областа 
на патниот сообраќај и во преземање на конкрет-
ни мерки за обезбедување на објективни услови и 
подобрување на општите безбедносни состојби, пре-
ку доследно спроведување на прописите кои се 
однесуваат на условите за работа на возачите, 
исправноста на возилата и на другите мерки, а 
соодветни мерки да се преземат и за зголемување 
на дисциплината и одговорноста на возачите во 
сообраќајот, преку нивно подвритнување на дисци-
плинска, материјална и други видови на одговор-
ност зависно од нивното однесување во сообраќајот. 

7. Надлежните органи (Републичкиот секрета-
ријат за сообраќај и врски, Деловната заедница 
,.,Македонија сообраќај" и други), да цреземат пот-
ребни мерки за усогласување и почитување на 
возните редови, а настојувањето за унифициран^ 
на возниот парк во Републиката со ориентацијата 
на возилата од домашно производство, да биде 
трајна и континуирана задача. 

8. Организациите на здружениот труд на же-
лезниците, заедно со соодветните надлежни органи 
на општествено-политичките заедници потребно е 
уште порешително да преземаат мерки за зголе-
мување на безбедноста во железничкиот сообраќај, 
внатрешниот ред на железниците и развојот и 
ефикасноста на општествената самозаштита. При-
тоа, посебно внимание да им се посветува на обез-
бедувањето на објектите, постапките, средствата и 
другите вредности на железниците како и да се 
подобри состојбата со одржувањето на возните 
средства ,со доследна примена на прописите за кон-
тролно-техничките прегледи. 

9. Во напорите за уредно и безбедно одвива-
ње на воздушниот и езерскиот сообраќај потребно 
е да се преземат соодветни мерки за отстранува-
ње на недостатоците и пропустите во поглед на 
техничкото опремување и уредување на аеродро-
мите во Републиката, односно техничкото опрему-
в а њ е ^ уредување на пристаништата и пристапите, 
одржување и обновување на пловните објекти и 
стручно оспособување на посадите на пловни об-
јекти. 

10. Јавните обвинителства, судовите и судиите 
за прекршоци потребно е уште повеќе да вложу-
ваат напори за натамошно забрзување на кривич-
ната и прекршочната постапка, ^експедитивно ре-
шавање на предметите, како и да дадат придонес 
во доизградувањето на политиката и системот на 
санкциите во областа на безбедноста на сообра-
ќајот. 

11. Имајќи го предвид фактот дека предвиде-
ните казни за одделни прекршоци во областа на 
сообраќајот во значителна мера се веќе надминати 
и не ја постигнуваат целта на казнувањето, пот-
ребно е на соодветен начин да се иницира нивното 
менување и приспособување на сегашните услови, 
а заради поголема експедитивност, економичност 
и ефикасност да се испитаат можностите за упрос-
тување на постапката по одделни прекршоци од 
полесен вид за кои се предвидени казни во помал 
износ. 
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12. На кривична, стопанско-казнена и прекр-
шочна одговорност, покрај возачите доследно ,да се 
повикув-аат и одговорните л,ица во организациите на 
здружениот труд и другите организации и органи 
кои ,се гр,ижат за одржувањето на патиштата, кои 
вршат јавен превоз или превоз за сопствени пот-
реби, се занимаваат со техничко одржување на во-
зилата, вршат здравствени прегледи на возач.ите и 
друго во ,сите случаи кога ќе ice утврди дека постои 
причинска врска помеѓу сообраќајниот деликт и 
нивноно однесување. 

13. Органите за внатрешни работи, јавните об-
винителства, судовите и судиите за прекршоци, се-
кој од својот делокруг на работа потребно е да 
преземат мерки со цел за обезбедување доследно 
ефектуирање и реализирање на преземените мер-
ки, почнувајќи, од иницирањето на постапката до 
извршувањето на мерките. 

14. 'Собранието на СРМ укажува на потребата 
од актуелизирање на Препораката за решавање на 
актуелните проблеми и подобрување на безбеднос-
та на сообраќајот („Службен весник на СРМ'' 
број 41/75). 

15. Се задолжува Извршниот совет на Собра-
нието на СР,М да го следи спроведувањето на овие 
заклучоци, а најмалку еднаш годишно да го из-
вестува Собранието на СРМ за нивното реализи-
рање. 

16. Заклучоците да се објават во „,Службен вес-
ник на GPlM". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕ,ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1173 
29 април 1981 година 

Скопје 

Претседател - Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, ' СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, ic. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на ОшнтФствемо-полишичгаиот собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

217. 
,Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 8 мај 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна затвор во траење од 1 годи-

на се (прости на: 
1. Џафери З,ибер Исмет, од с. Желино. 

И 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Јордан Лазо Стојанов, од Кавадарци, 
2. Зоран Трајан Крстевски, од Скопје, 
3. Андон Петар Стамков, од' Нов Дојран, 
4. Перо Доне Даневски, од Струмица. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 2 ме-

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

1. Благоја Димко Јованоски, од Прилеп. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

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

1. Франц Андон Видовиќ, од Прилеп. 

V 
'Изречената казна затвор во траење од 4 ме-

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

1. ,Кирил Стојан Гал абовски, од Скопје. 

VI 
Изречената казна затвор во траење Од 5 ме-

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

1. Миле Митко Р,истовски, од Скопје. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 8 месе-

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

1. Бајрам Фадил Цаноски, од Струга. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за G месеци на: 
1. Велимир Борис Крстевски, од Скопје, 
2. Владимир Петар Домановски, од Титов Ве-

лес, 
3. Кирил Трајан Нановски, од Охрид. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 9 месеци на: 
1. Иљо Стојан Кочков, од Скопје, 
2. Воислав Васил Димовски, од Скопје. 

X 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Му амет Фаик Исмаили, од е. Г. Речица, 
2. Камберали Фаик Рамизи, од с. Г. Речица, 
3. Воислав Никче Данчевски, од с. Бразда, 
4. Алии Али Џеваир, од с. Горна Речица. 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 9 го-

дини и 6 месеци се намали за 1 година на: 
1. Миливој Глигор Меновски, од Скопје. 

XII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 год.ини на: 
1. Јонче Јордан Стериовски, од с. Дихово. 

XIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 4 години на: 
1. Никола Р1исто Киријас, од Скопје. 

XIV ^ 
Изречената казна затвор во траење од 7 месе-

ци се замени со парична казна во износ од 5.000,00 
'динари на: 

1. Драга Климе Тушкалоска, од с. Велгошти. 

XV 
Оваа одлука влегува во аила со денот на доне-

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

Бр. 08-278 
8 мај 1981 година 

Скопје 
Член на Претседателството на СРМ, 

Страхил Гигов, с. р. 
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218. 
Б р з основа на член 28 од Законот за системот 

на цените и за општествената контрола на цените 
на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ" бр. 33/80) и член 8 од Договорот за спрове-
дуваше на политиката на цените во 1981 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 16/8)1), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија на предлог 
од Републичката заедница за работите на цените 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА ЗА НЕПОСРЕДНА 
ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ, ДА-
ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ НА УСЛУ-

ГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПАТНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

1. ,Се дава согласност за зголемување на пос-
тојните цени — тарифите во железничкиот пат-
нички сообраќај до 21%; 

2. Републичката заедница за работите на цени-
те ќе ја (спроведе оваа одлука; 

3. Оваа одлука влегува во сида од 1 јуни 1981 
година и ќе се објав,и во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1088/1 - . 
28 мај 1981 градина 

Скопје 
Претседател 

,на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

219. 
Врз основа на член 22 од Законот за извршу-

вање на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („Службен весник на СРМ" бр. 19/79), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ФУН-
КЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ 31А ИЗВРШУВАЊЕ САНКЦИИ ПРИ 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ПРАВОСУДСТВО 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
го Советот за извршување на санкциите при Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство, поради 
истек на мандатот, на претседателот и членовите 
на (Советот: 

— м-р Никола Матовски, 
— Ратко Димовски, 
— Трајан Младеновски, 
— м-р Наум Шурбановски, 
— Јован Дуковски, 

Павле Златковиќ, 
— Хилми Емин, 
— Иван Катранџиски, 
—. Зоран Кирковски. 
И. Во Советот за извршување на санкции при 

Републичкиот (секретаријат за правосудство се име-
нуваат: 

а) за претседател 
д-р Владо Камбовски, декан на Факултетот за 

безбедност и општествена самозаштита; 
б) за членови 
— Ратко Димовски, началник на Управата за 

оперативни работи на РСВР, 
— Бранко Јосифовски, адвокат, 
— Никола Коневски, претседател на Општин-

скиот суд Скопје II, 
— Крсте Мишев ски, помошник на управникот 

на Казнено-ноправниот дом — Идризово, 
— Богосав Никодијевиќ, заменик на ј а к и о т 

обвинител на Македонија, 

— Ванчо Цветковски, делегат во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, 

— Благоја Чоневски, судија на Врховниот суд 
на Македонија, 

— Слободан Шајноски, секретар на Претседа-
телството на Републичката конференција на Соју-
зот на синдикатите на Македонија, 

— Милован Шиковски, помошник на републич-
киот секретар за здравство и социјална политика,, 

— м-р Наум Шурбановски, научен соработник 
во Институтот за социолошки и политичко-пpавни 
истражувања. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-587/1 
12 март 1981 година 

Ск-опје 
Претседател 

јна Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

220. 
Врз основа на член 13 од Законот за посебен 

додаток на пензијата на определени корисници на 
пензија („Службен весник на СРМ" бр. 23/80) и 
член 21 од Деловникот на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/76 и 15/80), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВОТО НА НОСИТЕЛ НА 
ОДГОВОРНИ ДОЛЖНОСТИ И НОСИТЕЛ НА РА-

КОВОДНИ ДОЛЖНОСТИ ОД ОСОБЕНО 
ЗНАЧЕЊЕ 

I. За член на Комисијата за утврдување свој-
ство на носител на одговорни должности и носи-
тел на раководни должности од особено значење 
се именува: 

— Вангел Ај ановски — Оче, член на Советот 
на Републиката. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-846/1 
16 април 1981 година 

Скопје 
Претседател . 

иа Извршниогг совет, 
Благој Попов, с. ip. 

221. 
Врз основа на член 6 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за Републичкиот за-
вод за унапредување на домакинството („Службен 
весник на СРМ" бр. 39/77), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија е согласен со Од-
луката на Собирот на работниците на Републич-
киот завод за унапредување на домаќинството, со 
која за директор на Заводот е именуван Митко 
Велков, досегашен директор на Заводот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-689/1 Претседател 
19 март 1981 година иа Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 
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222. 
Врз основа на член 162, став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), а во врска ,со член 31 и член 33 од Законот 
за филмот („Службен весник на СРМ" бр. 44/75), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-

ВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 3iA 
ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
во Републичката комисија за преглед на филмови, 
поради ангажираност со други задолженија, на 
членовите на Комисијата: 

— Менде Ивановски, 
— Емин Илјами. 
И. За членови на Републичката комисија за 

преглед на филмови се изменуваат: 
1. Предра-г Пенушлиски, секретар на Самоуп-

равната интересна заедница на културата на град 
Скопје, 

2. Урим Старова, професор на Педагошката 
академија „Климент Охридски" — Скопје. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-776/1 
2 аорил 1981 година 

Скопје 

223. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 15 и 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржа-
на на 3 април 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
il. СЕ УКИНУВА членот 53 од Правилникот 

за основите и мерилата за стекнување и распоре-
дување на доходот и чистиот доход и за распре-
делба на средствата за лични доходи, донесен од 
работниците во Основната организација на здру-
жениот труд Печатница во состав на Работната 
организација НИП „Нова Македонија" во Скопје, 
со референдум одржан на 16 јануари 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд Печатница во состав на Работ-
ната организација НИП „Нова Македонија" во 
Скопје, на начинот определен за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр, 79/80 од' 18 
декември 1980 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на членот 53 од пра-
вилникот означен во точката 1 на оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за не-
говата согласност со уставното начело на распре-
делба според трудот 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека во оспорениот член 53 од пра-
вилникот е определено на вработените, кои ги ис-
полнуваат условите за лична пензија, во послед-
ните 3 години пред пензионирањето да им „ се 
зголеми основната бод ставка и тоа за работници-
те во непосре-дното производство за 120 бода, а за 
сите други работници за 100 бо,да. Потоа Судов 
утврди дека оваа одредба се наоѓа во делот од 
правилникот во кој се уредени прашањата во врс-
ка со личниот доход на работниците по основот 
минат труд. 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
личен доход во зависност од резултатите од него-
виот труд и неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен и минат труд го дал во зголемувањето 
на доходот на основната организација. Според тоа, 
личниот доход на работникот, треба да зависи 
од неговиот работен придонес. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 53 од 
правил1никот, правото на определениот износ на 
бодови со кои се зголемува" основната бод ставка 
на работниците е утврдено само во зависност од 
фактот дали работникот се наоѓа три години пред 
пензионирање, а без оглед на резултатите од тру-
дот на таквиот работникот, Судов оцени дека овој" 
член од правилникот не е во согласност ,со устав-
ното нанело на распределба според трудот. 

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

У. бр. 79/80 
3 април 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

224. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15, став 1 алинеја 2. и член 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 19 март 1981 годи-
на, донесе 
I 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА ставот 3 на член 22 од Пра-

вилникот за утврдување на основите и мерилата 
за стекнување и распределба на средствата за, 
лични доходи и заедничка потрошувачка на работ-
ниците во Работната заедница на Управата за оп-
штествени приходи на Собранието на, општина 
Прилеп, донесен со референдум на 29 декември 
1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Управата за општествени при-
ходи на Собранието на општина Прилеп на на-
чинот определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. На Уставниот суд на Македонија му е под-
несена претставка со барање да ја оцени устав-
носта и законитоста на ставот 3 на член 22 од 
правилникот означен во точката 1 на ова реше-
ние. Според наводите во претставката таа одред-
ба ,не била во согласност со начелото за распре-
делба според трудот содржано во членот '22 од 
Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд, затоа што со 
неа се вршело двојно вреднување на работниот 
стаж по основот м,инат труд. 

4. Разгледувајќи го означениот правилник, Су-
дот утврди дека во ставот 1 на членот 22 е пред-
видено, до донесувањето на посебни прописи за 
минатиот труд. вреднувањето по овој основ да се 
врши на тој нач.ин, што бројот на бодовите утвр-
дени за тековниот труд да се зголемува според 
должината на вкупно "признатиот работен стаж и 
тоа: за работен стаж од 2 до 5 години — 1%; од 
5 до 10 години — 3%, од 10 до 15 години — 5%, 
од 15 до 20 години — 7%, од 20 до 25 години — 
9%, од 25 до 30 години — 11%, од 30 до 35 години 
— 13% и над 35 години — 150/о. Понатаму, во ста-
вот 2 од оспорениот прав,илник е определено, - про-
центот од алинеите 6—7 од претходниот став да 
се зголемува за 2% за работници жени во послед-
ните години од нивниот работен стаж. Во оепоре-

Претседател 
iHla Извршниот совет, 

Благој Попов, с. ip. 
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НЈИОТ став 3, пак, од овој член е предвидено на 
работниците со работно ,искуство од 33 години (же-
ни) односно 38 години (мажи) да им се додадат 
уште по 100 бода. 

5. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
е предвидено, на секој работник во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото' на солидар-
ност на работниците во здружениот труд, да му 
припаѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите на неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен 
и минат труд го дал во зголемувањето на доходот 
на основната организација. 

Според алинејата 8 на став 3 на член 13, ста-
вот 1 на член 126 и членот 138 од Законот за здру-
жениот т.руд, работниците во работната заедница, 
остварувајќи го правото на работа со општестве-
ни средства, взаемно и рамноправно стекнуваат 
личен доход, а личниот доход на работникот се 
утврдува според резултатите на неговиот труд и 
личниот придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на работ-
ната заедница во согласност со начелото за рас-
пределба според трудот и сразмер,но со порастот 
на производноста на својот труд и трудот на ра-
ботниците со кои по здружил трудот и средствата 
и на вкупниот општествен труд. 

6. Судов утврди дека со ставот 3 на член 22 
од оспорениот правилник се врши двојно вредну-
вање по основот минат труд на работниците кои 
имаат Зв години работен стаж (мажи) односно 33 
години (жени) во последните 2 години пред ис,пол-
нувањето на условите за пензија. Тоа всушност 
значи зголемување на личниот доход независно 
од вложениот труд и постигнатите резултати во 
работата, Судов оцени дека ставот 3 на член 22 
од оспорениот правилник не е во согласност со 
Уставното начело за распределба според трудот 
содржано во членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и во ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 202/80 
19 март 1981 година 

Скопје 

Пјрепсвдател 
на Уставниот -суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

225. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, по одржаната јавна рас-
права на 25 ф,евруари 1981 година,. донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Правилниците за основи-
те и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи на Основната организација на здру-
жениот труд „Рудници" и на Основната органи-
зација на здружениот труд „Фабрика" во состав 
на Работната организација „Партизан" — Прилеп, 
донесени од работниците со референдум одржан 
на 28 декември 1977 година, како и табеларните 
прегледи, составни делови на означените правил-
ници. 

2. Оваа одлука ќе се објави BIO „Службен вес-
ник на СРМ", Основната организација на здру-

жениот труд „Рудници" и во Основната организа-
ција на здружениот труд „Фабрика" во состав 
на Работната организација „Партизан" — Прилеп, 
на начинот предводен за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Општествениот правобранител на самоупра-
вувањето за општините Прилеп и Крушево, на 
Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог 
за оценување уставноста и законитоста на пра-
вилниците означени во точката 1 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот, оспорените правил-
ници биле противуставни и незаконито! затоа што 
не содржеле основ,и и мерила за утврдување при-
донесот на работниците во доходот на основните 
организации на здружениот труд односно за рас-
пределбата на средствата за лични доходи на ра-
ботниците, што не биле во согласност со ставот 
1 на член 23 од Уставот на СР Македонија а биле 
во4 спротивност со ставот 1 на членот 127 од Зако-
нот за здружениот труд. 

4. Доносителите на оспорените правилници во 
одговор на наводите во предлогот наведуваат дека 
оспорените правилници содржат основи и мерила 
за распределба на средствата за лични доходи 
и дека била во тек на изготвување нова аналитич-
ка процена за работите и работните задачи во ос-
новните организации на здружениот тру,д, која ќе 
се применувала при распределбата на средствата 
за лични доходи. 

5. ,Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа, Судов утврди дека со оспорените 
правилници се уредува распределбата на средства-
та за лични доходи. Така, во членовите 9 од тие 
правилници е определено дека придонесот на секој 
работник се утврдува зависно од обемот на извр-
шената работа, квалитетот на остварените резул-
тати на трудот, остварените заштеди во работата, 
користењето на работното време, управувањето со 
средствата, одлучувањето за работењето, сложенос-
та на работата, одговорноста во работата и усло-
вите под кои работи работникот, а во согласност 
со начелото на распределба според трудот и сраз-
мерно на продуктивноста на нивниот труд. Меѓу-
тоа, во означениве членови од правилниците не се 
утврдени мерила по секој од наведените основи, 
а во нивните членови 11 е определено, дека бро-
јот на бодовите за распре,делба на средствата за 
лични доходи се утврдува според основите утвр-
дени во членовите 9 од правилниците, искажани 
во посебни табеларни прегледи, кои се составни 
делов,и на правилниците. Од табеларните прегледи 
се гледа дека аконтацијата на личните доходи на 
работниците се утврдени во фиксни износи, од-
носно и од овие прегледи се гледа дека не се 
утврдени мерила за распределба на ' средствата за 
лични доходи ,на работниците. 

6. Согласно начелото на распределба според 
трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот 
за здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход според резултатите од не-
говиот труд и негов,иот личен придонес што со сво-
јот тековен и минат труд го дал во зголемувањето 
на доходот на основната организација. Во оствару-
вањето на ова начело, а согласно одредбите на 
ставот 1 од член 23 од Уставот на СР Македонија 
и ставот 1 од член 127 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основните организации на 
здружениот труд се должни да утврдат основи и 
мерила за распределба на средствата за лични до-
ходи, со кои треба да се обезбеди личниот доход 
на работниците да се утврдува врз основа на нив-
ниот придонес во работата и во зависност од ре-
зултатите на трудот и работењето што ќе го ос-
твари основната организација. Судов утврди дека 
во конкретниов случај во оспорените правилници 
не постојат мерила по утврдените основи ниту пак 
од табеларните прегледи се гледа по кој основ се 
определени мерилата по одделни групи на барања. 
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(Поради тоа, Уставниот суд на Македонија оце-
ни дека оспорените правилници не се во соглас-
ност ,со ставот 1 ,на член 23 од Уставот на СР Ма-
кедонија и дека се во спротивност со ставот 1 од 
член 127 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 224/80 
25 февруари 19Ш година 

Окоп ј е 

Претседател 
на У.ставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

226. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите о д л у к а -
на седницата одржана на 30 април 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 14 од Описот на ра-
ботите и работните задачи составен дел на пра-
вилникот во Комбинираната детска установа „Ол-
га Мицеска" во Кичево. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Комбинираната детска установа 
„Олга Мидоска" во Кичево, на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со. решение 
У. бр. 225/80 од 26 февруари 1981 година поведе 
постапка за оценување законитоста на одредбата 
означена во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето дали предвидува-
њето на условот четиригодишно основно образова-
ние како посебен услов за засновање работен од-
нос е во согласност со членот 11 од Законот за 
основното воспитување и образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/76). 

4. Во претходната постапка Судот утврди дека 
точката 14 од означениот опис предвидува четири-
годишно основно образование како посебен услов 
за засновање работен однос на работното место 
чистачка во детската установа. 

Согласно ставот 1 на член 168 од Законот за 
здружениот труд и членот 6 од Законот за работ-
ните односи, работниците во основната организа-
ција во самоуправниот општ а,кт со кој се уре-
дува работниот однос ги утврдуваат посебните ус-
лови што треба да ги исполнува работникот за 
засновање работен однос, во зависност од потре-
бите на процесот на трудот, условите на трудот и 
работните задачи, во согласност со законот. 

Според мислењето на Судот, работниците во 
организациите на здружениот труд, врз основа на 
наведените законски одредби, се овластени само-
у-правно да ги определуваат посебните услови за 
засновање работен однос. Меѓутоа, тие се должни 
да водат сметка предвидените услови да бидат во 
согласност со одредбите од посебните закони кои 
се однесуваат на тие прашања. Така, доколку ра-
ботниците определат некој степен или вид на стру-
чна подготовка како посебен услов за заснова-
ње работен однос, така определениот степен однос-
но вид мора да биде во согласност со степените 
или видовите стручна подготовка што се опреде-
лени во законот. Со оглед на тоа што четириго-
дишното основно образование не е оформен сте-
пен на основно образование во смисла на член 11 
од Законот за основното воспитание и образова-
ние, Судот смета дека не е во согласност со зако-
нот тоа да се предвиди како посебен услов за 
засновање работен однос поради што Судот оцени 

дека точката 14 од означениот правилник не е во 
согласност со членот 11 од Законот за основното 
воспитание и- образование. 

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

У. бр. 2125/80 . 
30 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ДО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

227. 
Републичката изборна комисија за избор на 

делегати во соборите на Собранието на СР Македо-
нија ги прими изборните акти од Општинската из-
борна комисија Делчево за избор на делегати во 
соборите на Собранието на СР ,Македонија, истите 
ги разгледа и во смисла на член 47 став 2 и член 
54 од Законот за избор на делегати во соборите 
на Собранието на СРМ, на Соборот на здружениот 
труд на (Собранието на СРМ, го поднесува след-
ниов 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СО-
БРАНИЕТО НА СРМ ОД ДЕЛЕГАТСКАТА ЕДИ-

НИЦА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

I. (Соборот на здружениот труд на Собранието 
рѓа СРМ на својата седница одржана на ден 26 
март 198!1 година утврди дека делегатот Симеон 
Иванов, делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ од делегатската единица — 
општина Делчево поднел оставка поради неспои-
вост на функцијата делегат too функцијата на ди-
ректор на основната организација на здружениот 
труд, поради што, согласно член 1515 од Уставот на 
СРМ и член 19 став 1 точка 4 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на СРМ, му 
престанува функцијата делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ од 26 март 
198(1 година. 

II. На основа член 52 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на СРМ, прет-
седателот на Собранието на СРМ распиша допол-
нителни избори за еден делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ — број 08-987 
од 21 април 1981 година, објавено во „Службен 
весник ,на' СРМ" бр. 13/81 од 22 а,прил 1981 година. 

На седницата на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општина Делчево одржана на 15 
мај 1981 година се изврши избор на делегат во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на СРМ, 
и тоа за кандидатот што чија кандидатура била 
огласена од Општинската изборна 'комисија на оп-
штина Делчево. 

III. Со спроведувањето на дополнителни избо-
ри за избор на делегати BIO Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ под 'грижата на Ре-
публичката изборна комисија, раководеше Општин-
ската изборна комисија на општина Делчево, име-
нувана од страна на оваа комисија со решение 
број 49-5 од 6 февруари 1978 година, објавено во 
„Службен весник на СРМ" бр. 5/78 година. 

IV. Резултатите од изборот на делегатите во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ ги утврди Општинската изборна комисија 
Делчево на начин утврден во членовите 44 и .45 
од Законот за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на СРМ. 

V. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти што се однесуваат на изборот на 
деле,гатите во овој собор и не најде неправилности 
што би имале битно влијание на резултатот од из-
борите. 
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VI. Резултатот од изборот на делегатите во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на СРМ 
за делегатската единица на општина Делчево е 
след,ниов: 

Во делегатската единица — општина Делчево 
од 37 делегати гласале 25 делегати за кандидатот 
Тиме Стаменков ски од Каменица Македонска. 

Неважечки гласачки ливчиња во оваа изборна 
единица има две. 

За делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ е избран Тиме Стаменовски, 
од о,пштина Делчево, кој добил мнозинство од гла-
совите на делегатите во Соборот на здружениот 
труд на општина Делчево. 

VII. На избраниот делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на ICPM, Општинската 
изборна комисија — Делчево во смисла на член 46 
од Законот му издаде уверение дека е избран за 
делегат. 

VIIL Во прилог на овој извештај Ви се доста-
вуваат изборните акти кои се однесуваат на избо-
рот на делегатите во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на. СР,М од делегатската единица 
општина Делчево. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 27-3/81 
20 мај 19в1 година 

Скопје 
Секретар, Претседател, 

Данчо Стојчески, с. 1р. Стојче Поповски, с. р. 

Членови: 
1. Никола Ко,нески, с. р. 
2. м-р Славко Телевски, с. р. 
3. Живк!о Атанасовски, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

200. 
Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната 

спогодба за висината на постојаната парична по-
мош на ,корисниците на социјална заштита („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 2.8/79 и 20/80) и член 19 
став, 3 од Законот за социјална заштита (,,Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/78 и 43/78), општински-
те самоуправни интересни заедници за социјална 
заштита и Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Скопје, учесни-
ците во спогодувањето, на 10 април 1981 тодина, 
склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ,НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПА-
РИЧНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 

спогодувањето ја вршат следната измена во Са-
моуправната спогодба за висината на постојаната 
парична помош на корисниците на социјална заш-
тита („Службен весник на СРМ" бр. 28/79 и 20/80): 

1) Членот 2 се менува и гласи: 

Член 2 
„Висината на минималните износи на одделни-

те видови на постојаната' парична помош се утвр-
дува и тоа: 

— основната парична помош на носителот да 
изнесува најмалку 1.200 динари; 

i— додатокот за секој натамошен ооуживателна 
помошта да изнесува најмалку 600 динари; 

— посебниот додаток за помош и нега од дру-
'го лице да изнесува најмалку 600 динари. 

Збирот на основната парична помош и додато-
кот за соуживателот на помошта не може да биде 
поголем од 50% од просечниот личен доход оства-
рен во претходната година во Републиката". 

Член 3 
Оваа самоуправна спогодба ice смета за склуче-

на и влегува во сила со денот кога надлежните ор-
гани на учесниците во спогодувањето со своја од-
лука ќе ја усвојат, а ќе се применува од наредниот 
ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 која ќе 
се применува од 1 јануар,и 1981 година. 

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Бр. 08-107/1 
10 април 1981 година 

Скопје 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

201. 
Врз основа на член 27 од Законот за социјал-

на заштита (,.Службен весник на СРМ", бр. 9/78 
и 43/78), Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална 'заштита — Скопје и ,општин-
ските. самоуправни интересни заедници за социјал-
на заштита, учесници во спогодувањето, на 10 ап-
рил 1981 година, склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ ВО ДРУ-

ГО СЕМЕЈСТВО 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 

спогодувањето ја утврдуваат висината на најнис-
киот износ на надоместокот за /сместено лице — 
корисник на социјална заштита во друго семејство. 

Член 2, 
Учесниците во спогодувањето ice согласија и ја . 

утврдија висината на најнискиот месечен износ на 
надоместокот од член 1 на оваа самоуправна спо-
годба да изнесува 2.500 динари. 

Член 3 
Учесниците во спогодувањето /се согласија оп-

штинските самоуправни интересни заедници за со-
цијална 'заштита, во зависност од условите за (смес-
тување и во согласност со одредбите на оваа само-
управна /спогодба, со посебна одлука да ја утврдат 
висината на надоместокот за (сместено лице во дру-
го семејство, односно да ги усогласат своите оп-
шти и други акти со одредбите на оваа самоуп-
равна спогодба, како и да донесат и други неоп-
ходни акти за нејзиното спроведување во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
самоуправна спогодба. 

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

моуправна спогодба престанува да в а ж и Самоуп-
' равната спогодба за висината на најнискиот износ 
на надоместокот за сместено лице во друго семеј-
ство i(,^Службен весник на СРМ" бр. 20/80). 

Член 5 
Оваа самоуправна спогодба се смета за склуче-

на и влегува во сила со денот кога надлежниве ор-
гани на учесниците во спогодувањето со своја од- -
лука ќе ја усвојат, а 'ќе се применува од наред-
ниот ден, освен одредбата на член 2, која ќе се 
применува од '1 јануари 1981 година. 
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Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 
,.Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 6 
Составен дел на оваа самоуправна спогодба' се 

и одлуките за усвојување на Самоуправната спо-
годба од учесниците во спогодувањето. 

Бр. 08-109/1 
10 април 1981 година 

Скопје 

202. 
Врз основа на член 586 од Законот за здру-

жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76 и 
8/78), член 15 став 2 од Законот за социјална заш-
тита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и 43/78) 
и член 6 од Спогодбата за висината на цените на 
услугите на организациите на здружен труд од об-
ласта на социјалната заштита („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/79 и 20/80), организациите на здру-
жен труд од областа на социјалната заштита и 
тоа: Заводот за згрижување, воспитување и обра-
зование на деца и младинци „Ранка Милановиќ" 
— Скопје, Центарот за професионална рехабили-
тација на младинци со оштетен слух' „25 Мај" — 
Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен вид — Скопје, Заводот за реха-
билитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин" 
— Битола, Специјалниот завод — Демир Капија, 
Заводот за заштита и рехабилитација Бања Бан-
ско — Струмица, Центарот за заштита на деца и 
младинци „11 Октомври" — Скопје, Центарот за 
згрижување на стари и изнемоштени -лица „13 Но-
ември" — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца 
Битола, Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци — Скопје, Ста(рскиот дом „Суе Рајдер" — Би-
тола, Домот за стари лица „Киро Крстески — Пла-
тник" — Прилеп, Домот за стари „Зафир Сајто" — 
Куманово, Работната организација за згрижување 
на деца и младинци „25 Мај" — Скопје и Цента-
рот за згрижување на леано и умерено ментал,но 
ретардирани лица „Искр-а" — Штип, од една стра-
на и општинските самоуправни интересни заедни-
ци за социјална заштита од: Берово, Битола, Ва-
ландово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар Дел-
чево, Демир Хисар. Кавадарци, Кичево, Кочани, 
Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Ма-
кедонски Брод, Неготи,но, Охрид, Прилеп, Проби.-
штип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Ни-
коле, Тетово, Титов Велес и Штип, Самоуправната^ 
интересна заедница за социјална заштита на град 
Скопје и Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Скопје, од друга 
страна, учесници во спогодувањето, на 10 април 
1981 ,година, склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПО-
ГОДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УС-
ЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето 

се согласија и ги вршат следните измени и допол-
нувања на Спогодбата за висината на цените на 
услугите на организациите на здружен труд од об-
ласта ,на социјалната ,заштита („Службен весник на 
СР,М" бр. 28/79 и 20/80): 

1) Членот 5 се менува и гласи: 

Член 5 
„Учесниците во спогодувањето, врз основа на 

член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, спогодбено ја ут-
врдуваат ви,сината на цените на услугите на орга-
низациите на здружен труд за социјална заштита 
и тоа: ' 
1. Специјалниот завод — Демир 

Капија . , 6.635,00 динар 

2. Заводот за заштита и рехаби-
л,итација — Бања Банско — 
Струмица - 9.278,00 

3. Центарот за заштита на деца 
и младинци „11 Октомври" -
Скопје: 
— оддел за деца од 0—3 го-

дишна возраст 8.820,00 „ 
— оддел за деца од 3—18 го-

дишна возраст 5.749,00 ,, 
4. Центарот за згрижување на 

стари и изнемоштени лица „13 
Ноември" — Ско,пје: 
— Оддел Катланово 3.710,00 ,„ 
— Оддел Злокуќани 3.751,00 „ 
— Оддел Ѓорче Петров' 7.670,00 

5. Домот за стари лица „Зафир Сајто" 
;— Куманово: 
— еднокреветна соба 4.937,00 „ 
— двокреветна соба 4.597,00 „ 
— трикреветна соба 4.343,00 ,, 
— брачен пар л 4.682,00 
— стационар 5.660,00 ,, 

6. Домот за стари лица „Киро 
Крстески — Платник" — При-
леп 4.566,00 

.7. Старскиот дом „Суе Рај,дер" 
— Битола: 
— за неподвижни лица 4.304,00 „ 
— за подвижни лица 3.528,00 „ 

8. Домот за доенчиња и мали 
деца - Битола 7.593,00 

9. Заводот за рехабилитација на 
младинци со оштетен вид — 
'Скопје: 
— без рехабилитација 3.205,00 ,, 

. — со рехабилитација 3.890,00 „ 
10. Центарот за професионална 

рехабилитација на младинци 
со оштетен слух „25 Мај" — 
Скопје 3.604,00 

11. Заводот за рехабилитација на 
деца со оштетен слух „Кочо 
Рацин" - Битола 3.440,00 ,, 

12. Заводот за -рехабилитација на 
деца и младинци — Скопје: 
— со интерна едукација 3.181,00 ,, 
— со екстерна едукација 1.018,00 ,, 
— со интерна рехабилитација 3.814,00 ,, 
— со екстерна рехабилита-

ција . 2.296,00 
13. Центарот за згрижување на 

лесно и умерено ментално ре-
тардирани лица „Искра" — 
Штип: 
— екстерни - 1.310,00 ,, 
— интерни 4.000,00 ,, 

14. Работната организација за згри-
жување и воспитување на де-
ца и младинци „25 мај" — 

15. Заводот за згрижување, вос-
15. Завод за згрижување вос-

питување и образование на 
деца и младинци „Ранка Ми-
лановиќ" — Скопје 4.305,00 ,, 
Висината на цените на услугите утврдени во 

став 1 на овој член се искажани во месечни из-
носи по корисник на услугите на одделна орга-
низација на здружен труд". 

Член 2 
Оваа спогодба се смета за ск,лучена и влегува 

во сила со денот кога надлежните органи на учес-
ниците во спогодувањето со своја одлука ќе ја 
усвојат, а ќе се применува од наредниот ден, освен 
одредбата на точка 1 од член 1 на оваа спогодба 
која ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

,Оваа спогодба ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-108/1 
10 апр,ил 1981 година 

Скопје 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА ЗА ПРОТИВ.ПОЖАРНА ЗАШТИТА -

ВАЛАНДОВО 

203. 
Врз основа на член 51 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница з,а противпожарна 
заштита на општината Валандово, Собранието на 
СИЗ за противпожарна заштита, на седницата одр-
жана на 20 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ СТАПКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА ВАЛАНДОВО 

Член 1 
Се донесуваат стапки за финансирање на СИЗ 

за противпожарна заштита Валандово и тоа: 
1. од личен доход за вршење на земјоделска деј-

ност — по стапка од 0,30%; 
2. од личен доход за вршење на стопански и 

нестопанска дејности — по стапка од 1,0%; 
3. од доходот на основните организации на 

здружен труд од областа на стопанството — по 
стапка од 0,20%; 

4. од бруто личните доходи од областа на нес-
топанството — по стапка од 0,25%; 

5. од бруто личните доходи на вработените чии 
седишта на организациите се надвор од општината 
Валандово — по стапка од 0,25%; 

6. од доходот остварен од премиите за осигу-
рување на Заедницата за осигурување имоти и 
лица — филијала Кавадарци — по стапка од 
0,2.0%. 

Член 2 
Приходите од член 1 точка 1 и 2 од оваа од-

лука ќе ги наплатува - управата за приходи — Ва-
ландово. 

Приходите од точка 4 ќе ги исплатуваат орга-
низациите ,на здружен труд од областа на несто-
панството при подигањето на личните доходи. 

Приходите од член 1 точка 5 ќе ги исплатуваат 
организациите на здружен труд, за вработените 
чии седишта се надвор од општината Валандово, 
при исплатата на личните доходи. 

Член 3 
Уплатата ќе се врши во корист на жиро-смет-

ката на СИЗ за противпожарна заштита на општи-
ната Валандово. 

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

несувањето, а , ќе се примену-ва од 1 март 1981 го-
дина. 

Бр. 8/1 
20 март 1981 година 

Валандово 
Претседател, 

(потпис нечиток) 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СВЕТИ НИКОЛЕ 

204. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 59 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Свети Николе, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 30 јануари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 
1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува придонес од доходот на стопан-

ството по стапка од 0,38%. 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход на органи-
зациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

Член 3 

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

Бр. 02-5 
30 јануари 1981 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Митре Гошев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - СВЕТИ НИКОЛЕ 

205. 

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 и член 67 
од Законот за определени облици на општествена-
та заштита на децата и самоуправните интересни 
заедници за - општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 59 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — 
Свети Николе, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 29 јануари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕД-

НИЦАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 

Средствата од кои се финансира Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата ќе ги обезбедуваат работните 
луѓе: 

— придонес од бруто личните доходи на ра-
ботниците, по стапка од 0,50%. 

— придонес од земјоделска дејност, по стапка 
од 0,60%; 

— придонес од занаетчиска дејност и самостој-
но вршење на услугите, по стапка од 2%. 

Член 2 

Од плаќање на придонес се ослободуваат об-
врзниците чиј катастарски приход не надминува 
200,00 динари. 

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

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-19 
29 јануари 1981 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Светлана Мицкова, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
СВЕТИ НИКОЛЕ 

206. 
Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот 

за самоуправните интересни заедници за воспита-
нието и образованието („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78) и член 25 став 4 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за образо-
вание и наука на општината Свети Николе, Соб-
ранието на Општинската СИЗ за образование, на 
седницата одржана на 11 февруари 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОП-
ШТИНСКАТА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесот од личен доход на работниците за финан-
сирање на дејноста на Општинската СИЗ за обра-
зование и наука на општина Свети Николе според 
која ќе се формираат средствата за 1981 година. 

Член 2 

Стапките на придонесот од личен доход на ра-
ботниците за финансирање на дејноста на Општин-
ската СИЗ за образование и наука на општина 
Свети Николе за 1981 година изнесуваат: 

— од личен доход од работен однос — 6,00%; 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

1,70%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска и нестопанска дејност — 6,00%. 

Член 3 

Во однос на обврзниците, ооновиците, ,пресме-
тувањето и уплатувањето на придонесите ќе се 
применуваат одредбите на член 14 и 15 од Зако-
нот за СИЗ за воспитанието и образованието 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/78). - -

Член 4 

Од плаќање на придонесот се ослободуваат об-
врзниците чиј катастарски приход не надминува 
200,00 динари. 

Ослободувањето од претходниот став не се од-
несува на обврзниците чиј катастарски приход по-
единечно е под 200.00 динари, а живеат во заед-
ничко домаќинство. 

Член 5 

Од остварените средства од придонесот на ли-
чен доход од работен однос за инвестициона из-
градба во основното образование се издвојуваат 
средства во висина од 0,50% од утврдената стапка 
по клуч на посебна сметка. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1981 година. 

Бр. 02-12 
11 февруари 19811 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Гурга Гонева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ТЕТОВО 

207. 
Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ за 

социјална заштита — Тетово, Собранието на ОСИЗ 
за социјална заштита, на седницата одржана на 
27 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА 
НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ТЕТОВО, БР. 

1504—120/1 ОД 30. XII. 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Членот 2 од Одлуката се менува и гласи: 
„,Пресметувањето и плаќањето на придонесот 

од доходот ќе се врши на начин и според обрас-
ците утврдени во Упатството за начинот на прес-
метување и плаќање на данокот на доход на ор-
ганизациите на здружен труд („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 
28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80), се додека конечно не 
се регулира пресметувањето и утврдувањето на 
придонесите од доходот и не се пропише соодветен 
образец според специфичностите на секоја сфера". 

Член 2 
Членот 2 од Одлуката станува член 3. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување. 

Бр. 1504-30/1 
30 март 1981 година 

Тетово 
Претседател, 

д-р Ирфан Каметнику, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ТЕТОВО 

208. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 25 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница на културата — Тетово, Собранието на За -
едницата, на седницата одржана на 26 март 1981 
година, донесе 

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

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ од стопанство, личен 
доход од работен однос од нестопанска дејност, ли-
чен доход од земјоделска дејност и личен доход од 
професионална дејност, заради обезбедување на 
средства на О СИЗ на културата — Тетово и здру-
жување на средства за развој на творештвото и 
културните дејности од општ интерес за Репуб-
ликата. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
1. придонес од доходот во стопанството — по 

стапка од 0,46%; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност — по стапка од 0.30%; 
3. придонес од земјоделска дејност — по стапка 

од 0,30%; 
4. придонес од професионална дејност — 0,50%. 
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Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот на кул-
турата ќе се применуваат одредбите од член 1 од. 
Законот за изменување на Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ", бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од За-
конот на СИЗ на културата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74). 

Член 4 
Од основот" утврден во член 1 од оваа одлука, 

Општинската СИЗ на културата - Тетово за раз-
војот на творештвото и културните дејности од 
општ интерес за Републиката здружува средства 
во Републичката заедница на културата со издво-
јување на: 

— 0,36% од доходот во стопанството и 
— 0,20% од личниот ' доход од нестопанство. 
Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 

културата ги здружува во Републичката заедница 
на културата и месечниот износ на средствата ќе 
се утврдат со посебен договор. 

Член 5 
(Пресметувањето и уплатувањето на здруже-

ните средства ќе ги врши Службата на општест-
веното книговодство. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 0801-73/1 
16 март 1981 година 

Тетово 
Претседател, 

Касам Мерсели, с. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - -ТЕТОВО 
209. 

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита, на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/77), членовите 
од 81-86 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Те-
тово („Службен весник на СРМ", бр. 12/77), Собра-
нието на Општинскава заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, на рамно-
правна седница на Соборот на делегатите корисни-
ците на услуги — работници и Соборот на делега-
тите на давателите на услугите, одржана на 31. Ш. 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПА-
ТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
-Со оваа одлука се утврдува начинот на упо-

требата на превозните средства, условите и начи-
нот на остварувањето на надоместокот на патните 
трошоци и висината на надоместокот на трошоци-
те за исхрана и сместување за време на патување 
и престој во друго место во врска со остварување-
то на здравствената заштита што им припаѓа на 
осигурените лица на товар на средствата на За-
едницата, а во случаите кога користат здравствена 
заштита на начин пропишан со закон, Статутот и 
со Правилнико.т за начинот на остварувањето на 
здравствената заштита. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патување и прес-

тој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита на осигурените лица из- , 
несува: , 

— во рамките на подрачјето на Заедницата, 
само трошоци околу превозот; 

— 125,00 дин., во Други места на СР Македо-
нија; 

— 80,00 дин., во Скопје; 
— 160,00 дин., во другите места вон СРМ и 
— 200,00 дин., ако се упатува во другите главни 

градови на републики и покраини. 
Надоместокот од претходниот став . изнесува: 
1. 100% од утврдениот износ на патување и 

престој кое не е покра.тко од 12 или подолго од 24 
часа; 

2. 50% од утврденио,т износ за патување и 
престој до 12 часа. 

За деца од 4—15 годишна возраст'надоместокот , 
ќе се исплатува во висина од 50% од износот оп-
ределен во став 1 на овој член. 

Член 3 
Надоместок на трошоците за превоз се приз-

нава во висина на трошоците за патување по на ј -
кратката релација и по "основната тарифа на ре-
довните средства за превоз во јавниот сообраќај. 

Во зависност од здравствената состојба на оси-
гурено,то лице, должината на патувањето и други 
околности лекарската комисија може да одреди и 
поинаков начин на превоз. 

Превоз со кола за итна помош може да се 
одобри само во случај кога превозот со други сред-
ства не е возможен со оглед на итноста на слу-
чајот и здравствената состојба на осигуреникот. 

Член 4 
Осигуреното ли^це има право на надоместок на 

трошоците за превоз и кога превозот е извршеа 
поради прием, испраќање или преместување од 
една до друга организација на здружен труд, со 
констатација на лекарот или здравствената орга-
низација на здружен труд дека превозот на оси-
гуреникот е медицински индициран. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се приме-
нуваат и кога осигуреното лице на кое здравстве-
ната заштита се обезбедува во странство во смисла 
на одредбите на Статутот на Заедницата, се пре-
везува од странство со тоа што мислење за потре-
бата од таков превоз дава лекарската комисија 
или установата во која осигуреното лице се ле-
кува. 

Член 5 
Надоместок на патните трошоци му припаѓа и 

1на придружникот на осигуреното лице ако по оцен-
ка на лекарот поединец, лекарската комисија или 
здравствената организација на здружен труд се утвр-
ди дека на осигуреното лице упатено на лекување 
или лекарски преглед во друго место' му е потре-
бен придружник за време на патувањето и прес-
тојот. 

Ако на лекување или лекарски преглед се 
упатуваат во друго место деца на осигуреникот или 
дете кое осигуреникот го зел на издржување, се 
смета дека придружник е потребен ако детето е 
помладо од 15 години, доколку не е обезбеден стру-
чен придружник. 

Член 6 
Ако осигуреникот по посебни прописи има пра-

во на бесплатно возење, при користење на пре-
возни средства на јавниот сообраќај не му припа-
ѓа надоместок на трошоците за превоз. 

Член 7 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на Статутот и на 
Правилникот за начинот на користење на .здрав-
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ствена заштита, не му припаѓа надоместок на пат-
ните трошоци и трошоците за исхрана и сместу-
вање на осигурените лица. 

Член 8 
Аванс може да се исплатува во исклучителни 

случаи во висина од 50% од вредноста на потреб-
ните трошоци. 

Член 9 
При остварување здравствена заштита надвор 

од подрачјето на СР Македонија, покрај надомес-
токот на трошоците за исхрана и патување, оси-
гуреникот има право и на трошоци за ноќевање во 
висина од 100,00 дин. само врз основа на поднесе-
ната потврда од организацијата каде ноќевал. 

Член 10 
Барањето на надоместок на трошоците за пре-

воз, исхрана и сместување може да се поднесе во 
рок од една година по завршувањето на лекува-
њето односно патувањето. 

Член 11 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместок на 
трошоците за превез, исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита, бр. 0805-412/23 од 5. IV. 1980 го-
дина. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

Бр. 0805-402/12 
31 март 1981 година 

Т е т о в о 
Претседател, 

Ристо Савески, с. р. 

ОГласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Лицето Тале Стојанов Димовски, роден во 
Прилеп 1864 година, а умрел во Скопје во октом-
ври 1941 година но за истото не постои евиденција. 

Се повикува Тале Стојанов Димовски, во кол-
ку е жив, како и секој друг што знае за неговиот 
живот да се јави во овој суд во рок од три месе-
ци од објавувањето на огласот. Во спротивно, ис-
чезнатото лице ќе се прогласи за умрено. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 73/81. (31) 

Пред судот се води постапка на утврдување на 
смрт на Цеко Стефанов Попиванов, жител на град 
Скопје, а оженет за Стефанова Елена со која ж и -
веел во брак од 1. II. 1931 година до 20. X. 1944 
година кога спрема наводите на Елена починал, 
но во матичните книги не постои евиденција за 
истиот. 

Се поканува Цеко Стефанов Попиванов, во 
колку е жив, во рок од три месеци од објавува-
њето на огласот да се јави во овој суд. Исто така 
се покануваат сите оние што знаат за неговиот 
живот да му соопштат на судот во истиот рок. Во 
спротивно, по истекот на овој рок; ќе се донесе 
решение за утврдување на смртта. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I во Скопје, Р. 
бр. 210/80. ' , (43) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 
Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје И во Скопје 

заведен е спор за утврдување, по правната работа 
на тужителите Ибраими Фермин Шазивар и Ша-
зивари Ферит Фети, двајцата од село Средно Ко-
њаре, Скопско, против тужениот Зулбеаров Фера-
тов Дурак од с. Средно Коњаре, Скопско, а сега 
со непозната адреса во Република Турција. Вред-
ност на спорот 6.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Зулбеаров Фератов 
Дурак да се јав,и во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот или да ја достави на судот сегаш-
ната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде 
одреден привремен старател, во смисла на член 
84 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси 
по предметниот спор. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 3083/80. (36) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
,Пред Општинскиот су,д во Битола во тек е пос-

тапка за сметање во владение по тужбата на ту-
жителот Бошко Станковски од Скопје, против ту-
жениот Цане Станковски од Белград. 

Се повикува тужениот Цане Станковски од 
Белград да се јави при овој суд и да ја соопшти 
точната адреса на своето место на живеење или 
да определи свој полномошник по предметот, би-
дејќи во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот, ќе му биде поставен за старател Крсте Сива-
ков, стручен со,работник при овој суд, кој ќе ,ги 
застапува неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 57/80. 
(46) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
При Општинскиот суд во Струмица под Р. бр. 

58/79 се води постапка за прогласување за умрен 
исчезнатиот Стојчев Ангел од село Турново, Стру-
мичко. Се претпоставува дека животот го загубил 
на ден 20. VII. 1955 година, кога го напуштил сво-
јот дом. 

Се повикува лицето Стојчев Ангел, доколку е 
жив, како и секое лице кое нешто знае" за него, 
да се јави во судот во рок од три месеци од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СР,М". Во спротивно, по истекот на пред-
видениот рок и изведувањето на доказите, споме-
натото лице ќе биде прогласено за умрено. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Струмица, Р. бр. 58/79. 
(38) 

Пред Општинскиот суд во Струмица, тужите-
лот Илија Николов од. Струмица, со стан на ул. 
,.5-ти Ноември" бр. 70, има поднесено тужба за 
право на трајно користење на катастарската пар-
цела 1973 во К. О. на Струмица, во површина од 
357 м2 и за право на сопственост на куќата из-
градена на напреднаведената па,рцела во Струми-
ца. Тужбата е поведена против Хаџимемедова Ха-
џиасанова Пембе и Ќамура Муамедова Серие, со 
последно место на живеење во Сарајево, без посо-
чена адреса. 

,Се повикуваат тужените Хаџимемедова Хаџи-
асанова Пембе и Ќамура Муамедова Серие, во рок 
од 30 дена од денот на" објавувањето на огласот, да 
ја 'достават својата точна адреса, лично или писме-
но или да одредат свој полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка. 

Доколку во рок од 30 дена, од денот на обја-
вувањето на огласот не ја достават лично или 
писмено својата адреса на местото со постојано 
живеење, не одредат свој полномошник или лич-
но не му се јават на Општинскиот суд во Струми-
ца, судот ќе им го постави за привремен стара-
тел Пијаманов Митко, приправник со завршен пра-
вен факултет, а вработен во Општинскиот суд — 
Струмица, кој ќе ги застапува до правосилното 
окончување на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 343/81. 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 4 

Пред овој суд се води граѓанска парница од 
тужителот Ејупи Рецеп од село Џепчиште, против 
тужената Стефановска Вела, со непозната адреса 
во САД и др. за исполнување на договор за купо-
продажба. Вредност на спорот 12.000,00 динари. 

Бидејќи тужената Стефановска Вела се наоѓа 
во САД со непозната адреса, се повикува да се 
јави во судот. Во спротивно ќе и биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјални 
работи во Тетово, а согласно член 86 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П, бр. 98/81. (20) 

Пред овој суд се води спор за законска издрш-
ка од тужителката Спировска Габриела од село 
Брвеница, застапувам од нејзината мајка Спи-
ровска Звезда од село Брвеница, против тужениот 
Спировски Јованче од село Доброште, а сега со 
непозната адреса во СР Германија. 

Бидејќи тужениот Спировски Јованче живее 
во СР Германија на непозната адреса, се повикува 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави на Општинскиот суд во Тетово или да од-
реди овој полномошник кој ќе се јави на судот и 
ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, по 
истекот на тој рок, судот ќе му постави привремен 
старател кој ќе ги штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1203/80. 
(27) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, по предлог 
на предлагачката Мифтари Алије од село Ново 
Село II, се води постапка за докажување смртта 
на нејзиниот покоен маж Мифтари Таир од село 
Ново Село И за кој се претпоставува дека умрел 
во 1945 година.% 

Се повикува лицето Мифтари Таир од село 
Ново Село И, доколку е жив, да се јави на судот 
како и секој оној што знае за неговиот живот да 
му соопшти за тоа на судов во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот. По истекот на 
овој рок, пред овој суд, ќе се докаже неговата 
смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 7/81. (28) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, по предлог 
на предлагачката Шаќири Олга од град Тетово, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 50, се води постапка за 
докажување смртта на лицето Шаќири Азем од 
Тетово, татко на свекорот на предлагачката, за кој 
се претпоставува дека умрел есента 1940 година. 

Се повикува лицето Шаќири Азем од Тетово, 
во колку е жив, да се јави во судот, како и секој 
оној што знае за неговиот живот да му јави на 
овој суд во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот. По истекот на овој рок, пред овој суд, ќе 
се докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово,' Р. бр. 26/81. (29) 

Пред овој суд е покрената постапка за уреду-
вање на меѓа од предлагачот . Кармани Локман од 
село Калник, Тетовско, против Алиу Азис од село 
Калник и др. 

Бидејќи противникот Алиу Таипа Азис се на-
оѓа на привремена работа во Германија, со непоз-
ната адреса, се повикува да се јави на судот, како 
и секое друго лице да ја соопшти неговата адреса. 
Во спротивно ќе му биде поставен привремен ста-
рател во смисла на член 86 од ЗПП, кој ќе ги шти-
ти неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС 301/80. 
(30) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исплата на долг по тужбата на тужителот Го-
ран Јаковчевски од село Милетино, против туже-
ниот Абдулџемал Нашит Мустафи од село Миле-
тино, а сега на привремена работа во Западна 
Германија, со непознато место на живеење. 

/Се повикува тужениот Абдулџемал Нашит 
Мустафи од село Милетино, во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот да се јави во судот, дос-
тави адреса или одреди полномошник кој ќе го 
застапува во овој спор. Во спротивно судот ќе му 
постави привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи на општината Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 5/81. (32) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за враќање на ствари од страна на тужите-
лот Мемиши, род. Зилбеари Имране од с. Нераште 
против тужениот Мемиши Муамет од с. Нераште. 
Вредност на спорот 290.900 нови динари. 

Се повикува тужениот Мемиши Муамет од с. 
Нераште, а сега на привремена работа во Данска, 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот или да оп-
редели свој полномошник. Во спротивно ќе му би-
де поставен привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси во овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 224/81. 
(33) 

По предлог на Општината Тетово против про-
тивниците Сабрије Џемаили, Шерафете Џемаили и 
други од Тетово подигната е постапка за опреде-
лување на правичен надоместок за експроприран 
имот. 

Бидејќи противничката Шерафете Џемаили не 
живее во Југославија туку во Италија со непоз-
ната адреса, се повикува во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот да се јави на Општинскиот 
суд во Тетово или да постави свој полномошник 
кој ќе се јави на судот и ќе ги штити нејзините 
интереси. Во спротивно судот ќе и постави при-
времен старател кој ќе ги штити нејзините инте-
реси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 211/80. 
(37) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРАТОВО 
Пред Општинскиот суд во Кратово се води 

постапка за долг за тужбата на тужителката Алек-
сова Струмка од Кратово, ул. „Орце Николов" бр. 
10, против тужениот Алексов ЈБубомир од Крато-
во, на привремена работа во СР Германија,. со не-
позната адреса на живеење. Вредност на спорот 
821.475,00 денари. 

Се повикува тужениот Алексов Љубомир во 
рок од 10 дена, сметано од објавувањето, да се 
јави или да ја достави својата адреса во судот. 

По истекот на овој рок на тужениот ќе му би-
де поставен привремен старател, а согласно член 
84 од ЗПП кој ќе го застапува се до окончувањето 
на спорот. 

Од Општинскиот суд во Кратово, П. бр. 260/80. 
(40) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд подигната е постапка за прогла-
сување за умрен на Селими Селим од село Пада-
лиште, роден 1889 година, а за кој се претпоста-
вува дека е убиен во близината на селските гро-
бишта во село Србиново. 

Бидејќи за Селими Селим ништо не се знае, 
се повикува, во колку е жив, да се јави на судот 
во рок од 20 дена од објавувањето на огласот. 
Воедно судот ги пов,икува сите оние кои било 
што знаат за животот на именуваниот тоа да го 
соопштат на судот. Во спротивно, по истекот на 
рокот, лицето Селим Селими ќе биде прогласено за 
умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 561/80. 
(42) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 31 од 6. II. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 638 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Комбинираната детска уста-
нова „Гонча Туфа", во основање, Крушево. 

Основни дејности: воспитување и образование 
на децата од предучилишна возраст како составен 
дел на единствениот систем на воспитување и об-
разование, преку кое ќе се остваруваат општите 
цели на воспитувањето и образованието, а особено 
влијанието врз социјализацијата на децата, нив-
ниот физички, здравствен, естетски, интелектуален 
и хморален развиток, збогатување на нивното ис-
куство, развивање на детското творештво и вооп-
што нивното подготвување за редовно школување; 

1302il 1 — дејност на установа за дневен прес-
тој на деца; дневен престој и претшколско воспи-
тување и образование на деца (јасли, обданишта, 
градинки, забавишта и сл.). 

Во правниот промет установата има целосни 
овластувања. 

За обврските што ќе ги преземе Комбинирана-
та детска установа, во основање, целосно е одго-
ворен основачот. 

Име на лицето овластено за застапување: Про-
еска А. Антина, в. д. директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 31/81. (78) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 9 од 9. I. 1981 година, на регистар-
ска влошка бр. 637 го запиша во судскиот регис-
тар основањето на Центарот за социјални работи, 
во основање, Крушево. 

Основни дејности: Центарот за социјални ра-
боти како организација на здружен труд од облас-
та на социјалната заштита ќе решава за правата 
на граѓаните од областа на социјалната заштита, 
ќе врши работи -кои со прописи и се ставени во 
надлежност на ОСИЗ за социјална заштита — 
Крушево, ќе ги следи и проучува проблемите од 
областа на ,социјалната заштита и ќе им предлага 
на надлежните собори на собранието на општи-
ната и други носители на социјалната заштита, 
мерки за унапредување на социјалната заштита и 
ќе ги врши'комплет сите работи определени со За-
конот за социјалната заштита и Статутот на Цен-
тарот за социјални работи. 

Во правниот промет Центарот има целосни ов-
ластувања. 

Основачот одговара за обврските во висина на 
обезбедените средства. 

Центарот ќе го застапува Атанасоски П. Спи-
ро, в. д. директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 9/81. (79) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи'. бр. 16 од 28. I. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 44 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Центарот за социјална работа — Прилеп, со 
следните податоци: Име на лицето овластено за 
застапување: Ацо Стојановски, в. д. индивидуален 
работоводен орган, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Горѓи Стоја-
новски. 

Од Окру.жниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 16/81. (81), 

СОДРЖИНА 
216. Заклучоци з,а подобрување на безбед-

носните состојби во сообраќајот — — 409 
217. Одлука за помилување на осудени лица 411 
218. Одлука за пропишување мерка за не-

посредна општествена контрола на це-
ните, давање согласност на тарифите на 
услугите во железничкиот патнички со-
обраќај — — — — — — — — — 412 

219. Решение за утврдување на престанокот 
на функцијата претседател и членови и 
за именување претседател и членови на 
Советот ,за извршување санкции при Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство 412 

220. Решение за именување член на Комиси-
јата за утврд,ување (својството на носител 
на одг,оворни должности и носител на 
раководни должности од особено значење 412 

221. Решение за давање согласност за име-
нување директор на Републичкиот завод 
за унапредување на домаќинството — 412 

222. Решение за утврдување на престанокот 
на функцијата членови и за именување 
членови на Републичката комисија за 
преглед на филмови — — — — — 413 

223. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 79/80 од 3 април 1981 година 413 

224. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 202/80 од 19 март 1-981 година 413 

225. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 224/80 од 25 февруари 1981 
година — — — — — — — — — 414 

226. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 225/80 од 30 април 1981 го-
дина — — — — — — — „ — 

227. Дополнителен извештај на Републичка-
та изборна комисија за резултатите од 
изборот на делегати во Соборот па здру-
жениот труд на Собранието на СРМ од 
делегатската единица на општина Дел-
чево — — — — — — — — — — 415 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

200. Самоуправна спотодба за изменување 
на Самоуправната спогодба за висината 
на постојаната парична помош на ко-
рисниците на социјална заштита — — 416 

201. Самоуправна спогодба за висината на 
најнискиот износ на надоместокот за 
сместено лице во друго семејство — — 416 

202. Спогодба за изменување и дополнување 
,на Спогодбата за висината на цените на 
услугите на организациите на здружен 
труд од областа на социјалната заштита 417 

Општи акти ,на самоуправните 
интересни заедници 

ВАЛАНДОВО 
203. Одлука за донесување стапки за финан-

сирање на Самоуправната интересна за-
едница за противпожарна заштита на 
општина,та Валандово — — — — — 418 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

204. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот од изворите за фи-
нансирање на социј.алната заштит,а за 
1981 година - - - - - - - — 418 

205. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од изворите за финансирање на 
Заедницата за 19811 година - — — — 418 

206. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на дејноста 
на Општинската СИЗ за образование и 
наука на општина Свети Николе во 1981 
година — — — — — — — — — 419 
ТЕТОВО 

207. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за спроведување на виси-
ната на стапките на придонесите за со-
цијална заштита на општина Тетово, бр. 
1504-1120/1 од 30. XII. 1980 година - - 419 

208. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на културата — Те-
тово — — — — — — — — — 419 

209. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за превоз, исхрана и сместу-
вање на осигурените лица за време на 
патување и престој . во друго место во 
врска со остварување на здравствената 
заштита — — — — — — — — — 420 
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Наскоро ќе излезе од лечат нова збирка 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

СО ОБЈАСНУВАЊА 

Во Збирката ќе бидат објавени и Законот за 
републичките органи на управата, Законот за ре-
шавање на судирот на надлежноста, за изземањето 
на службените лица и за органите надлежни за ре-
шавање по жалба во управната постапка. Законот 
за општествените совети и републичките опште-
ствени совети, Препораката за остварување на пра-
вата и интересите на работните луѓе и граѓаните 
пред органите на управата, правосудните органи, 
самоуправните интересни заедници и пред другите 
органи и организации. 

Овие закони и препораката, на определен на-
чин, органски и функционално се поврзани со 
З,аконот за државната управа, па нивното објаву-
вање во збирката секако ќе придонесе за пости-
гање на нејзината основна цел - да помогне 
во практичната примена на Законот за државната 
управа. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, пот-
секретар во Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација. 

Предговор, рецензија и општа редакција проф. 
д-р Владимир Митков, републички секретар за за-
конодавство и организација. 

Цена 160 динари. 

Излезе од печат 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А 

М А К Е Д О Н И Ј А 

за периодот 

од "1981 до 1985 година 

Во збирката, покрај Општествениот план, се 
објавени и експозето на претседателот на Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ Благој Попов и 
основните индикатори на развојот на СР Македо-
нија за периодот од 1981 до 1985 година. 

Цена 98 динари. 

Овие збирки можат корисно да им послужат на 
организациите на здружениот труд, на републич-
ките и општинските органи на управата, на само-
управните организации и заедници и на други за-
интересирани за овие збирки. 

Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ - 91000 СКОПЈЕ. 

3 јуни 198)1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
Ви ги препорачува следните изданија: 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА II Цена 250 динари 

НОВА ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 

Цена 45 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
- второ издание — Цена 90 динари 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика и со обрасци 
- второ изменето и дополнето издание — 

Цена 150 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
- со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите - Цена 95 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
- со објаснувања - Цена 85 динари 

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
- со објаснувања — Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
- второ дополнето издание — Цена 65 динари 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Службен 
весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на па-
рите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр: 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје . 


