
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 11 септември 1981 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XXXVII 

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

399. 
Врз основа ита член 133, 'став 2 од Законот 

за народната одбрана /(„Службен вештак на СРМ" 
број 11/76), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НА-
ДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО 
РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА 

ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА 

Член 1 

Во Уредбата за утврдување на висината, на-
чинот и условите за остварув-ање и исплатување 
на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана 
и (сместуваше на лицата во резервен состав пови-
кани на служба во територијалната одбрана 
(,.,Службен весник на СРМ" број 27/76, 39/78 и 
13/80), во член 2, алинеи II, 2 и 3 постојните па-
рични изноСи се менуваат: 

— износот од 420 динари се (менува ' во 500 
динари, 

— износот од 350 динари се менува во 450 
динари, 

— износот од 230 динари се менува во 270 
динари. 

Член 2 

Во членот 5, став 1 се мен.ува и oгласи: 
„'Износот на ,дневницата од членот 2 на оваа 

уредба се намалува' за 30% кога лицето во ре-
зервен состав се наоѓа на групно патување". 

Член 3 

Во членот 7 ред четврти, процентот од 55% 
се заменува со процентот од 70%. I 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 септември 1981 
година. 

Бр. 23-1679/1 
3 септември 198/1 (година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

400. 
Врз основа на' член 12 од Законот за задол-

жителниот заем за (обезбедување на постојани 
средства на Фондот на Федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и 'автономни покраини во 
периодот од 1976 до 1981 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 44/76, 6/79, 42/79 и 43/80), Извршниот 
совет на (Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗБОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИ-
НИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА ЗА 

1981 ГОДИНА 

(1. Утврдените стапки во член i8 од Законот за 
задолжителниот заем за обезбедуваше на посто-
јани средства на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање' на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраи-
ни во периодот од 1976 до 198.1 ,година се нама-
луваат за 10% за 19Ш година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а (ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 213-̂ 1645/1 
20 август 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

401. 
Врз основа на член 21 од Законот за (извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1981 година 
(,,Службен весник на СРМ", бр. 44/80), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО ТИП „500" 

1. На -организациите на здружен труд кои се 
бават со промет на брашно или со производство 
на леб на територијата на СР Македонија, за ку-
пените количини брашно ТИП „500" од организа-
циите на здружен труд од другите социјалистички 
републики и социјалистички автономни покраини, 
им се исплатува премија по 1,35 дин./кгр. 

2,. Исплатата на премијата од точка 1 на ов-аа 
одлука се врши врз основа на книговодствената 
евиденција на организациите на здружен труд. 

3. Барањето за исплата на премијата од точка 
1 на оваа одлука се поднесува до Службата на оп-
штественото книговодство. Кон барањето се доста-
вува препис од фактурата за купените количини 
на брашно. 
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4. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува од средствата на Репу бличкиот буџет за 
1981 година Раздел — 68, позиција 625. 

5. Оваа одлука влегува во аила (наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 20 август 1981 година. 

Бр. 23-4669/1 
27 август .1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

402. 
Врз основа на член 21 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1981 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/80), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО 

1. На организациите на здружен труд кои се 
бават со промет на брашно или со произв,одство на 
леб на територијата на СР Македонија, за купе-
ните количини брашно тип „800" и тип „1100" од 
организациите на здружен труд од другите соција-
листички републики и социјалистички автономни 
покраини, во периодот од 30 јули до 31 декември 
1981 година, им се исплатува премија по 1,35 ди-
нари/кгр. 

2. Исплатата на премијата од точка 1 на оваа 
одлука се врши врз основа на книговодствената 
евиденција на организациите на здружен труд. 

3. Барањето за исплата на премијата од точка 
1 на оваа одлука се поднесува до (Службата на 
општественото (книговодство. Кон барањето се дос-
тавува препис од фактурата за купените количини 
на брашно. 

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува од средствата на Републичкиот буџет за 
1981 година Раздел 68, позиција 625. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во -,,Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 30 јули 1981 година. 

Бр. 23-1666/1 
29 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет,4 

Благој Попов, с. р. 

403. 
Врз основа на член 21, став 1 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина („Службен весник на СРМ", број 44/80), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМ-

ПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 

1. Во Одлуката за компензација на цената на 
лебот („Службен весник на СРМ", број 10/8)1 и 
26/81), во точката 1 по зборот „килограм" се дода-
ваат зборовите: „обичен" и „ролован". 

2. Оваа одлука влегува во -сила наредниот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а (ќе се приме-
нува од 1 септември 1981 година. 

Бр. 23-1705/1 Претседател 
3 септември 1981 година ,на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

404. 
Врз основа на член 21 од Законот за извршу-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РЕГРЕС ЗА УПОТРЕБЕНО СЕМЕ ОД 

ВИСОКОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за регрес за употребено семе од 

високородни сорти пченица во 1981 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 10/81), во точка 1, износот 
од „1,40" се заменува со износот од „3,00". 

Член 2 
Во точка 3 се додава нов став, кој огласи: 
„Индивидуалеите земјоделци — корисници на 

регресот според оваа одлука имаат право на рег-
рес доколку со овластените организации за откуп 
на пченица склучат договор за испорака на дел 
од произведената пченица и тоа најмалку 3 кгр. 
меркантилна пченица од родот 1982 година за 1 
кгр. семе". 

Член 3 
По точка 3 се додава нова точка З-а, која гласи: 
„Се овластува републичкиот секретар за зем-

јоделство и шумарство, во согласност со републич-
киот секретар за финансии, по потреба да доне-
се поблиски прописи за начинот на остварување 
на регресот". 

- Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1630/1 
20 август 1981 година 

Скопје 
Пјретседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

405. 
Врз основа на член 61 од Законот за опште-

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

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

НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 5 ДО 11. X. 1981 
ГОДИНА 

I 
Висината на придонесот з.а „Детска недела", 

што се наплатува во времето од 5 до 11. X. 1981 
година изнесува: 

1. На секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации, ако вредноста на влезниот билет изне-
сува: 

— до 10 динари 2 динари 
— преку 10 динари 3 динари 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен на печатени работи, 1 динар; 

3. На секој продаден возен билет во железнич-
киот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) 
и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот 
билет изнесува: 

— до 50 динари 3 динари 
— од 50 до 150 динари 4 „ 
— преку 150 динари - 5 ,, 
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4. На секој влезен билет за спортски натпре-
вари и други спортски приредби, ако вредноста на 
(влезниот б)илет изнесува: 

— до -10 динари 2 динари 
— од 10 до 40 ,динари 3 ' „ 
— преку 40 динари 4 ,, 

II 
Посебниот придонес од точка I на оваа одду-

шка, пот,точки IL и 4 tee плаќа BIO ТОТОВИ пари при 
продавањето еа (секој влезен 'билет, а посебниот 
придонес (ОД точка I на оваа одлука, потточки 2 и 
3 се плаќа во маркици кои се издаваат за таа на-
мена. 

III 
OBiaa одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1570/1 
20 август 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

406. 
Врз о-снова на одредбите од член 139 на За-

конот за работен односи на 'СР Македонија 
(„Службен весник еа СРМ", бр. 45/77), републич-
киот секретар за труд донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РАБОТНА КНИШКА 

1. Со ова упатство се одредува издавањето, со-
држината, пополнувањето, заменувањето и издава-
њето дупликат и образец на работната книшка, 
како и начинот на водење на регистарот на работ-
ната книшка. 

2. Работната книшка тврдо е подврзана. Ко-
риците се од импрегнирано платно (алт.-поливи-
нилска фолија — скај) во -сива боја. 

Формата на 'работната книшка е 10,5 см широ-
чина и 14,5 см должина. 

Работната (книшка содржи 26 страници. 
На првата 'страна :на - корицата 'суво е втиснат 

грбот на СР Македонија. Над грбот суво е втиснат 
називот: СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА. Под грбот (суво е втиснат називот: 
РАБОТНА КНИШКА. 

3. Работната книшка се издава според образец 
кој е доставен дел на ова упатство. 

4. Барање за (издавање на работна книшка се 
поднесува'до надлежниот општински орган на уп-
равата надлежен за работите на трудот, според 
мветото на живеење на работникот. 

Барањето за издавање на работна книшка со-
држи: 

— презиме и име на работникот, а за мажена 
жена и моминското презиме; 

— име на таткото или мајката (ако таткото 
не е познат); 

— ден, месец и година на ,раѓање; 
— место на раѓање, општина и 'социјалистичка 

република 'односно автономна покраина; 
— 'сериски и регистарски број, датум и место 

на издавање на исправата (документот) со кој се 
докажува идентитетот; 

— живеалиште;' 
— државјанство; 
— податоци за образованието и за работната 

способност здобиена со работа. 
5. Органот надлежен за издавање на работна-

та книшка, води регистар за издадените работни 
книшки и азбучен именик. 

Регистарот на издадените работни книшки со-
држи: 

— реден број (овој број се внесува и во работ-
ната книшка како регистарски број); 

— презиме и име, а за мажена жена и момин-
ското презиме; 

— име на таткото или мајката (ако таткото не 
е познат); 

— ден, месец и година на раѓање; 
— место на раѓање, општина и социјалистичка 

репуб,лика односно автономна покраина; 
— држава анство; 
— податоци за стручната подготовка и за ра-

ботните способности здобиени со работа; 
— сериски број на работната книшка; 
— сериски број, регистарски број, датум и мес-

то каде е издаден документот со кој се докажува 
идентитетот; 

— ден, месец и година кога е издадена книш-
ката; 

— потпис на работникот дека ја примил работ-
ната книшка; 

— забелешки. 
Регистарот има нумерирани страници, тврдо е 

подврзан и оверен со печат на општинскиот Јорган 
на управата надлежен за работите на трудот. 

Азбучниот именик содрж,и: 
— презиме, име и година на раѓање на работ-

никот кому му е издадена работна книшка; 
— регистарски број на издадената' работна 

книшка. 
6. По барањето за издавање на работна книшка 

одлучува општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на трудот, најдоцна во рок од 
пет дена од денот на поднесувањето на барањето. 

7. Податоците во работната книшка се. впи-
шуваат врз 'основа на поднесеното барање за (из-
давање на работна книшка и приложените доку-
менти кон барањето. 

8. Страниците од 1 до 4 во книшката се по-
полнуваат на следниот начин: 

— во рубриката „Регистарски број" се впишу-
ва тековниот 'број под кој барањето е заведено во 
регистарот за издавање работни книшки; 

— во рубриката „Документ за идентитетот" се 
впишува документот, серискиот и регистарскиот 
број, како и местото и датумот на издавање на 
документот со кој се докажува идентитетот; 

— во рубриката „Матичен ' 'број на граѓаните" 
се впишува матичниот број на граѓанинот; 

— во рубриката „Презиме и име" се впишува 
презимето и името на работникот; 

— во рубриката „Татково име или мајчино" се 
впишува 'името на таткото; ако таткото не е поз-
нат, името на мајката; 

— во рубриката „Презиме пред стапување во 
брак" се впишува презимето кое работникот го 
имал пред да стапи во брак; 

— во рубриката „Податоци за образованието" 
на страниците 3 и 4 се впишув,аат податоците за 
степенот на стручната подготовка и занимањето од 
документот за образованието кои ги издава Вос-
питно-образовната организација. 

9. На страница 5 од работната книшка во 
руб.риката „Податоци за работната способност стек-
ната со работа податоците ги впишува организа-
ција на здружен труд врз основа на одлуката од 
органот на управувањето, а во согласност со -само-
управните општи акти за стручно оспособување и 
усовршување на работниците. 

10. На страница 6 од работната книшка во 
рубриката „Податоци за (стручно оспособување и 
усовршување" податоците ги опишува општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на трудот. 
Во рубриката се впишува ,оспособеноста здобиена 
со работ,а и теоретското (образование по верифи-
кационата програма од ,страна на надлежните ор-
ганизации на здружен труд. 

11. На страниците од 7 до 14 во рубриката „По-
датоци за вработувањето" податоците ги впишува 
организацијата на здружен труд и други самоуп-
равни организации и заедници во кои работникот 
засновал работен однос. 

'Податоците во подрубриката „Евидентен број", 
„Назив и ,седиште на организацијата на здружен 
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труд" и, „Датум на засновање на работниот -однос" 
се впишуваат кога работникот заснова работен од-
нос. 

Во нодрубриката „Евидентен број" се впишува 
бројот под КЈОЈ работникот е впишан во евиденци-
јата н-а работниците во организацијата на здружен 
труд. Овој број ое впишува под редниот број отпе-
чатен при врвот на колоната „Евидентен (број". 

Во ппдрубриката „Датум на засновање на ра-
ботниот однос" се впишува датумот на засновање 
на работниот однос. 

Во подрубриката „Датум на престанок на ра-
ботниот однос" се впишува датумот на престанокот 
на работниот однос. 

Во подрубриката „Траење на вработеноста во 
основната организација", траењето на вработенос-
та се впишува со броеви, а во подрубриката „Вкуп-
но траење на целата вработеност", \со букви (го-
дини, месеци и ден-ови), и тоа само времето на вра-
ботеноста во таа организација. 

Податоците во подрубриката „Датум на прес-
танок-от на работниот однос", „Траењето на врабо-
теноста во основната организација" и „Вкупно 
траење на -сите вработувања" се впишуваат во слу-
чај на престанок на работниот однос. од ,страна на 
организациите на здружен труд. 

12. На страниците 16 и ,16 од работната книш-
ка означена е рубриката „Податоци за вработенос-
та во странство". 

Во подрубриките на -овие страници ре впишу-
ваат следните податоци: 

— назив и седиште на работодавецот; 
— ден на засновање и на престанокот на ра-

ботениот однос; 
— траење на вработеноста; 
— документи врз окзнова на к-ои е извршено 

впишувањето ('број, датум, кој ги' издал докумен-
тите и место на издавањето). 

'Податоците за работниот -стаж стекнат во 
странство, односно во земјите со кои СФР Југо-
славија (има конвенции ги впишува стручната 
служба на основната 'заедница за пензиско и ин-
валидско осигурување во местото во кое постојано 
е настанет работникот. 

Податоците за работниот стаж стекнат во 
странство односно во земја со која ОФР Југосла-
вија нема склучено конвенција, а ' работникот сам 
си го уплатува л (придонесот, ,ги впишува стручната 
служба на основната заедница за пензиско и ин-
валидско осигурување во општината ка ј која е 
уплатуван придонесот. 

13. На 17 и 18 страница од работната книшка 
во рубриката „Податоци за работите и работните 
задачи" се впишува само по барање на работникот, 
и тоа видови на работите кои работникот г,и вршел 
и нивното времетраење. 

'Овие податоци ти впишува организацијата, на 
здруж-ен труд во која работникот бил вработен, и 
тоа во -случај на престанок на работниот однос во 
таа организација на здружен 'труд. 

14. На /19 (страница од работната книшка во 
рубриката „Податоци за утврден работен стаж до 
издавање на друга работна книшка" се впишува 
работниот стаж кој работникот го остварил до из-
давање на друга работеа (книшка. 

16. На страница 20 од (работната книшка во 
рубриката „Посебен стаж" се впишува бројот и 
датумот на решението за утврдениот посебен стаж, 
како и неговата должина. 

Посебниот стаж iro впишува стручната служба 
на основната заедница за пензиско и инвалидско 
осигурување во општината која го донела реше-
нието. 

16. На 121 (страница 'од работната книшка ' во 
рубриката „Дополнително утврден стаж на оси-
гурување" податоците ги впишува стручната служ-
ба на основната заедница за пензиско и инвалид-
ско осигурување во ',општината која iro донела ре-
шението. 

Во lOBiaa рубрика се впишува број и датум на 
решението за дополнително утврдениот стаж на 
осигурување и неговата должина. 

17. На 2)2 страница од работната книшка во 
рубриката „Податоци од матичната 'евиденција за 
осигурување и корисниците на пензии" податоци-
те ти впишува стручната служба на основната за-
едница за пензиско и (инвалидско осигурување во 
општината. 

iBo (оваа рубрика се впишува личниот број на 
осигуреникот и правата на осигуреникот на пен-
зиско или инвалидско осигурување по барање на 
корисникот. 

18. На 23 и 24 страница од работната книшка 
во рубриката „(Податоци за евидентирана неврабо-
теност и надомест за време на привремена 'невра-
ботеност", податоците ,ги впишува надлежната са-
моуправна (интересна заедница за вработување и 
тоа за траењето на привремената, невработеност и 
износот на надоместот за времето на привремената 
невработеност. 

1)9. На 25 и. 26 страница од работната книшка' 
во рубриката „Белешки" се впишуваат потребните 
податоци влажни за (остварување на одредени пра-
ва на работникот, а кои не можеле да бидат али-
шани ниту во една од рубриките во работната 
книшка. Во оваа рубрика се впишува и промена на 
презимето или името на работникот. 

20. Времетраењето на работниот (о,днос и ра-
ботниот стаж на работници вработени ка ј работ-
ните луѓе кои самостојно вршат дејност со лич-ен 
труд и средства во сопственост на граѓани и ка ј 
граѓанско-правни и физички лица и за работните 
луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, 
во работната (книшка на работникот ги впишува 
стручната служба на основната заедница за пен-
зиско и инвалидско осигурување во општината 
надлежна (според седиштето на работата на рабо-
тодавецот. 

(2,1. Работниот стаж на работните луѓе кои со 
личен труд самостојно во вид на занимање вршат 
професионална дејност (го впишува /стручната 
служба за пензи,ско и инвалидско осигурување во 
општината, надлежна според седиштето на врше-
њето на таа дејност. 

122. Времетраењето на работниот стаж оств,арен 
со пресметување на подолго време поминато на се-
зонски работи се впишува во рубриката „Податоци 
за вработување" на 7 и 14 страница во работната 
книшка. 

Во оваа рубрика ,се внесува датумот на засно-
вање и престанок на работниот ,однос и ствар-
ното траење на работниот однос, а под тие пода-
тоци се става забелешка „Види на 25 и 26 страни-
ца", која упатува на одделно впишување на работ-
ниот стаж кој !ќе ice направи на 26 и 27 страница 
од работната 'книшка во рубриката „Белешки". На 
тие страници се наведуваат податоците за работ-
ното време и 'пресметаното подолго работно време 
во работениот стаж. 

Овој стаж го впишува (организацијата на здру-
жен труд во која работникот работел на сезонски 
работи. 

23. Податоците во работната книшка се впи-
шуваат со мастило и со печатни букви. Неточниот 
текст во книшката се прецртува, така да може да 
се прочита прецртаниот текст. Прецртаниот текот 
со потпис и со лечат го заверува одговорното лице. 

Со врачувањето на работната книшка на ра-
ботникот му се предаваат документите кои ти при-
ложи^ со барањето. Примањето на 'работната книш-
ка и документите работникот ги потврдува со сво-
јот потпис ВО регистарот. 

(Работната книшка која е исправило пополне-
та бесплатно се заменува со друга работна книшка. 

24. Со стапувањето на работа, работникот ра-
ботната книшка ја предава во (Организацијата на 
здружен труд во која засновал работен однос, од-
носно на работодавецот, за што на работникот му 
се издава писмена потврда. Во потврдата се впи-
шува името и презимето на работникот, ден кога е 
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предадена работната книшка, серискиот - и регис-
тарскиот број на работната книшка и наз-ивот на 
органот кој jia издал работната книшка. 

25. Ако во работната книшка не можат да се 
вршат понатамошни впишувања, бидејЈш сите 
нејзини страници и рубрики се пополнети или ако 
е изгубена работната книшка или е во таква (мер-
ка оштетена во неа в пишаните податоци повеќе 
да не можат да се користат, на работникот му се 
издава нова работна книшка. 

Нова работна книшка е е издава по барање на 
работникот. 

Кон барањето за издавање \на нова работна 
книшка поради исполнување или оштетување ра-
ботникот ја приложува исполнетата ,стара работ-
на книшка. Во случај на губење работна книшка, 
работникот приложува доказ за извршена уплата 
за објавен оглас во „Службен весник на СРМ". 

Новава (работна книшка ја издава општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на тру-
дот според местото на вработеноста на работникот. 

'26. Ако работникот умре во текот на траењето 
г: а работниот о л нос, во работната книшка се впи-
шува работниот стаж, односно денот на престано-
кот cm работниот однос, а потоа работната книшка 
се предава на неговото семејство, а ако нема се-
мејство — на ,општински (орган на управата над-
лежен за работите на трудот (според седиштето на 
организацијата на здружен труд. 

27. Работните книшки издадени по досегашни-
те прописи остануваат во важност, освен во слу-
чаите од точка 25 на ова упатство. 

2:8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" 

Бр. 08-9126/1 
18 август 1981 (година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Андон Мојсов, с. р. 



Grp. 606 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 11 септември 1981 

Податоци за вработувањето 

- 7 -

Податоци за вработувањето 

- 9 - - 1 0 

Податоци за вработувањето 

- 11 - - 12 -



11 септември 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 - Стр. 607 

Податоци за 

- 13 -

Податоци за вработување 

вработува њето 

- 14 -

во странство 

15 - 16 

Податоци за работите и работните задачи 

- 17 - - 18 -



Стр. 608 - Бр. 28 11 септември 1981 

Податоци за утврден работен стаж до издавање на 
друга работна книшка 

- 19 -

Дополнително утврден стаж на о,сигурување 

- 2 1 -

Податоци за евидентирана невработеност и надо-
мест за време на невработеноста 

23 -

Посебен стаж 

- 20 -

Податоци од матичната евиденција за осигуреници-
те и корисниците на пензии 

- 2 2 -

Податоци за евидентирана невработеност и надо-
мест за време на невработеноста 

- 24 -



11 септември 19i81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 - Стр. 605 

407. 
Уставниот суд на Македонија, на основа член 

433 од Уставот на (СР Македонија и на основа 
членовите 15 и 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седница-
та од 2 јули 1981 по дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основната орга-
низација на здружениот труд Главен центар за 
поштенски сообраќај „Скопје 2" BIO 'Скопје за оце-
нување уставноста и законитоста на Општествени-
от договор за основите на самоуправното 'уреду-
вање на о,дносите и дејствувањето во областа на 
вработувањето во СР Македонија („Службен вес-
ник на. СРМ" бр. ^ 5/76). 

2. Оваа 'одлука ќе се објави во „(Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација Гла-
вен центар за поштенски; сообраќај „(Скопје 2" во 
Скопје на начинот определен за објавување на 
самоуправните (општи акти. 

'3. Основната организација на здружениот труд 
Главен центар за поштенски сообраќај „Скопје 2" 
во Скопје, пред Уставниот суд на Македонија по-
веде постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на актот означен во точката .1 на ова ре-
шение. Според наводите во предлогот критериумот 

, кој се заековува врз социјално-економската по-
ложба на работникот (го попречува остварувањето 
на уставното начело дека на секој граѓанин под 
еднакви услови му се достапни секое работно мес-
то и функција во општеството, односно при вра-
ботувањето невработените ги става во нееднаква 
положба. 

Во претходните испитувања утврдивме дека 
оспорениот договор престанал ,да ва.жи на 25 јуни 
1980 година, со влегување во сила на Општестве-
ниот договор за основите на самоуправното уреду-
вање на о,дносите и дејствувањето во областа на 
вработувањето („'Службен весник на СРМ" бр. 
22/80). 

4. Согласно ставот '2 на член 419 од Уставот 
на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија 
може да ја оценува уставноста и законитоста на 
прописите и 'општите акти на органите на општи-
ната и Републиката и на самоуправните општи ак-
ти што престанале да важат, ако од престанокот 
на важењето до поведувањето (на постапката не 
поминало повеќе од една година. 

Со 'Оглед на тоа што од престанокот на ва-
жењето на. оспорениот договор, до поведување на 
постапката не поминало повеќе од една година 
Сздав, поаѓајќи од одредбата на ставот 2 на член 
419 (Од Уставот се впушти 'во оценување уставнос-
та и законитоста на оспорениот договор. 

Оценувајќи го ос,порениот договор Судов ут-
врди дека во (неговиот член 25 е предвидено, под 
еднакви услови предвидени за работното место, 
приоритетот при вработувањето да се засновува 
врз социјално-економската положба на работникот 
и посебните услови. 

б. Согласно членот 139 од Уставот (на СР Ма-
кедонија и членот 579 од Законот за здружениот 
труд општествено-нолитичкмте заедници, организа-
циите на здружениот труд и ,Другите самоуправни 
организации и заедници и заедниците за вработу-
вање (склучуваат општествени договори со кои се 
обезбедува и усогласува (самоуправното уредување 
на општествено"економските и други односи од по-
широк заеднички интерес меѓу кои и политиката 
на вработувањето. 

Од овие уставни и законски одредби произле-
.гув,а дека општествено е оправдано со договор да 
се уреди и приоритетот при вработувањето. Кои 
пак критериуми за утврдување на приоритетот при 
вработувањето ќе се вградат во договорот е рабо-
та таа учесниците во договорот. 'Судов смета дека 
во услови на постоење на невработеност која е 
сериозно економ,ско, социј^ално и политичко пра-

шање, социјално"економската положба на семеј-
ството на невработениот може да биде еден од 
критериумите за утврдување пр,иоритет 'При вра-
ботувањето и со тоа не се повредува уставното на-
чело според кое на секој граѓанин под еднакви 
услови му се достапни секое работно место и функ-
ција. Ова затоа што критериумите од општестве-
ниот договор се единствени за сите граѓани и со 
(нивната примена се обезбедува вработување на си-
те невработени. Од друга страна правата на гра-
ѓаните предвидени со Уставот се остваруваат во 
меѓусебна солидарност на граѓаните, а' критериумот 
кој се заснова на социјално"економската положба 
на невработениот е токму израз на солидарноста 
на граѓаните во остварување на правото на работа. 

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

У. бр. 1218/8.1, 
2 јули 1981 година 

Скопје 

Претседател 
1 на Уставниот (суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

408. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите ,на постапката пред Устав-
ниот (Суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
10 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. (СЕ УКИНУВА ТОЧКАТА III на член 9 од 
Анексот на Правилникот за основите и мерилата 
за распределба на личните доходи и надоместоци-
те на -личните доходи, донесен од работниците во 
Основното училиште „Маршал Тито" во село Ж и -
ровница — Гостиварско, со референдум одржан на 
12 мај 1979 година, во делот во кој за учителите, 
наставниците и професорите се определени бодови 
за работните задачи „следење и унапредување на 
Е ос:Јитно-образовеата дејност". 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„(Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Маршал 
Тито" во село Жировница —. Гостиварско, на на-
чинот определен за обј.авување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 54/80 од 
27 ноември 1980 година, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на точката III на 
член 9 од означениот анекс на правилникот, во 
делот во кој за учителите, наставниците и профе-
сорите ice определени бодови за работните задачи 
,,,Следење и унапредување на Воспитно-образовна-
та дејност". Судов поведе постапка затоа што ос-
новано се постави прашањето зѓ. согласноста на 
означената одредба од анексот со уставното начело 
на распределба според тру,дот. 

4. Во претходната постапка и на 'јавната рас-
права Судот утврди дека во /оспорениот член 9 
од анексот на означениот правилник ice определени 
мерила одделно за сите работи односно работни за-
дачи што ги извршуваат работниците во училиш-
тето. И покрај тоа што BIO членот 9 на анексо.т е 
предвидено (Личните доходи на работниците да се 
утврдуваат врз основа на сложеноста, (квалитетот 
и квантитетот (на работата, бодови по овие основи 
не се предвидени за наставниците, туку за ние, 
во точката III на оспорениот член 9, под „а", „т" 
и „,д" се опр-еделени бодови за одделни работи од-
носно работни задачи. Притоа, утврдено е дека за 
сите наставници (учители, наставници и професо-
ри) се 'определени исти работи односно работни 
задачи и тоа: 1) организирање и изведување на 
настава до 25 часа; 2) следење и унапредување на 
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воспитно-образовната дејност; 3) подготовка за нас-
тава; 4) работа на слободните ученички активнос-
ти; и 5) јавна и културно чир о с е т н а дејност. За 
сите овие работи односно работни задачи е опре-
делен ис,т број бодови за сите наставници, а само 
ка ј „следењето и унапредувањето на воспитно-об-
разовната дејност" се направени разлики, така 
што за секој вид работни задачи учителот добива 
88, наставникот 157 и професорот 212 бода. 

Од 'изнесеното се гледа дека во оспорениот дел 
на' член 9 од анексот за (Сите наставници (учители, 
наставници, 'професори) се определени работи и ра-
ботни задачи од ист вид, кои, според оспорениот 
акт, ни но обем не се разликуваат. 

Според членот 22 од Уставот на DP Ма,кедо-
н,ија, како и (Ставот 1 на член 126 од Зак,онот за 
здружениот труд, на работникот, ве согласност со 
начелото на распределба според трудот, му припа-
ѓа личен доход според резултат,ите на неговиот 
труд и 'неговиот личен придонес што со својот те-
ковен и шинат труд го ,дал во зголемувањето на 
доходот на основната организација. Придонесот на 
работникот пак, се утврдува зависно од квалите-
тот и квантитетот на работата, земај.ќи го предвид 
особено обемот и сложеноста на работата, квалите-
тот на остварените резултати од трудот, успеш-
носта во користењето н,а средствата на трудот, ос-
тварените заштеди во работата, користењето на 
работното време, одговорноста во работата и усло-
вите под кои работи работникот. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судов смета 
дека не е во согласност со уставното начело на 
распределба (Според трудот ако за ист вид работи 
и работни задачи, кои се и по обем исти, се оп-
ределува раличен износ на бодов,и само поради 
различниот степен на стручната подготовка на ра -
ботниците кои ли извршуваат таквите работи и 
работни задачи. Тоа, пак, не значи дека разлики 
во личните доходи ка ј овие ,работници не можат 
да постојат. Меѓутоа, тие разлики, според мисле-
њето на Судов, треба да бидат објективизирани, 
односно да (имаат основ во, на пример, различниот 
обем на работи и работни задачи со (кои се задол-
жени одделни работници, или во различниот ква-
литет на о,стварените резултати на трудот и с,лич-
но, а не да (произлегуваат о,д различниот степен на 
стручната подготовка на работниците. Затоа, и во 
конкретниот случај, доколку, меѓу учителите, нас-
тавниците и ,професорите постојат разлики во обе-
мот на задолжувањата (доп,олнителна настава со 
ученици со послаб 'успех, додатна настава со уче-
ници со натпросечен успех и /сл.) или разлики во 
квалитетот на остварените резултати на трудот, 
тогаш тие разлики, според мислењето на Судов, 
треба да најдат овој израз и во личниот доход 
определен по овие основи, а не ка,ко основ за раз -
лично определуваше на личниот доход да се земе 
стручната подготовка на наставниците. 

Оо оглед на тоа што во оспорениот дел на 
членот 9 о,д означениот анекс, по основот „следе-
ње и унапредување на Воспитно-образовната деј-
ност", се определени различни износи на бодови 

^ за учителите, наставниците и професорите, само 
паради различниот степен на -шиената стручна под-
готовка, Судов оцени дека-таа (Одредба од анексот 
не е во согласност со уставното начело на распре-
делба спор-ед трудот. 

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

- У. бр. 54/80 
10 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот (суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

409. 
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 негови.те одлуки, на седницата одржана 
на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Прегледот на работните мес-
та со почетни основици и бројот на извршители, 
донесен од работниците во Работната организација' 
-,Снитекс" во Свети Николе со референдум одр-
жан на 23 април 1980 година, состав-ен дел на 
Самоуправната спогодба за распоредување на чис-
тиот доход и распределба на средствата за лични 
доходи и заеднич,ка потрошувач,ка, во делот во кој 
се утврдени старините основи на личните доходи 
во ф,иксни износи на бодови. 

2. Оваа о,длука ќе се (објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Сни-
текс" во Свети Николе, на начинот определен за 
објавување на самоуправните општи а,кти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
r-'iy поднесе предлог на Уста,вниот суд на Македо-
нија за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 на (оваа одлука. Според 
наводите во предлогот оспорениот акт не бил во 
согласност со Уставот и законот затоа што во не-
го почетните основици (,стартните основи) на лич-
ните доходи на работниците биле утврдени во 
фиксни износи без претходно утврдени мерила за 
основите определени в,о самоуправната (спогодба. 
Освен тоа, BIO предлогот се (тврди дека во означе-
ната работна организаци ј а ,не е извршена аналитич-
ка процена на работите и работните задачи, ниту 
постоела друга табела од која би можело да се 
види по кои основи и мерила е добиен збирниот 
број на бодови определен во оспорениот преглед. 

Доносителот на оспорениот акт не достави одго-
вор на наводите (Содржани во предлогот. 

Во претх,одната постапка и на седницата Судов 
утврди дека во означената работна организација 
распределбата на средствата за лични доходи е 
уредена со Самоуправната спогодба за распоре,ду-
вање на 'чистиот доход и распределба на средства-
та за лични доходи и заедничка потрошувачка. 
Во членот 12 на оваа (самоу,правна спогодба е оп-
ределено дека вре,дноста на одделни работи и ра-
ботни задачи (стартниот основ) се утврдува врз ос-
нова на следните елементи: стручната подготовка 
нужна за обавување работите и работните задачи; 
работното искуство; сложеноста и обемот на рабо-
тите ,и работните задачи; одговорноста на работни-
кот во работата и степенот и ,интензитетот на коор-
динирање. Врз основа на овие елементи (основи), 
согласно членот 13 од самоуправната сп,огодба, се 
изготвува посебен преглед на работите и работните 
задачи предвидени со актот за систематизација, 
со утврдени стартни основици и тој преглед е сос-
тавен дел на означената самоуправна спогодба. 

Во оспорениот преглед за сите работи и работ-
ни задачи (работни места), е предвидена 'Стручната 
подготовка, бројот на работниците, а во посебна 
колона е определен износот 'на почетните основици 
односно старините основи на личните доходи на ра-
ботниците и тоа во фиксни износи на бодови. При-
тоа, во прегледот не се наведени основите ниту се 
определени мерила врз основа на кои се утврдени 
старините основи на л,ичните доходи. Мерила не 
се утврдени ниту во самоуправната спог,одба. 

Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Маке,донија и ставот 1 на ч,лен 127 од Законот за 
здружен,иот труд, работниците во основните орга-
низации на здружениот труд се должни да утвр-
дат и основи и мерила за распределба на сред-
ствата за личн,и доходи. 
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Со оглед на тоа што во оспорениот преглед 
старините основи на личните дох.оди на р-аботни-
ците се утврдени во фиксни износи на бодови, без 
претходно 'определување на мерила (бодови) по 
секој од основите предвидени во самоуправната 
спогодба, 'Судев оцени дека прегледот, во делот во 
кој се определени стартните основи на личните 
доходи, не е во согласност со означените уставни 
и законски одредби. 

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

У. бр. 212/80 
25 јуни 1981 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

410. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за 'правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата од 2 јули 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 42 од Правилникот за 

формирање и користење на средств1ата од фондот 
за заедничка потрошувачка, средствата за станбена 
изградба, распределба на станови од солидарна 
станбена изградба и изградени станови, донесен 
со референдум од 28 октомври 1980 година од ра-
ботниците на Централното основно училиште 
„Единство" во Македонски Брод. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Единство" во Македонски Брод на начинот пред-
виден за објавување самоуправните (општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 215/80 од 30 април 19Ш. година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
членот 42 од актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што пред 
Судов основано се постави прашањето за неговата 
согласност со уставното начело според кое трудот 
и резултатите од трудот ја определуваат матери-
јалната и 'Општествената положба на човекот врз 
основа на еднакви права и одговорности утврдено 
во членот 13 од Уставот на СР Македонија и за 
неговата спротивност со ставот 2 на член 126 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека според членот 42 од оспорени-
от правилник по основот „работи и работни зада-
чи кои ги извршува работникот" бодовите се опре-
делени во распон од 10 до 20 бода и тоа: за сло-, 
женост на работите и работните задачи; за одго-
ворност; за напори во работата и за услови на 
работа. Судов смета дека определувањето ,на ме-
рилата за вреднување на работниот придонес како 
критериум за добивање на стан или станбен кре-
дит во распон објективно не го изразува придо-

несот на работникот во извршување на работите 
и работните задачи и -всушност не претставува 
конкретно мерило затоа што од таквото опреде-
лување не произлегува колку бодови му припа-
ѓаат на работниот по тој основ. 

Со оглед на тоа што во членот 42 од оспоре-
ниот правилник по основот „работи и работни за-
дачи" бодовите се определени во распон Судов оце-
ни дека тоа не е во согласност со уставното на-
чело според кое трудот и резултатите од трудат 
ја определуваат материјалната и општествената 
положба на човекот врз основа на еднакви права 
и одговорности утврдено во членот 13 од Уставот 
на СР Македонија и дека е во' спротивност со 
ставот 2 на член 126 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 215/80 
2 јули 198/1 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за држав-
ната управа, објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 45/80 се поткраднале грешки, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
1. \В\о Brqp дел глава IV точка 3. Функционери 

кои раководат со републичките органи на упра-
вата треба /да се додадат зборовите „и републич-
ките организации". 

2. Во членот 168 во првиот ред наместо зборот 
,.секретаријат" треба да стои зборот „секретар", 

'а BIO вториот ред по зборовите „републичкиот ор-
ган на управата" треба да се додадат зборовите 
,,и републичката организација". 

3. Во член 169 став 2 во првиот ред еден од 
двата збора „на" треба да се брише. 

4. Во членот 1)85 став 4 во третиот ред место 
зборот „извршување" треба да стои зборот „изре-
чување". 

5. iBo членот 198 став 1 алинеја 3 во третиот 
ред место зборот „замена" треба да стои зборот 
„намена". 

6. Во членот 211 во петтиот ред зборовите „со-
ветот на" треба да изостанат. 

7. Во членот 257 став 2 во вториот ред место 
зборот „и" треба да 'стои зборот „се". 

8. Ставот 1 на член 288 треба ,да биде став 3 
на член 2'87. 

Бр. 13-1673 
2 септември 198)1 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 
на Собрание,то на Социјалистичка 

Република Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕБАР 
276. 

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74) и член 23 точка 9 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Дебар, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Дебар, 
со рамноправно учество со Соборот на здружениот 
труд на Собранието на општината Дебар, на сед-
ницата одржана на 16 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот на здравството и 

здравственото осигурување на работниците се ут-
врдува во висина од 8,70% од бруто личниот до-
ход во која се содржани: 

— стапка на придонес за обезбедување на за-
должителните видови на здравствена заштита од 
5%; 
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— стапка на придонес за обезбедување на пра-
вата од здравственото баигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата од 3,70%. 

Член 2 
Стапката на придонесот на здравството и 

здравственото осигрување во случај на. несреќа 
на работа и професионални заболувања се утвр-
дува во висина од 0,30% од бруто личниот доход. 

Член 3 
Основица за пресметување на придонесот -од 

претходниот член ,претставува: 
il. за организациите на здружен труд од об-

ласта на стопанството, како и основните организа-
ции на здружен труд регистрирани како установи, 
кои во' Номенклатурата за распределување на сто-
панските и другите организации и општествени 
органи по дејности се распоредени во областа од 
01 Oil до 1000, остварениот доход во организацијата; 

,2. за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички 'Ор-
ганизации, здруженија и други работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жен труд кои во своето работење не остваруваат 
доход, а кои се регистрирани по о б л а с т од 1101 
до 1400. од Номенклатурата, бруто личниот доход 
на вработените. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. VIII. 1961 година, со кој датум пре-
станува да важи Одлуката за утврдување висина-
та на ,стапката на придонесот ва здравственото оси-
гурување на работниците за 1980 година и во 1961 
аддина, бр. 08-9113 од 24. IV. 1981 година, објавена 
во „Службен весник на СРМ", бр. 20/8-1. 

Бр. 08-1657 
16 јули 1981 година 

Дебар 

Претседател 
на Собранието на Оп-
штинската заедница на Претседател 
здравството и здравсгве- на Собранието на оп-

ното Осигурување, штитната Д,ебар, 
Бардул Папрадник, с. р. м-р Мухамед Каба, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд 

Меџит Дика, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

277. 
Врз основа на член 19в од Статутот на Оп-

штинската заедница на здравството и здравстве-
ното 'осигурување — Ох-рид и член 23 од Само-
управната спогодба за основање на СИЗ за здрав-
ство и здравствено осигурување — Охрид, Со.бра-
нието на ОЗЗЗО — Охрид, на седницата одржана 
на 7 јули 1981 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
ПРАВО НА Б АЊ ОКО - КЛИМА ТОК О ЛЕКУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ВОВЕДУВАЊЕ ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО ВО ПОДНЕСУВАЊЕ 

НА ТРОШОЦИТЕ 

Член 1 
Осигурените лица од подрачјето на ОЗЗЗО -

Охрид можат да користат бањско и климатско ле-
кување по пред,лог на лекар поединец — специ-
јалист и наод и мислење на лекарската комисија 
во сите бањско-климатски лекувалишта во СФРЈ 
за кои што постои медицинска индикација. 

Член 2 
Врз основа на наодот и мислењето на лекар- -

ската комисија за потребата од бањско-климатско 
лекување и во кое лекувалиште, ОЗЗЗО — Охрид 
му издава решение на осигуреното лице. 

Член 3 
Осигурените лица од подрачјето н,а ОЗЗЗО — 

Охрид кои се упатени на лекување во бањско-кли-
матско лекувалиште, задолжително учествуваат во 
поднесувањето на трошоците за лекување во ви-
сина од 40% од болничкиот ден утврден во бањ-
око-к лиматското лекувалиште. 

Член 4 
Осигурените лица упатени на лекување во б,ањ-

ско-климатско лекувалиште, предвиденото учество 
во трошоците од член 3 на оваа одлука го пла-
ќаат во бањско-1климатската организација која што 
ја извршила услугата. 

Член 5 
Од учеството во трошоците од точ,ка 3 на оваа 

одлука се ослободуваат: 
/1. осигурените лица ка ј кои вкупните приходи 

годишно по член на домаќинство во претходната 
година не го надминуваат износот од 30.000,00 ,ди-
нари; 

;2. деца до 20 годишна возраст ако се на ре-
довно школување, додека им трае редовното шко-
лување, а најдоцна до 26 годишна возраст; 

-3. носители, на Партизанска споменица од 1941 
година; 

4. воени инвалиди од I, II и III категорија; 
5. корисници на пензии, кои кон пензијата ко-

ристат и заштитен додаток. 
Член 6 

Како приходи во смисла на член 5 точка 1 од 
оваа одлука не се сметаат приходите остварени по 
основ на инвалиднина за телесно оштетување и 
додатокот за помош и нета од друго лице, што се 
обезбедуваат според прописите за инвалидското 
осигурување, како и другите примања кои според 
посебните прописи изрично е утврдено дека не се 
земаат предвид при утврдувањето на имотната сос-
тојба на домаќинството. 

Член 7 
,Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за воведување 
задолжително учество во трошоците за бањеко-
климатско лекување од 1. VI. 1976 година, бр. 
02-4791. 

Bp. 03-2264 
7 јули 1981 година Претседател, 

Охрид Димче Петрески, с. р. 

278. 
Врз основа на член. 23 од" Законот за з,драв-

ственото 'осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 198 од Статутот 
на ОЗЗЗО — Охрид, Собранието на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Охрид, 
на седницата одржана на 7 јули 1981 година, до-
несе 

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

,НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ 

, Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржува,ни лица члено-
вите на семејството и другите лица што се оаигу-
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рани според одредбите на Законот з,а здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен' весник 
на СРМ", бр. 21/7,1), како и условите под кои се 
смета д епса издржуваното лице нема сопствени 
приходи доволни за издржување. , 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ш -издржува чле-

новите на пошир,окото семејство ако тие живеат 
со ,него во заедничко домаќинство и немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на се-

мејството немаат сопствени приходи дов-олни за 
издржување ако нивните катастарски приходи' од 
земјоделството не но надминуваат износот од 
l.1000,00 динари годишно или други приходи не го 
надминуваат износот од 800,00 динари месечно или 
ако катастарскиот приход и другите приходи ме-
сечно заедно не го надминуваат износот од 10.600,00 
динари годишно по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреник не се смета за 
издржувано лице ако неговите сопствени приходи 
не ли надминуваат износите предвидени во членот 
3 од оваа одл-ука или осигуреникот учествува во 
трошоците на неговото издржување со најмалку 
800,00 динари месечно. 

Дека се исполнети условите од член 3 и 4 од 
оваа одлука се докажува со уверение за ма,тери-
јална и семејна положба издадено од Собранието 
на општината со податоци од претходната година. 

Член '5 
- Лицата ,кои ,осигуреникот ги зел на издржува-

ње осигурени се, по правило, ако немаат родители. 
Децата кои имаат еден или двајца родители оси-
гурени се како дец-а кои осигуреникот ги зел на 
издржување ако родителите поради својата здрав-
ствена состојба и други околности не се способни^ 
за стопанисување односно не се во состојба да се 
грижат за децата и за нивното издржување, а де-
цата и нивните родители немаат сопствени прихо-
ди доволни за издржување на децата. 

Се смета дека децата земени на издржување, 
во смисла на претходниот став, немаат сопствени 
приходи доволни за издржување ако нивните при-
ходи односно ако^ приходите на нивните родители 
по член на домаќинство не ги надминуваат изно-
сите предвидени во членот 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Како приходи во смисла на членот 3 од оваа 

одлука, не се сметаат приходите остварени по ос-
нов на инвалиднина за телесно оштетување и до-
даток за помош и нега што се обезбедува според 
прописите од инвалидското осигур-ување, ка,ко и 
други примања на ,издржуваното лице за кои' спо-
ред посебни прописи, со кои се установуваат од-

.делни примања изречно е утврдено дека не се зе-
маат предвид при утврдувањето на имотната сос-
тојба на домаќинството. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот н-а доне-

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

Со влегувањето во сила на оваа одл.ука прес-
танува да важи поранешната одлука. 

Бр. 03-2256 
7 јули 1981. година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

279. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за са-

моуправните интересни заедници па здравството и 
здравствено го осигурување („Службен ' весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 196 став 2 од Статутот, Соб-
ранието на За,едницата на здравството и -здравст-
,веното осигуруваше —- Охрид, на седницата одр-
жана н-а 7 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМ-

ПЕНЗАЦИЈА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата т. е. од приходите на Заедница-

та за 19611 година од работничко осигурување се 
издвојуваат средства за компензација 0,5% од 
вкупните приходи т. е. износот од 865.000,00 ди-
нари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува BIO сила со денот НА доне-

сувањето. 

Бр. 05-2245 
7 јули 1961 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

280. 
Врз основа на член 198 од Статутот и член 49 

од Правилникот за содржината на одделните кон-
та во контниот план за самоуправните интересни 
заедници („Службен ли,ст на СФРЈ", бр, 42/77), 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Охрид, на 
седницата одржана на 7 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕС-

МЕТКА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—ЈУНИ 1981 
ГОДИНА 

Се усвојува периодичната пресметка за перио-
дот јануари'јуни 1981 година која содржи: 

A. РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Остварени вкупни приходи 
2. Остварени вкупни расходи 
3. Остварен вишок на расходи -

загуба 

B. ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Остварени ' вкупни приходи 
2. Остварени вкупни расходи 
3. Остварен вишок на расходи -

загуба 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Бр. 05-2243 
7 јули 1981 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

Динари 
79.444.718,85 
84.075.752,25 

4.631.033,40 

777.219,40 
862.685,25 

85.465,85 
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281. 
Брз основа на плен 9 став 1 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („'Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, Соб-
ранието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување — Охрид, на седницата одржана 
на 7 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
Во делот II — РАСХОДИ се вршат следниве 

измени: 
1. Во позицијата 1 — трошоци за здравствена 

заштита износот за 1981 година од 125.560 се за-
менува со износ од 122.958, а индексот 117 се за-
менува со индекс 114,6. За надворешните лекувања 
износот од 22.500 се заменува со 20.218, а индек-
сот 127,5 со 114,6. 

2. Позицијата 21 — Средства за резерва во из-
нос од 1.606 се брише. 

3. Се додаваат две нови расходни позиции и 
тоа под: 

— 21 — средства за компензација (О,5% од 
вкупните приходи) износот од 865.000,00 динари; 

— 2i2 — се 'издвојуваат средства со кои не мо-
же да располага Заедницата по 2.347% од вкуп-
ните приходи во 1980 година, согласно Сојузниот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 3'2/8il) во из-
нос од 3.43/2.000,00 динари. 

II 
Доколку со републички пропис процентот од 

2.347% биде намален, за толку ќе се зголемат сред-
ствата во позицијата 1 - Трошоци за здравствена 
заштита за 1981 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 05-1475/2 
7 јули 19'8il година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

282. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување Охрид, на седницата одр-
жана на 7 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН 3lA ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

I 
Во делот И - - РАСХОДИ се вршат следниве 

измени: 
1. Во позицијата 1 — средствата за здравстве-

на заштита износот за 1981 година од 1.330.762 се 
заменува со износот од 1.278.479 динари, а индек-
сот 69,7 се заменува со 67,0. 

2. Се додава нова расходна позиција под 9 
и тоа: 

— 9-се издвојуваат средства со кои Заедница-
та не може да располага по 2.347% од вкупните 
приходи во 1980 година, согласно Сојузниот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/81) и тоа во 
износ од 52.283 динари. Доколку со републички 

пропис процентот од 2.347% биде изменет, за тол-
ку ќе се зголемат средствата во позицијата 1-
средства за здравствена заштита за 1981 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ." 

Бр. 05-1476/2 
7 јули 1981 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

СВЕТИ HPIKOJIE' 
283. 

Врз основа на член 199, а во врска со член 87 
од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување-Свети Николе, 
Собранието на Заедницата, на седницата на Со-
борот на делегатите корисници на услугите-работ-
ници и Соборот на давателите на услугите, одр-
жана на 28 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА 
СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 

Висината на износот на помошта за спрема на 
новородено дете се утврдува на 550,00 динари. 

И 
Оваа одлука влегува во сила (наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи истоимената одлука, бр. 2/406 од 
25 мај 1977 година, објавена во „Службен весник 
на СРМ", бр. 27/77 година. 

Бр. 0201-2/8 
28 мај 1981 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, с. р. 

284. 
Врз основа на член 199 точка 9 и член 90 од 

Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување-Свети Николе, Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување, на седницата на Соборот на делегатите 
корисници на усдугите-работници и Соборот на 
давателите на услуги, одржана на 28 мај 1981 го-
дина, донесе 

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

- Член 1 

Надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гурените лица изнесува: 

1. во случај на смрт на осигуреното лице до 
една година возраст — 1.000,00 динари; 

2. во случај на смрт на осигуреното лице до 
7 годишна возраст — 1.600,00 динари; 

3. во случај на смрт на осигурено лице од 
7-14 годишна возраст — 2.200,00 динари; 

4. во случај на fcMpT на осигурено лице над 
14 годишна возраст — 2.800,00 динари; 
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Член 2 
Оваа одлука влегуга во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Со примената на оваа одлука, преставува да 

важи Одлуката бр. 2/6-1 од 20 декември 1977 го-
дина, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
2/78. 

Бр. 0201-2/7 
28 мај 1981 родина 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, с. р. 

285. 
- Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од 

Законот за самоуправ,ните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 199 и член 
83 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување-Свети Николе, 
Собранието на Заедницата, на заедничката седница 
на Соборот на делегатите корисници на услугите-
работници и Соборот на давателите на услуги, одр-
жана на 28 мај 1981 година, донесе 

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

НАТА ЗАШТИТА 

Член 1 

Осигурените лица кои се упатуваат за оства-
рување на здравствена заштита надвор од мес-
тото на живеењето имаат право да ги користат 
средствата на јавниот сообраќај и тоа автобус во 
патниот и втора класа во железничкиот сообраќај. 

За извршеното патување на начин определен 
во претходниот став на име трошоци за пату-
вање на осигуреното лице му се исплатува износ 
во висина на стварните трошоци. 

Член 2 

Надоместокот на трошоците за исхрана за пре-
стој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита изнесува: 

— 22,00 динари во рамките на општината, во 
случај кога осигуреното лице биде упатено на спе-
цијалистички преглед или лекарска комисија во 
Здравствената станица-Свети Николе; 

— 35,00 динари, кога осигуреното лице биде 
упатено на специјалистички преглед во Титов Ве-
лес, Штип и Куманово, кога патувањето е извр-
шено во текот на денот, без оглед на часовите 
поминати на пат; 

— 140,00 динари, кога осигуреното лице биде 
упатено на специјалистички преглед во внатреш-
носта на Социјалистичка Република Македонија; 

— 190,00 динари, ако се упатува во други ре-
публики и покраини. 

За деца од 5 годишна до 10 годишна воз-
раст ќе се исплатува надоместок 50% од изно-
сот на членот 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 3 

Надоместок на трошоците за исхрана и смес-
тување од став 4 и 5 од претходниот член на оваа 
одлука ќе се исплатува во полн износ во случај 
кога патувањето и престојот траеле подолго од 
12 до 24 часа со спиење во висина од 50'% од про-
пишаниот износ во случај кога патувањето и прес-
тојот траело од 8 до 12 часа. 

Член 4 

Кога осигуреното лице ноќевало при користе-
њето на здравствената заштита од членот 2 став 
4 и 5, посебно му следува износ за ноќевање врз 
основа на приложен доказ, во висина до 160,00 
динари. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи истоимената Одлука бр. 2/41, об-
јавена во „Службен весник на СРМ", бр. 10/80. 

Бр. 0201-2/6 
28 мај 1981 година Претседател, 

Свети Николе Трајан Бошев, с. р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 60 од Статутот на РО 

„ДРВОДЕКОР". - Скопје, Работничкиот совет 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор на технички директор 
Кандидатите, покрај општите услови предви-

дени со Законот за работните односи, треба да 
ги исполнуваат и следните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка од 'те-
хничка насока, 

— да -имаат најмногу 5 (години работен стаж 
на раководни работи и работни задачи, 

— да е морално-политички подобен, 
— да има стручни квалитети и организатор-

ски способности, 
— да не е осудуван по член 511 од Законот за 

здружен труд, 
— ДО не е казнуван или да не се води кри-

вична постапка. 
Кон пријавата кандидатите се должни да дос-

тават : 
— диплома за завршено (соодветно образование. 
— доказ за работното искуство на раководни 

работни места. 
Пријавите со потребните документи се дос-

тавув-аат до РО „Дрводекор" - (Скопје, ул. „Ле-
нинградска" 102-д. 

Молбите со некомплетираните документи не-
ма да ice разгледуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. ,(270) 

Работничкиот совет на ООЗТ „Малопродаја" — 
Скопје во состав ОЗТ „Ашропром" — 'Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на ООЗТ „Мал оправдај а" — Скопје 
(избор) 

Услови: 
Покрај општите услови предв,идени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има виша или средна стручна подготовка 
од економски смер, 

— да има (работно искуство од 6 години, 
— да поседува мора,лн-о-политички и (организа-

циони способности. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Пријавите со потребната документација да се 

доставуваат до конкурсната комисија на адреса: 
ул. „Тетовска" бр. 42 — Скопје. (270) 
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Работничкиот Совет на Стационарната здрав-
ствена 'установа за лекување на деца заболени од 

' реуматични и други заболувања — -Специјална дет-
ска болница — Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) директор на работната 
организација 

Освен општите услови предвидени со Законот 
кандидатите треба да ги (Пополнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено медицински факултет, 
— да се специјалисти по педијатрија, 
— да имаат супспецилизација по кардиологија, 

1 — да имаат работен стаж во струката во тра-
ење од 5 (пет) години од кои најмалку 4 (четири) 
години на раководни должности, 

— да имаат организаторски способности и . 
— да ги познаваат проблемите на работењето 

на Болницата. 
Пријавите со комплетните документи да се дос-

тавуваат до Конкурсната комисија на Специјална-
та детска болница — Охрид. 

Лекомплетните и неблаговремено доставените 
документи не се земаат предвид. 

(Конкурсот е отворен 15 дена од ,денот на обја-
вувањето. (271) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95, а во (Врска со ч,лен 90 
став 1 (од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ" број 17/79), собранијата на 
општините Чаир, Гази Ваба и Кисела Вода — 
Скопје 

О Б Ј А В У В А А Т 

дека ќе вршат избор на двајца (судии на Оп-
штинскиот суд 'Скопје II — Скопје од кои еден е 
на повторен избор 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови, треба да /ги исполнуваат и следните усло-
ви: да ice државјани на СФРЈ, дипломирани прав-
ници со потребно искуст,во ,и стручно знаење, со 
положен правосуден испит и морално-политички 
квалитети за вршење на судиската функција. 

Приј-авите со потребните документи (кандида-
тите треба да ти доставуваат до ,Собранието на 
општината Чаир —,Скопје — Комисија за пра-
шања на изборите и 'именувањата во рок од 15 
дена, (сметано од денот на објавувањето на сооп-
штението. (26-9) 

Страна 
СОДРЖИНА 

399. Уредба за изменување на Уредбата за 
утврдување на висината, начинот и ус-
ловите за остварување и исплатување 
на надоместокот на трошоците за пре-
в,оз, исхрана и сместување на лицата во 
резервен (состав повикани на служба во 

одбрана — — — — 601 
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задолжителниот заем за обезбедување на 
постојани средства на фондот на Феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот ра-
звој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1976 до 1981 година за 1081 
година — — — . — — — — — — 601 

401. Одлука за премија на брашно тип „500" 601 
402. Одлука за премија на брашно — -— — 602 
403. Од,л-ука за дополнување на Одлуката за 

комепеизација на цената на лебот — — 602 
404. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за регрес, за употребено семе 
од висовдродни сорти пченица во 1981 
година — — -^ — — — — — — 602 

405. Одлука за висин,ата на придонесот за 
„Детска недела" во времето од '5 до 1.1. 
X. 1981 година - - - - - - - 602 

406. Упатство за издавање на работна книшка 603 
407. Одлука на Уставниот (суд на Македо-

нија, У. бр. 28/81 од 2 јули 1981 година 609 
408. Одлука на Уставниот суд на Македони-

ја, У. бр. 54/80 од 10 јуни 1981 година 609 
409.' Одлука на Уставниот суд на 'Македони-

ја, У. бр. 212/80 од 25 јуни 1Ш. година 010 
410. Одлука на Уставниот суд на (Македони-

ја, У. бр. 215/80 од 2 ју,ли 1081 година 611 
Исправка на Законот за државната уп-
рава — — — —, — — — — — 911 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

ДЕБАР 
276. Одлука за утврдување стапката на при-

донесот на здравството и здравственото 
осигурување на работниците за 1981 го-
дина — — — — — — — — — 611 

- ОХРИД 
277. Одлука за начинот и условите на оства-

рување право на бањ ско-к лиматско ,ле-
кување на осигурените лица и воведува-

- ње задолжител,но (учество во поднесува-
ње на трошоците — — — — — — 612 

278. Одлука за условите под кои се смета де-
ка осигуреникот (издржува еленови на 
семејството и де,ка членот на семејство-

то нема сопствени приходи доволни за 
издржување — — — — — — — 612 

279. Одлука за утврдување на средствата за 
компензација за -1981 (година — — — 613 

280. Одлука за усвојување на периодичната 
,пресметка за периодот јануари—јуни 
1981 година - — - — - - - 613 

281. Одлука за измена и допо,лнување на 
финансискиот план за здравственото 
осигурување на работниците за 1981 го-
дина — — — — — — — — — 614. 

282. Одлука за измена и дополнување на Фи-
нансискиот план за здрав,ствено (осигуру-
вање на 'земјоделците за 1981 година '— 614 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

283.' Одлука за висината на износот на по-
мошта за спрема на новородено дете — 614 

284. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 6114 

285. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и (смес-
тување на (осигурените ,лица за време на . 
патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето на здравствена -

400. Одлука за намалување на ,стапките на та заштита — — — — — — — — 615 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10a. 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 
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