
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 16 февруари 1983 
С к о п ј е 

Број 5 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 
30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

43, 
Врз основа на член 2 од Одлуката за утврду-

вање на вкупниот износ на девизите за потребите 
на Републиката и општините за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 50/82), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 

( ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА 
ОПШТИНИТЕ ПО ПООДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ 

ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Девизите за потребите на Републиката и на 

општините, утврдени во динарската противвред-
ност од 675.000.000 динари, можат да се користат 
за стоковни и нестоковни плаќања на републич-
ките органи и организации, општествено-политич-
ките организации, општествените организации, оп-
штинските органи и организации и градот Скопје: 

1. за стоковни плаќања 

2. за нестоковни плаќања 

до износ од 
391.800.000 динари, 

— до износ од 
62.300.000 динари, 

3. за отплата на ануитети — до износ од 
169.800.000 динари. 

Член 2 
Од вкупниот износ на девизите од член 1, став 

1 се издвојува износот 51.100.000 динари како ре-
зерва за намирување на непредвидени и на недо-
волно предвидени расходи. 

Средствата на резервата ќе се користат по од-
делни решенија на Извршниот совет. 

За користењето на средствата на резервата до 
100.000 динари' одлучува републичкиот секретар за 
финансии. 

Член 3 
Највисоките износи на девизите за одделни ко-

рисници се утврдуваат со Распоредот кој е соста-
вен дел на оваа одлука. 

Член 4 
Девизите утврдени со оваа одлука ќе можат 

да се користат во конвертибилни до 90%. 

Член 5 
За користењето на девизите утврдени за по-

требите на општинските органиt и организации и 
градот Скопје над износ од 100.000 динари одлу-
чува Извршниот совет на СРМ, а за барањата до 
100.000 динари - републичкиот секретар за фи-
нансии. 

Член 6 
Во средствата утврдени во распоредот на де-

визите за 1983 година за одделни корисници се 
вклучуваат и искористените средства според член 
3 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ 
на девизите за потребите на Републиката и на 
општините и градот Скопје за 1983 година. 

Член '7 
Корисниците на девизни средства според оваа 

одлука се должни да изготват програми за нивно 
користење најдоцна до 15 февруари 1983 година^ 

Член 8 
Корисниците на девизите му поднесуваат на 

Републичкиот секретаријат за финансии извештај 
за користењето' на девизите според оваа одлука, 
тримесечно, кумулативно, во рок од 5 дена по 
истекот на тримесечје^, а годишен извештај до 
15 јануари 1984' година. 

Член 9 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе се 

грижи за спроведувањето на оваа одлука. ^ 

' Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 23-11,1/1 
3 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ 
ЗА 1983 ГОДИНА 

К о р и с н и к ,Стоковни Нестоковни Отплата на Вкупно 
плаќања плаќања ануитети динари 

1 2 3 4 5 6 
1. Собрание на СР Македонија 10.000.000 1.000.000 11.000.000 

2. Извршен совет на Собранието на СР 
Македонија 5.000.000 15.000.000 20.000.000 

3. Републички секретаријат за народна 
одбрана 13.000.000 . — — 13.000.000 

4. Р.епублички секретаријат за внат-
решни работи 90.000.000 3.000.000 30.000.000 Ј23.000.000 

5. Републички секретаријат за финан- е 
сии — — 45.000.000 45.000,000 
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6. Републички комитет за здравство и 
социјална политика 

, 7. Републички штаб за територијална 
одбрана . , 

8. Републички завод за статистика 
9. Архив на Македонија 

10. Републички хидрометеоролошки за-
вод 

11. Завод за геодетски и фотограметри-
ски работи 

12. Републички комитет за сообраќај и 
врски 

13. Републичка комисија за културни 
врски со странство 

14. Републичка комисија за односи со 
верските заедници 

15. Републички комитет з а ' информа-
ции 

16. Републички комитет за меѓународ-
ни односи 

17. Македонска академија на науките 
и уметностите 

18. Секретаријат за кадровски праша-
ња при Извршниот совет на СРМ 

19. Републички комитет за наука и об-
разование 

20. Републички завод за меѓународна 
научно-техничка соработка 

21. Служба на општественото книго-
водство 

22. Новинско-издавачко претпријатие 
„Нова Македонија" 

23.'Радио-телевизија - Скопје 
24. Народна банка на Македонија 
25. ПТТ сообраќај - Скопје 
26. Општински органи и организации и 

градот Скопје 
27. Девизна' резерва 

23.000.000 

60.000.000 
3.000.000 
3.000.000 

20.000.000 

1.200.000 

26.000.000 

1.000.000 

2.600.000 

10.000.000 

11.000.000 
86.000.000 

27.0-00.000 

5.500.000 

4.000.000 

600.000 

300.000 

400.000 

3.000.000 

500.000 

1.000.000 

13.000.000 

15.000.000 

2.800.000. 

25.000.000 
67.000.000 

23.000.000 

60.000.000 
3.000.000 
3.000.000 

20.000.000 

4.000.000 

26.000.000 

6.500.000 

4.000.000 

3.200.000 

' 300.000 

400.000 

3.000.000 

500.000 

1.000.000 

10.000.000 

38.000.000 
67.000.000 
11.000.000 
86.000.000 

42.000.000 
51.100.000 

ВКУПНО 391.800.000 62.300.000 169.800.000 675.000.000 

44. 
Врз основа на член 21 став 4 од Законот за 

споменици и спомен-обележја („Службен весник 
на СРМ" бр. 31/82), Републичкиот комитет за кул-
тура' д,онесува 

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

НА РЕГИСТРИТЕ НА СПОМЕНИЦИТЕ И 
СПОМЕН - ОБЕЛЕЖЈАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и 

начинот на водењето на регистрите на спомени-
ците и спомен-обележјата. 

Член 2 
Регистрите на спомениците и дпомен-обележја-

та се состоЈат од картони што се чуваат во ре-
гистратор^ 

Картоните се цврсти и еластични со димензии 
21x29 см. 

Образецот за картонот е составен дел на овој 
правилник. 

Член; 3 
Картонот ги содржи следните податоци: ор-

ган на управата надлежен за работите на култу-
рата; назив на споменикот - спомен-обележјето; 
реден број; датум на заведување; место, општина 

и потесна локација; автор; димензии; материјал 
и техника; датум на предавање на користење; ин-
веститор; износ на средства; споменик на култу-
рата (број на решение); конзервација и реставра-
ција (број на досие); патронат; обработил (име и 
презиме); овластено лице (име и презиме); место 
за печат; измени на споменикот, односно спомен " 
обележјето; преместување на споменикот, односно 
спомен-обележјето; забелешка. 

Податоците вo картоните се впишуваат со ма-
шина за пишување. 

Член 4 
По впишувањето на податоците картоните се 

заверуваат со. потпис на овластени лица и печат 
на органот што го води регистарот. 

Исправките во картоните се вршат со црвено 
мастило, оверени со потпис на овластено лице и 
печат на органот што го води регистарот. 

Член 5 
Картоните се вметнуваат во пластични об-

вивки. 
Во пластичните обвивки се вметнува и фото-

графија на споменикот, односно опомен-о"бележје-
то, со димензии 13x18 см. 

Член 6 ' ^ 
Картоните за споменици се пополнуваат во 

еден примерок. 
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Картоните . за спомен-обележјата се пополну-
ваат во два примероци, од кои еден се доставува 
до Републичкиот комитет за култура за централ-
ниот регистар. 

Член 7 
Документации ата за секој споменик, односно 

спомен-обележје, се чува во две цврсти корици 
на чија насловна страна се впишува називот на 
споменикот, односно спомен-обележјето. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот дјн 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 13-941 
28 декември 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот 

комитет за култура, 
Милчо Балевски, с. р. 

45. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на Ш-та 
седница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

МУЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Му-
зичко воспитание за VII Одделение од Стојан Стој-
ков и Тоде Радевски, во -издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

. Бр. G3-150 
9 декември 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

46. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од' Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет на Ш-та сед-
ница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ЧИТАНКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Чи-
танка за III одделение од Олга Синадиновска, Мит-
ко Сина диновски и Зорка Мишковска, во издание 
на Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација ,за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-151 
9 декември 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
. Мадевски д-р Живко, с. р. 
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47. 
Врз основа на член 195 од Законот за д,ржав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на Ш - т а 
седница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

АЛГЕБРА СО ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА VI 
ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Ал-
гебра со збирка задачи за VI одделение од Душко 
Ачовски, Роберт Ансаров ,и Живко Марковски, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" - Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на, СРМ". 

Бр. 03-152 
9 декември 1982 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Мадевски д-р Живко, с. р. 

48. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на Ш-та седница, 
одржана на 4. XII. 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ -НА УЧЕБНИКОТ 

НЕВРОПСИХИЈАТРИ^ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ 
УЧИЛИШТА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Не-
вропсихијатри а за медицинските училишта од Сте- ^ 
факовски д-р Стеван, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната opia-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". . 

Бр. 03-153 
9 декември 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

49. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на Ш-та седница, 
одржана на 4. XII. 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ГЕОГРАФИЈА ЗА II КЛАС 

1. Се одобрува употребата на учебникот Гео-
графија за II клас од Костовски Велимир и Сто-
јановски Сотир, во издание на Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образован,ие и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-154 
9 декември 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

50. 
Врз основа на член 195 -од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на III-та седница, 
одржана на 4. XII. 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

БИОЛОГИЈА ЗА II КЛАС НА СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употребата^ на учебникот Био-
логија за II клас на средното образование од Шап-
каров д-р Јонче, во издание на Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен'весник 
на СРМ". 

Бр. 03-155 
9 декември 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки соЅет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

'51. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник ,на СРМ" бр. 45/80) 
и член, 53 од Законот за средно образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на Ш-та седница, 
одржана на 4. XII. 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИ-
КОТ ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА I КЛАС - НИЕ 

ЗБОРУВАМЕ И ЧИТАМЕ ГЕРМАНСКИ 

1. Се одобрува употребата во училиштата за 
средно образование во СРМ на учебникот -Герман-
ски јазик за I клас — Ние зборуваме и читаме 
германски од Иво Медиќ, во издание на „Школ-
ска книга" од Загреб, а одобрен од Секретаријатот 
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за просвета, култура и физичка култура на СР 
Хрватска, бр. 63-i8 од 3. XII. 1970 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Републичкиот за-
вод за унапредување на воспитувањето и образо-
ванието и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. ' , , Учf 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-156 
9 декември 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

52. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та 
седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ЧИТАНКА ЗА IV (ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Чи-
танка за IV одделение од Синадинова Олга, Сина-
динов Митко и Јанчевска Македонка, во издание 
на Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1983 г,одина. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-17 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

53. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та 
седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И ОПШТЕС-
ТВОТО ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот За-
познавање на природата и општеството за III од-
деление од Делчев д-р ѓорѓи, Каланов Горѓи и 
Петров Никола, во издание на Работната ор1ани-
зација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. -

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник; 
на СРМ". 

Бр. 03-18 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

54. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
иI член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет?, на IV-та 
седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ОСНОВИ НА ТЕХНИКАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО 
ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Ос-
нови на техниката и производството за VIII одде-
ление од Борислав^ Мицевски, Симе Петровски и 
Лепое Миланов, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Слулѕбен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-19 
17 јануари 1983 година v 

I Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

55. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та 
седница, одржана на 14. I: 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

МУЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Му-
зичко воспитание за VIII одделение од Галабовски 
Сотир и Попдучев Васил, во издание на Работната 
организација за учебници Просветно дело" — Скоп-
је, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-16 
17 јануари 1983 година 

! Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 
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56. 
Врз основа на член 195 од-,Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр.' 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та 
седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРИРОДАТА ЗА IV 
ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот За-
познавање на природата за IV одделение од Си-
моновски Бранко, Цаноски Сократ и Кушевска 
Мица, во Издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 го-
дина. / 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-15 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

57." 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и. 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та 
седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ СО 
РАБОТНА ТЕТРАТКА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Ан-
глиски јазик за V одделение со; работна тетратка 
од Пандора Димовска, Соња -Колишевска и Зорка 
Масин, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 ^го-
дина. ^ 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-12 
17 јп туари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

58. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та 
седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИЈА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ 
" ' ! 

1. Се одобрува употребата на учебникот Ис-
торија за VII одделение од Донев Ристо, Димовски 
Горѓи-Целев, Кочановски Јован и Танковски ѓор-
ѓи, во издание на Работната организација за учеб-
ници „Просветно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-14 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

59. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та 
седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ОСНОВИ НА ТЕХНИКАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО 
ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Ос-
нови на техниката и производството за VII одде-
ление од Смилевски д - р Цветко и Симо Петров-
ски, во издание на Работната организација за учеб-
ници „Просветно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-13 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

60. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ", бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ" бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та 
седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ШКОЛА ЗА ПИЈАНО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Шко-
ла за пијано од доцент Летна Пиперковска, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образова,ни^ и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки 'совет, 
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3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се обЈави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-12 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

61. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, 
одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

МЕХАНОГР АФИЈА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Ме-
ханографија од Никола Мурговски и Поликсеиа 
Тунтева, во издание; на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 го-
дина. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". -

Бр. 03-8 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р 

62. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на IV-та седница, 
одржана на 14. I. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИЈА ЗА И КЛАС ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Ис-
торија за II клас за средно образование од Кар-
тов д-р Владо, Чинго м-р Никола и Димовски 
Наум, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 го-
дина. 

2. Решението да, се достави до Републичкиот 
комитет за образование' и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-9 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

63. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на IV-та седница, 
одржана на 14. I. 1983 година,' донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

МАРКСИЗАМ И САМОУПРАВУВАЊЕ ЗА II 
КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Марк-
сизам и самоуправување за' II клас на средното 
образование од Јорданов Стојан и Анчевски Бо-
жидар,4 во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно" дело" — Скопје, 1983 го-
дина. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за' образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и ' архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе с,е објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-10 
17 јануари. 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

64. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Зако,нот за средно образование и вос-
питание („Службен весник н,а СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, ' н а IV-та седница, 
одржана на 14. I. 19?3 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ПРОИЗВОДНО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
II КЛАС 

1. Се одобрува употребата на учебникот Про-
изводно-техничко образование за И клас од инж. 
Владимир Димитровски, инж. Јован Крстев, инж. 
Апостол Горевски, инж. Андон Филиев и инж. Ванчо 
Ивановски, во издание на Работната организација 
за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 го-
дина. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
д,онесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-11 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
65. 

Врз основа на член 37 од Законот за фондовите 
за заеднички резерви („Службен весник на СРМ" 
број 4/78) и член 36 од Статутот на Републичкиот 
фонд за' заеднички резерви, Собранието на Репуб-
личкиот фонд за заеднички резерви, на седницата 
одржана на ден 4. II. 1983 година,' донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Стапката за здружување на средствата на ре-

зервите на основните организации на здружен труд 
во Републичкиот фонд за заеднички резерви изне-
сува 20% од основицата утврдена со член 6 од За-
конот за фондовите за заеднички резерви („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 41/78). 

Член 2 
Обврската од претходн,иот член се однесува.ло 

завршните сметки на основните организации на 
здружен труд за 1982 година. 

Член 3 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се уп-

латуваат на жиро-сметка 40100-651-16 Републички 
фонд за заеднички резерви — Скопје. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила cov денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката бр. 5/2, објавена во 
„Службен весник на СРМ" б,р. 6/82. 

' . Бр. 3/2 
4 февруари! 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Киро Ристовски, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

77. 
ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШ-
ТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И 
ОСТВАРУВАЊЕ И ПОБРЗ РАЗВОЈ НА НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА И ЗА УСЛО-
ВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРА-
ИШТА ЗА ПЕРР1ОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во членот 23 од Општествениот договор за пот-

тикнување и остварување на побрз развој на не-
доволно развиените краишта и за условите и кри-
териумите за употреба на средствата на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта за пе-
риодот од 1981—1985 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 22/81), учеството од средствата на Репуб-
личкиот фонд по општини се менува и гласи: 

„— до 20% од пресметковната вредност за вло-
жување на подрачјата на општините: Берово, Ра-
довиш и Ресен; 

— до ,25% од пресметковната вредност за вло-
жуваната на подрачјата на општините: Дебар, Кра-
тово, Крива Паланка и Крушево; 

— до 30% од пресметковната вредност за вло-
жувањата на подрачјата на општините: Виница, 
Кичево, Струга и Тетово'; 

— до 35% од пресметковната вредност за вло-
жувањата на подрачјата на општините: Гостивар 
и! Демир Хисар; 

— по исклучок за вложувањата на подрачјето 
на општината Македонски Брод учеството може да 
изнесува до 45% од пресметковната вредност." 

Член 2 
Овој договор ќе се применува на кредитите 

што ќе се одобруваат по неговото влегување во 
'сила. 

По исклучок, 'учеството од средствата на Ре-
публичкиот фонд може да се зголеми и за креди-
тите одобрени во 1981 и 1982 година, за кои не се 
заклучени договори со' банките и за кри има поз-
начајни потешкотии во обезбедувањето на сред-
ствата за заокружување на финансиските кон-
струкции, 

Зголеменото учество од претходниот став ќе го 
обезбеди овластената банка по предлог на Коми-
сијата за следење на развојни програми при Управ-
ниот одбор на Фондот. 

Член 3 , 
Овој договор влегува во сила со денот на обја- ' 

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Потписници на Договорот: 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија, ' 
Републичката конференција на ССРНМ, 
Сојузот на синдикатите на Македонија, 
РК на Сојузот на социјалистичката младина на 

Македонија, 
Стопанската комора на Македонија, 
Задружниот сојуз на Македонија, 
Републичкиот фонд за кредитирање на побр-

зиот развиток на стопански недоволно развиените -
подрачја, 

СИЗ за економски односи со странство, 
Советот за истражувачки работи во рударството, 
Републичката самоуправна интересн,а заедница 

за) патишта, 
Собранието на општината Берово, 
Собранието на општината Македонски Брод, 
Собранието на општината Виница, 
Собранието на општината Гостивар, 
Собранието' на општината Дебар, 
Собранието на општината Демир Хисар, 
Собранието на општината Кичево, 
Собранието на општината Кратово, 
Собранието на општината Крушево, 
Собранието на општината Крива Паланка, 
Собранието на општината Радовиш, 
Собранието на општината Ресен, 
Собранието на општината Струга, 
Собранието на општината Тетово, 
Стопанска банка—Здружена банка — Скопје, 
Стопанска банка—Основна банка — Битола,^ 
Стопанска банка—Основна банка — Кумановец 
Стопанска банка—Основна банка — Кичево, 
Југобанка—Основна банка — СкопЈе, 
Љубљанска банкарОсновна банка — Скопје, 
Основната земјоделска банка — Скопје, 1 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

78. 
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. 28/79, 20/80, 19/81 и 41/82) 
и член 19 став 3 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и 43/78), опш-
тинските самоуправни интересни заедници за со-
цијална заштита и Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — Скопје, 
учесници во спогодувањето, склучуваат 

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 ги вршат следните измени во Са-
моуправната спогодба за висината на постојаната 
парична помош на корисниците на социјална заш-
тита („Службен весник на СРМ", бр. 28/79, 20/80, 
19/81 и 41/82): 

1)" Членот 2 се менува и гласи: 

„Член 2 
Висината на минималните износи на одделните 

видови на постојаната парична помош се утврдува 
и тоа: 

Основната парична помош да изнесува нај-
малку: 

— за носител — самец 2.200 динари; 
— за носител — со двајца и по-

веќе членови во семејството 1.800 динари. 

Додатокот за секој натамошен соуживател на 
помошта да изнесува најмалку 900 динари. 

Посебниот додаток за помош и нега од друго 
лице да изнесува најмалку 900 динари. -

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

Член 2 
Оваа самоуправна спогодба е склучена на 24 

декември 1982 година, а влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од наредниот ден, освен 
одредбите на точка 1 од член 1 на оваа самоуп-
равна спогодба кои ќе се применуваат од 1 сеп-
тември! 1982 година. 

Бр. 08-50/1 
24 ,декември 1982 година 

Скопје 

младинци ро оштетен вид „Димитар Влахов" — 
Скопје, Заводот за рехабилитација на деца cio ош-
тетен слух „Кочо Рацин" — Битола, Специјалниот 
завод — Демир Капија, Заводот за заштита и ре-
хабилитација Бања Банско — Струмица. Центарот 
за заштита на деца и младинци „Младост" — Скоп-
је, Домот за доенчиња и мали деца — Битола, За-
водот за рехабилитација на деца и младинци — 
Скопје, Центарот за згрижување на стари и изне-
моштени лица „13 Ноември" — Скопје, Старски 
дом „Суе Рајдер" — Битола, Домот за стари лица 
„Киро Крстевски—Платник" — Прилеп, Домот за 
стари „Зафи^ Сајто" — Куманово, ,Работната орга-
низација за згрижување и воспитување на, деца и 
младинци „25 Мај" — Скопје и Центарот за ра-
ботно оспособување на умерено и лесно ментално 
ретардирани младинци „Искра" — Штип, од една 
страна, и општинските самоуправни ,интересни за-
едници за социјална заштита и Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје, од друга страна, учесници во спо-
годувањето, склучуваат 

СПОГОДБА 
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 СРМ" бр. 28/79, 20/80, 19/81 и 41/82): 

79. 
Врз основа на член 586 од Законот за здружен 

труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76), член 
15 став 2 од Законот за социјална саштита („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/78 и 43/78) и член 6 
од Спогодбата за висината на целите на услугите 
на организациите на здружен труд од областа на 
социјалната заштита („Службен БОСНИЌ на СРМ", 
бр. 28/79, 20/80, 19/81 и 41/82), организациите на 
здружен труд од областа на социј алката заштита 
и тоа: Заводот за згрижување, воспитување и об-
разование на ,деца и младинци „Ранка Милановиќ" 
- Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и 

1) Во член 5 став 1 точките 1, 2, 
10, 11 и 16 се менуваат и гласат: 
„1. Специјалниот завод — Демир 

Капија 
2. Центар за заштита на деца и мла-

динци „Младост" — Скопје 
— ООЗТ за заштата на деца „Мај-

чин дом" - Скопје 
— ООЗТ за Заштита на деца и 

младинци „11 Октомври" — 
Скопје 

3. Центар за згрижување на стари и 
изнемоштени лица „13 Ноември" 
—Скопје 
— оддел Катланово 
— оддел Злокуќани 

1 5. Дом за стари лица „Киро Крстев-
ски-ГЃлатник" — Прилеп 

6. Старски дом „Суе Рајдер" — Битола 
— за неподвижни лица 
— за подвижни лица 

7. Дом за доенчиња и мали де!ца — 
Битола 

9. Завод за заштита и рехабилитација 
на деца и младинци Бања Бањ-
еко — Струмица 

10. Завод за рехабилитација на деца 
и младинци со оштетен вид „Ди-
митар Влахов" — Скопје 
— за интерни 
— за екстерни 

11. Завод за рехабилитација на деца 
со оштетен слух „Кочо Рацин — 
Битола 

16. Завод за згрижување, воспитување1 

и образование на деца и младинци 
„Ранка Милановиќ" - Скопје 

3, 5 ,6, 7, 9, 

9.160,00 дин. 

11.466,00 „ 

7.290,00 ,, 

5,400,00 „ 
5.400,00 „ 

6.233,00 дин. 

6.605,00 дин. 
5.594,00 дин. 

12.437,00 дин. 

13.286,00 дин. 

4.710,00 дин. 
2.000,00 дин. 

4.525,00 дин. 

5.920,00 дин." 
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2) По член 5 се додава нов член 5-а КОЈ гласи: 

„Член 5-а 
Учесниците во1 спогодувањето се согласија да 

им ги надоместат режискитеv трошоци за неиско-
ристениот капацитет на ОЗТ за социјална заштита 
во износ од 60% од цената на услугата по корис-
ник, утврдена во член 5 на оваа спогодба, и тоа 
само зча 1982 година, на следните ОЗТ за социјална 
заштита: 

. 1. Специјален завод — Демир Капија, 
2. Дом за доенчиња и мали деца — Битола, 
3. Дом за стари лица „Киро Крстевски-Плат-

ник" — Прилеп, 
4. Старски дом „Суе Рајдер" — Битола, 
5. Дом за стари „Зафир Сајто" — Куманово." 

Член 2 
Во согласност со член 1 ,од оваа спогодба, а со 

цел за изедначување на нивото на обезбедување и 
задоволување на основните права од социјална 
заштита — сместување во организација на здру-
жен' труд и оспособување за работа, учесн,иците во 
спогодувањето се согласија и ја овластуваат Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје, од расположливите 
средства да им обезбеди дополнителни средства на 
сите ОСИЗ за социјална заштита за остварување 
на овие права! од социјалната заштита и тоа на-
менски за покривање на разликата во цените на 
услугите во однос на цените утврдени со Спогод-
бата за изменување и дополнување на Спогодбата 
за висината р а цените на услугите на организа-
циите на здружен труд за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ", бр. 41/82), според Прег-
ледот на дополнителни средства на ОСИЗ за соци-
јална заштита за обезбедување и за,доволување на 
ос"тот^ сте права од социјална заштита — сместу-
ррње во ОЗТ за социјална заштита и оспособу-
вање за работа во 198i година и тоа на ОСИЗ за 
соци0ална заштита од: 

1. Берово 179.796 дин. 
2. Битола 3.666.845 „ 
3. Македонски Брод 120.288 „ 
4. Валандово 33.480 ,, 
5. Виница 165.792 ,, . 
6. Титов Велес 102.131 „ 
7. Гевгелија 317.292 „ 
8. Гостивар 233.988 „ 
9. Демир Хисар 105.204 ,, , 

10. Дебар 402.072 „ 
11. Делчево 343.440 „ 
12. Кавадарци 259.308 „ 
13. Куманово . 94.932 ,, 
14. Кратово 183.672 „ 
15. Кочани 108.384 ,, 
16. Крива Паланка 877.412 „ 
п: Кичево 2.189.924 ' „ 
18. Крушево 355.968 „ 
19. Неготино 2/246.977 „ 
20. Свети Николе 228.156 „ 
21. Охрид ! 209.00-4 „ 
22. Прилеп 118.896 „ 
23. Пробиштип 281.920 ,, 
24. Радовиш 1.687.932 „ 
25. Ресен 180.576 „ 
26. Скопј е 744.000 „ 
27. Струмица 347.856 „ 
28. Струга 678.228 „ 
29. Тетово 309.432 „ 
30. Штип 411.252 „ 

Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита -- Скопје дополнителните 
средства ќе км ги пренесе на жиро-сметката на 
ОСИЗ "а социјална заштита наредниот ден од де-
нот на склучувањето на оваа спогодба. 

Секоја ОСИЗ за социјална заштита се обврзува 
износот на средствата утврден во став 1 на овој 
член веднаш да го пренесе на жиро-сметката на 
одделната ОЗТ за социјална заштита, а најдоцна 
во рок од пет дена од денот на добивањето на 
дополнителните средства од РСИЗ за социјална 
заштита — Скопје. 

Предлогот од став 1 овој член е составен дел 
на оваа спогодба. 

Член 3 
Оваа спогодба е склучена на 16 декември 1982 

година, а влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од наредниот ден, освен одредбите на 
точка 1 и 2 од член i на оваа спо-годба кои ќе се 
применуваат од, 1 јануари 1982 година. 

Бр. 08-51/1 
16 декември Ш 2 година. 

Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И : 

" З а РСИЗ за социјална заштита — Скопје, Љу-
бица Чонева, с. р. 

За ОСИЗ за-социјална заштита — Берово, Пе-
тар Ралповски, с. р. 

4 За ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Перо 
Дораковски, с. р: 

За ОСИЗ за социјална заштита — Македонски 
Брод, Божана Милошеска, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Валандово, 
Александар Иванов, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Виница, Сто-
јан Брендовски, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Гевгелија, 
Костадин Котев, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Гостивар, 
Живко Богдановски, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, Цвет-
ко Далчевски, с. р / 

^ За ОСИЗ за социјална заштита — Делчево, Гор-
ѓи Пашалиски, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Демир Хи-
сар, Бошко Костовски, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Кавадарци, 
Љубинка Телевска, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Кичево, Аце 
Миладиновски, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Кочани, Го-
лубинка Георгиевска, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Кратово, Ка-
линка Николова, с. р. 

За ОС,ИЗ за социјална заштита - 1 Крива Па-
ланка, Киро Јовевски, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Крушево, 
Благоја Ангелески, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Куманово, 
Звонимир Спасовски, с. р. 

,За ОСИЗ за социјална заштита — Неготино, 
Ѓорги Кичуков, с.) ip. t 

За ОСИЗ за социјална заштита — Охрид, Перо 
Василевски, с. р. 

За ООИЗ за социјална заштита — Прилеп, Бла-
гоја Габровски, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Пробиштип, 
Александар Цановски, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш, Сто-
јан Захариев, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Ресен, Алек-
сандар Хаџиевски, с. р. 

За О р и з за социјална заштита — Свети Ни-
коле, Станка Гонева с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Струга, Перо 
Гоџо, с. р. 

За СИЗ за социјална заштита на град Скопје, 
Благородна Горичанова, с. р 

За ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, 
Кирил Ристов, с. р, 
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За ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, Сел-
ман Рустеми, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Титов Ве-
лес, Александар Јанчевски, с. р. 

За ОСИЗ за социјална заштита — Штип, Мирка 
Кузмановска, с. р. 

За Заво,дот за згрижување, воспитување и об-
разование на деца и младинци „Га.жа Милановиќ" 
— Скопје, Геле Поп Ташев, с. р. 

За Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен вид „Димитар Влахов" — Скопје, 
Љубомир Личеновски, с. р. 

За Заводот за рехабилитација на деца со ош-
тетен слух „Кочо Рацин" — Битола, Нада Чезарова 
Николовска, с. р. 

За Специјалниот завод — Демир Капија, Филип 
Димитров, с. р. 

За Заводот за заштита и рехабилитација рања 
Бањско — Струмица, Илија Ајдински, с. р. 

За Центарот за заштита на деца и младинци 
„Младост" — Скопје, Душко Станиславски, с. р. 

За Домот за доенчиња и мали деца — Битола, 
Љубица Петановска, с. р. 

За Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци — Скопје, Љубомир Пушковски," с. р. 

За Центарот за згрижување на стари и изне-
моштени лица „13 Ноември" — Скопје, Слободанка 
Костова, с. р. . 

За Старскиот дом „Суе Рајдер" — Битола, Перо 
Дораковски, с. р. 

За Домот за стари лица „Киро Крстески-Плат-
ник",-— Прилеп, Киро Андоновски, с. р. 

За Домот за стари „Зафир Сајто" — Куманово, 
Горѓи Христовски, с. р. 

За Работната организација за згрижување и 
воспитување на деца и младинци „25 Мај" — Скоп-
је, Рада Шарановиќ, с. р. 

, За Центарот за работно оспособување на уме-
рено и лесно ментално ретардирани младинци „Ис-
кра" — Штип, Нада Саздова Ангеловска, с. р. 

За Центарот за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен слух „25 Мај" — Скопје, Трајче 
Кикереков, с. р. 

' П Р Е П Л Е Д 
за остварениот просечен број на сместени и упатени корисници на социјална заштита во 1982 година 

Табела 1 
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П Р Е Г Л Е Д 
на дополнителни средства на ОСИЗ за социјална заштита за обезбедување и задоволување на основ-
ните права од социјална заштита-сместување во ОЗТ за социјална заштита и оспособување за 

работа во 1982 година 
Табела 1—а 

Табела 1—6 
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г 2 3 4 5 6 7 8 
Делчево — 7.020 — — 105.204 — 105.204 
Демир Хисар — 7.020 12.000 — 188.268 — 188.268 
Кавадарци 73.560 — — — 402.072 — 402.072 
Кичево 14.712 — — — 343.440 — 343.440 
Кочани 29.424 7.020 6.000 — 259.308 — 259.308 
Кратово — — 6.000 — 94.932 — 94.932 
Кр. Паланка — — — — 183.672 — 183.672 
Крушево — — — — 108.384 — 108.384 
Куманово 58.848 14.040 12.000 — 377.412 500.000 .877.412 
Неготино 14.712 — 12.000 — 234.624 1.955.300 2.189.924 
Охрид — — — — 355.968 — 355.968 
Прилеп 102.984 14.040 48.000 — 986.844 1.260.133 2.246.977 
Пробиштип 29.424 7.020 — — 228.Г56 228.156 
Радовиш 58.848 — 6.000 — 200.004 — 209.004 
Ресен 29.424 7.020 ,— 118.896 — 118.896 
Св. Николе 44.136 7.020 6.000 — 271.920 — 271.920 
Скопје 220.680 206.160 78.000 — 1.687.932 — 1.837.932 
Струга 14.712 — 12.000 — 180.576 — - 180.576 
Струмица 132.408 28.080 18.000 — 594.900 — 594.900 -
Тетово 14.712 7.020 30.000 — 3417.856 — 347.856 
Т. Велес — 14.040 18.000 — 678.228 - - 678.228 
Штип 73.560 — 12.000 300.000 309.432 - 609.432 
р е и з за СЗ — — — 111.252 — 111.252 
За неискористен 
капацитет — 

— — — 5.886 958 — — , 

Вкупно: 1.015.128 360.600 486.000 300.000 17.363.325 5.886.958 17,363,325 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

80. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен ,весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Стату-
тот на СИЗ ,на културата на општината Гази Баба, 
член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување 
висината на средствава. за финансирање на заед-
ничките потреби преку самоуправ,ните интересни 
заедници во град Скопје во 1983 година, Самоуп-
равната спогодба за здружување средства во Ре-
публичката заедница на културата за развојот на 
творештвото и културните дејности од општ ин-
терес за Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 27/80) и согласно Програмата за остварување и 
развој на културните дејности на подрачјето на 
општината Гази Баба, Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општи-
ната Гази Баба, на својата VI-та седница, одржана 
на 28. I. 1983 година, на предлог на Извршниот од-
бор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И 
УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 
ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуп-
равната интересна заедница на културата на оп-
штината Гази Баба, за здружување средства во 
Здружената СИЗ на културата на град Скопје и 
во Републичката заедница на културата за 1983 
година. 

Член 2 
Приходите н.а СИЗ на културата на општината 

Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори: 
— од до-ходот на ОЗТ — — — — — 1,16%, 
— од личен доход од работен однос — 1,26%, 
— од личен доход од зем. дејност — — 0,35%, 
— од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска и нестопанска дејност 2,50%. 

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на 
културата на општината Гази Баба ќе ги оствари 
со применување на процентите од претходниот 
став ќе изнесува 120.560.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на 
општината Гази Баба во Здружената СИЗ на кул-
турата на град Скопје ќе здружува: ' 

—; 65,10% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ и 

— 83,95% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жуваат во Здружената СИЗ на културата на' град 
Скопје со применувањето на процентите од прет-
ходниот став на овој член не може да изнесува 
повеќе од 80.267.000 динари. 

Член 4 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на 
општината Гази Баба во Републичката заедница 
на културата ќе здружува: 

— 28,61% од остварениот приход од доходот 
на ОЗТ и 

— 13,52% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос. 

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат 
здружени во Републичката" заедница на културата 
со применувањето на процентите од претходниот 
став на овој член не може да изнесува повеќе од 
32.(550.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на 
начин и според обрасците утврдени со Упатство-
то за начинот на пресметување и плаќање на да-
нокот на доход на ОЗТ. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", односно во „Службен гласник на град Скоп-
је", а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 0573/1 
28 јануари 1983 година 

Скопје 
Претседател, ф 

на Собранието на СИЗ на културата 
на општината Гази Баба 

Бранко Момировски, с. р. 
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81. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Стату-
тот на СИЗ на културата на општината Центар, 
член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување 
висината на средствата за финансирање на заед-
ничките потреби преку самоуправните интересни 
заедници во град СКОПЈС во 1983 год,ина, Самоуп-
равната спогодба за здружување средства во Ре-
публичката заедница на културата за развојот на 
творештвото и културните дејности од општ ин-
терес за Републиката ^,,Службен весник на СРМ" 
бр. 27/80) и 'согласно Програмата за остварување и 
развој на културните дејности на подрачјето на 
општината Центар, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на културата на општината 
Центар, на својата VI седница одржана на 1. II. 1983 
година, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И 
УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 
ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 џ 

Со оваа одлука се утврдува висината на сред-
ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуп-
равната интересна заедница на културата на оп-
штината Центар, за здружување средства во Здру-
жената СИЗ на културата на град Скопје и 
во Републичката заедница на културата за 1983 
година. v 

ч л е н 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Центар ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот на ОЗТ — — — — — 1,16%, 
— од личен доход од работен однос — 1,26%, 
— од личен доход од зем. дејност — — 0,35Vo, 
— од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска и нестопанска дејност 2,50%. 

Вкупниот износ . на средствата што СИчЗ на 
културата на општината Центар ќе ги оствари со 
применување на процентите од претходниот став 
ќе изнесува 258.596.0.00 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на 
општината Центар во здружената СИЗ на култу-
рата на град Скопје ќе здружува: 

—. 64,72% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ и 

— 81,49% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жуваат во Здружената СИЗ на културата на град 
Скопје со применување на процентите од прет-
ходниот став на овој член не може да изнесува 
повеќе од 178.618.000 динари. 

Член 4 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на 
општината Центар во Републичката заедница на 
к-ултура' ќе здружува: 

— 28,62% од остварениот приход од доходот 
на в з т и 

— 13,53% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос. 

Вкупниот однос на средствата што ќе бидат 
здружени во Републичката заедница на културата 
со применувањето на процентите од претходниот 
став на овој член не може да изнесува повеќе од 
61.610.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на 
начин и според обрасците утврдени со Упатството 
за начинот на пресметување и плаќање на данок 
на доход на ОЗТ. -

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", односно во „Службен гласник на град Скоп-
је", а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 05-3/1 
1 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СИЗ на, културата 
на општината Центар, 1 

Лидија Богојевиќ, с. р. 

82. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Стату-
тот на СИЗ на културата на општината Карпош, 
член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување 
висината на средствата за финансирање на заед-
ничките потреби преку самоуправните интересни 
заедници во град Скопје во 1983 година, Самоуп-
равната спогодба за здружување средства в'о Ре-
публичката заедница на културата за развојот на 
творештвото и културните дејности од општ ин-
терес за Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 27/80) и согласно Програмата за остварување и 
развој на културните дејности на подрачјето на 
општината Карпош, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на културата на 'општината 
Карпош, на својата VI-та седница, одржана на 
28. I. 1983 година, на, предлог на Извршниот одбор, 
до,несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И 
УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 
ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО 

РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос' заради обезбедување приходи на Самоуп-
равната интересна заедница на културата на оп-
штината Карпош, за здружување средства во Здру-
жената СИЗ на културата на град Скопје и 
во Републичката заедница на културата за 1983 
година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Карпош ќе се остваруваат од следните извори: 
— Од доходот на ОЗТ — — — — — 1,16%, 
— од личен доход од работен однос — 1.26%, 
— од личен доход од зем. дејност — — 0,35%, 
— од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска и нестопанска дејност 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на 

културата на општината Карпош ќе ги оствари 
со применување на процентите од претходниот став 
ќе изнесува 82.866.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на 
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општината Карпош во Здружената СИЗ на кул-
турата на град Скопје ќе здружува: 

— 60,36% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ и 

— 75,88% од остварените приходи од личен до-
ход од работен одрос. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жуваат во Здружената СИЗ на културата на град 
Скопје со применувањето на процентите од прет-
ходниот став1 на овој член не може да изнесува 
повеќе од 53.549.000 динари. 

Член 4 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ чна културата на 
општината Карпош во Републичката заедница на 
културата ќе здружува: 

— 28,63% од остварениот приход1 од доходот 
на ОЗТ и ( 

— 13,53% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос. 

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат 
здружени во Републичката заедница на културата 
со применувањето на процентите од преаходниот 
став ца овој член не 'може да изнесува повеќе од 
19.560.000 динари. 

' Здружувањето на средствата ќе се врши на 
начин и според обрасците утврдени со Упатството 
за начинот на пресметување и плаќање на да-
нокот на доход на ОЗТ. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", односно во „Службен гласник на град Скоп-
је", а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

Бр/'05-3/1 -
28 јануари 1983 година \ 

Скопје ' 
Претседател 

на Собранието на СИЗ на културата 
на општината Карпош, 
Владо Поповски, с. р. 

83. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 132 од Стату-
тот на СИЗ на културата на општината Кисела 
Вода, член 3 од Самоуправната спогодба за утвр-
дување висината на средствата за финансирање 
на заедничките потреби преку самоуправните ин-
тересни заедници во град Скопје во 1983 година, 
Самоуправната спогодба за здружување средства 
во Републичката заедница на културата за раз-
војот на творештвото и културните дејности од 
општ интерес за Републиката („Службен весник на 
СРМ" бр. 27/80) и согласно Програмата за оства-
рување и развој на културните дејности на по-
драчјето на општината Кисела Вода, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на култу-
рата на општината Кисела Вода, на својата VI-та 
,седница, одржана на 31. I. 1983 година, на предлог 
на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И 
УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО 

РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуп-
равната интересна заедница на културата на оп-

штината Кисела Вода, за здружување средства во 
Здружената СИЗ на културата на град Скопје и 
во Републичката заедница на културата за 1983 
година. 

Член^ .2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Кисела Вода ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот на ОЗТ — — — — — 1,16%, 
— од личен доход од работен однос — 1,26;/о, 
— од личен доход од зем. дејност — — 0,35 Vo, 
— од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска и нестопанска дејност 2,50%. 

Вкупниот износ на средствава што СИЗ на 
културата на општината Кисела Вода 'ќе ги ос-
твари со применување на процентите од претход-
ниот став ќе изнесува 95.042.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на 
општината Кисела Вода во Здружената СИЗ на1 

културата на град Скопје ќе здружува: 
— 62,46% од остварените приходи од доходот 

на ОЗТ и 
— 84,29% од остварените приходи од личен до-

ход од работен однос. % 
Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-

жуваат во Здружената СИЗ на културата на град 
Скопје со применување на процентите "од прет-
ходниот став на овој член не може да изнесува 
повеќе од 60.450.000 динари. 

Член 4 
Од остварените приходи но извори утврдени 

во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на 
општината Кисела Вода во Републичката заедница 
на културата ќе здружува: 

— 28,62% од остварениот приход од доходот 
на ОЗТ и 

— 13,54% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос. 

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат 
здружени во Републичката заедница на културата 
со применувањето на процентите од претходниот 
став н,а овој член не може да изнесува повеќе од 
25.956.000 динари. 

Здружувањето ,на средствата ќе се врши на 
начин и според обрасците утврдени со Упатството 
за начинот^ на пресметување и плаќање на данок 
на доход на ОЗТ. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осглиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ" односно во „Службен гласник на град Скоп-
је", а ќе се применува од 1. I. 1983 година, 

Бр. 05-3/1 
31 јануари 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СИЗ на културата 

на општината Кисела Вода, 
Ташко Георгиевски, с. pD 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА - ТЕТОВО 

84. 
Врз основа на член 55 од Законот за општес-

твена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/81) и член 34 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за општес-
твена заштита на децата — Тетово, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, -на седницата одр-
жана на 28. XII. 1982 година, донесе. 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА -

ТЕТОВО ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
Висината на пресметковната стапка изнесува: 
— придонес од личен доход од работен од-

нос . 1,85%)^ 
— придонес од личен доход од земјоделска 

дејност 0,150/'о, 
— придонес од личен доход од самостојно вр-/ 

шење на стопанска дејност 1,85%, 
— придонес од личен доход од самостојно вр-у 

шење на нестопанска дејност 0,50%/ 

II 
Со донесувањето на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката бр. 0801-1610 од 8. X. 1982 го-
дина. 

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

ву,вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 0801-2239 ' 
28 декември 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Хамит Алиу, с. р. 

Страна^/ 
Одлука за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на Републиката и на 
општините по поодделни корисници за 1983 
година — — — — — — — — — 73 
Правилник за содржината и начинот на 
водењето на регистрите на спомениците и 
-спомен-обележ^ата — —- — — — — 74 
Решение за одобрување на учебникот Му-
зичко, воспитание за VII одделение — — , 7 5 
Решевме за одобрување на учебникот Чи-
танка за III одделение — — — — — 75 
Решение за одобрување на учебникот Ал-
гебра со збирка задачи за VI одделение 76 
Решение за одобрување на учебникот Нев-
ропсихшатриЈата за медицинските училиш-
та - - - 76 
Решение за одобрување на учебникот Гео-
графија за II клас — — — — — — 76 
Решение за одобрување на учебникот Био-
логија за II клас на средното образование 76 
Решение за одобрување употребата на учеб^ 
никот Германски јазик за I клас — Ние 
зборуваме и читаме германски — — — 76 
Решение за одобрување на учебникот Чи-
танка за IV одделение — — — — —- 77 
Решение за одобрување на учебникот За-
познавање на природата и општеството за 
III одделение — — — — — — — —' 77, 
Решение за одобрување на учебникот Ос-
нови на техниката и производството за VIII 
одделение — — — — — — — —" 77 
Решение за одобрување на учебникот Му-
зичко воспитание за VIII одделение — — 77 
Решение за одобрување на учебникот За-
познавање на природата за IV одделение 78' 
Решение за одобрување1 на учебникот Ан-
глиски јазик за V одделение со работна 
тетратка — — —' — — — — — — 78 
Решение за одобрување на учебникот Ис-
торија за VII одделение — — - — — 78 

'Решение за одобрување на учебникот Ос-
нови на техниката и производството за VII 

л одделение — — — — — — — — — 78 
/Решение за одобрување на учебникот Шко-
ла за пијано — — — — — — -— — 78 

)Решение за одобрување на учебникот Ме-
ханографија — — — — — — —- — 79 
Решение за одобрување на учебникот Ис-

торија за II клас за средно образование — 79 
'Решение за одобрување на учебникот Марк-
сизам и самоуправувањето за II клас на 

уредното образование — — — — — 79 
/Решение за одобрување на учебникот Про-
изводно-техничко образование за II клас 79 
% Републички фонд за заеднички резерви 
Одлука за определување на (стапката за 
здружување на средствата на резервите на 
организациите на здружен труд — — — 80 
пштествени договори и самоуправни спогодби 
'Општествен договор за изменување и до-
полнување на Општествениот договор за 
поттикнување и остварување на побрз раз-
вој на недоволно развиените краишта и за 
условите и критериумите за употреба на 
средствата на Републичкиот фонд за кре-
дитирање ' на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта за 
периодот од 1981 до 1985 година — — — 80 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 

Самоуправна спогодба за изменување на 
Самоуправната спогодба за висината на по-
стојаната парична помош на корисниците 

ша-социјална заштита — —- — — - — 81 
'С-погодба за изменување и дополнување на 
Спогодбата за висината на цените на ус-
лугите на организациите на здружен труд 

јод областа на социјалната заштита — — 81 
'Одлука за обезбедување 'средства од дохо-
дот и од личните доходи на работнициве 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на општината Га- I s ' 
зи Баба и за здружување средства во 
ЗСИЗ на ,културата на град Скопје и во 
Републичката заедница на културата за 
11983 година — — — — — — — g5 
Одлука за обезбедување средства од до-
ходот и од личните доходи на работниците 
за остварување и развој на културата и 
уметноста на подрачјето на ^ општината / / 
Центар и̂  за здружување средства в1о 
ЗСИЗ на културата на град Скопје ,и во 
Републичката заедница на културата за 
1983 година — — — — — - — — 86 
'Одлука за обезбедување средства од До-
ходот и од личните доходи на работни-
ците за остварување и развој на култура" %/ 
та и уметноста на подрачјето на општи- ^ 
ната Карпош и за здружување средства 
1во ЗСИЗ на културата на град Скопје и 
во Републичката заедница на ,културата 
за 1983 година — — — — — — — 86 
Одлука за обезбедување средства ,од до-
ходот и од личните доходи на работници-
те за остварување и развој на културата 
и уметноста на подрачјето на општината 
Кисела Вода и за здружување средства 
во ЗСИЗ на културата на град Скопје и 
во Републичката заедница на културата 
за 1983 година —- — — — — — — 87 
ТЕТОВО 
Одлука за утврдување пресметковна стап-
ка за здружување /средства во Општинска-
та самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Тетово за 
1983 година - - - - - - . - — 87 


