
Среда, 21 март 1984 
С к о п ј е 

Број 9 

99. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 8 од Уста-

вот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за 
помилување, Претседателството на СРМ, на седница-
та одржана на 5 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изрежената казна затвор 

се прости на: 
1. Бекиров Меди Ајриз, од е. Оризари, 
2. Горевски Бељан Илија, од Скопје, 
3. Димов Гано Ангел, од Скопје; 
4. Соколовски Благоја Звонко, од Скопје. 

II 
Останатиот дел од изречената мерка за безбед-

ност одземање на возачка дозвола се прости на: 
1. Рамадани Авди Амет, од Тетово. 

I II 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не сто-
рат ново кривично дело на: 

1. Стошевски Михајло Борко, од Куманово, 
2. Јованов Јован Спасе, од Неготино, 
3. Огненовски Петар Цветан, од Скопје. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

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

1. Паликаров Леонид Коста, од Струмица. 

V • . 
Изречената казна затвор во траење од 10 месеци 

'се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не сто-
рат ново кривично дело на: 

1. Јанчев Богдан Боне, од е. Јосифово, 
2. Кнежевиќ Душан Момчило, од е. Јосифово. 

VI 
Изречената казна затвор од траење од б месеци 

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

1. Фејзула Амет Асан, од Скопје. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се 

намали за 3 месеци на: 
1. Качаничкиќ Љубомир Драган, од е. Вучидол. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-157 
5 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

100. 
Врз основа на член 102 став 4 од Законот за 

водите („Службен весник на СРМ" бр. 6/81), по при-
бавено мислење од Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за водостопанство, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВОДИТЕ 

Член 1 
Со оваа уредба се врши класификација на повр-

шинските води (водотеците, природните и вештачки-
те езера) и на подземните води. 

Оваа уредба не се однесува на минералните и 
термалните води. 

Член 2 
СЛоред намената и степенот на чистотата води-

те од став 1 на член 1 на оваа уредба се распоре-
дуваат во 4 класи и тоа: 

1. I класа — води што во природна состојба, со 
евентуална дозификација, можат да се употребуваат 
за пиење и за производство и преработка на прех-
ранбени производи, а површинските води — и за 
одгледување благородни видови риби (салмониди); 

2. II класа — води што во природна состојба мо-
жат да се употребуваат за капење и рекреација, за 
спортови ца вода, за одгледување други видови риби 
(циприниди), или кои со вообичаени методи на обра-
ботка — кондиционирање (коагулација, филтрација и 
дезинфекција и ел.) можат да се употребуваат за 
пиење и за производство и преработка на прехран-
бени производи,-

3. I I I класа — води што во природна состојба мо-
жат да се употребуваат за наводнување, а по вооби-
чаените методи на обработка (кондиционирање) и во 
индустријата на која не и е потребна вода со ква-
литет за пиење; 

4. IV класа — води што можат да се употребу-
ваат за други намени само по соодветна обработка. 

Член 3 
Показателите за класификација на водите во кла-

си според член 2 на оваа уредба се: растворен кисло-
род, заситеност со кислород, петдневна биохемиска 
потрошувачка на кислородот при температура од 
20°С (БПКб), хемиска потрошувачка на кислород од 
калиев перманганат, степен на сапробност, степен на 
биолошка продуктивност, суспендирани материи, сув 
остаток, р н вредност, видливи отпадни материи, вид-
лива боја, забележлива миризба, најверојатен број 
на колиформни организми, токсични материи и сте-
пен на радиоактивност. 

Член 4 
Граничните вредности на показателите од член 3 

на оваа уредба се утврдуваат на: 
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Реден 
бро! Показател Класа Класа Класа Класа 

1 2 3 4 , 5 , 6 

1 . Растворен кислород во мг/литар најмалку до.- 8 6 4 3 
2. Застапеност со кислород во проценти 

— сатурација * 9 0 ДО 1 0 5 7 5 ДО 9 0 5 0 ДО 7 5 3 0 ДО 5 0 
— суперсатурација — 1 0 5 ДО 1 1 5 1 1 5 ДО 1 2 5 1 2 5 ДО 1 3 0 

3 . Петдневна биохемиска потрошувачка на кис-
лород при температура од 20°С (БПКѕ) во 
мг 02/литар, до: 2 4 7 20 

4 . Хемиска потрошувачка на кислород (ХПК) од 
КМНО4 во мг 0»/литар ДО: 1 0 1 2 2 0 4 0 

5 . Степен на саџробноста според Либман Олиго- Мезоса- Мезоса- Алфа мезоса-Степен на саџробноста според Либман 
сапробни пробни пробни пробни до 

бета-алфа алфа-бета полисдпробни 
6. Степен на биолошката продуктивност Олиго- Умерено — — Степен на биолошката продуктивност 

трофни сутрофни 
7 . Суспендирани материи во мг/литар, до-. 1 0 3 0 80 1 0 0 
8. Сув остаток на филтрирана вода во мг/лит. до: 

— за површински води 3 5 0 1 . 0 0 0 1 . 5 0 0 1 . 5 0 0 
— за подземни води-. 
— на карстот 350 1.000 1.500 — 
—вон карстот 800 1.000 1.500 — 

9. рН вредност 6,8-8,5 6,8-8,5 6,0-9,0 6,0-9,0 
10. Видливи отпадни материи без без без без 
11. Видлива боја без без слабо забележлива — 

12. Забележлива миризба без без слабо забележлива . — 
13. Најверојатен број на колиформни организ-

ми во' литар вода, до: 2.000 20.000 200.000 — 

14. Токсични материи, измена на температурата и 
други показатели на штетноста 

15. Степен на радиоактивност 

Не смеат да се наоѓаат во ниедна класа над пропи-
шаната граница 

Вкупната активност на течните радиоактивни отпад-
ни материи кои во текот на една година адожат да 
се излеат зо реката се пресметува според следниов 
образец: 

Ф Аи 

*) В2 (бекерел) ѕ-1 
1 С = 3,7 • 1010 В* 

О, (МДК) и 
каде што е -. 
Аи — вкупна активност — На и-от нуклеид која што 
се испушта во реката во текот на една година во 
Б2*) . 

(МДК) и = најголема дозволена концентрација на 
и-от радионуклеид ро водата за пиење за 
поединци кои не работат со извори на 
јонизирачки зрачења В2/м3 

О, = просенен годишен протек на реката во 
м3/сек. 

Ф = фактор на сигурноста и резервата, која 
е неименуван број и зависи од радиоеко-
лошките и хидродинамичките услови на 
реката, од намената на речната вода, од 
бројот и положбата на изливните места, 
од радијационата ситуација во речниот 
слив, како и од други податоци, а се опре-
делува така што да , се обезбеди зашти-
тата од јонизирачки зрачења. 

Член 5 
Граничните вредности на показателите од член 

4 на оваа уредба се применуваат врз-
1. водите во водотеците со нерегулирано протег 

кување: за сите протекувања еднакви или поголеми 
од месечните мали води 95°/о обезбеденост; 

2. водите во водотеците со. регулирано протекува-
ње: за протекување поголемо од гарантираната мала 
вода,- < 

3. подземните води: за сите протекувања и ницоа; 
4. езерата: за неповолните случаи на мешање на 

водите (за време на постоење на мраз и во критични 
летни месеци). 

Член 6 
По исклучок од член 4 на оваа уредба, одделни 

показатели нема да се применуваат при класифика-
цијата на: 

1. водотеците — показателите под реден број 6 
(степен на биолошката продуктивност); 

2. подземните текови во карст — показателите 
под реден број 6 (степен на биолошката продуктив-
ност), а на другите подземна води показателите под 
реден број 1 (растворен кислород), под реден број 5 
(степен на сапробноста) и под реден' број 6 (степен 
на биолошката продуктивност); 

3. природните * езера — показателите под реден 
број 1 (растворен кислород) и реден број 5 (степен 
на сапробноста), а за втора класа на природните 'езе-
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ра, ниту показателите под реден број и (видлива 
боја). 

При класификацијата на карсните извори, ако се 
работи за заматување од природно потекло, показа-
телите од член 4 на оваа уредба, под реден број 7 
(суспендирани материи) може да бидат пречекорени, но 
заматување™ да не се јавува со учество поголемо од 
30 дена во годината. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 23-283/1 
23 февруари 1984 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Тахир Кадриу, е. р. 

101. 
Врз основа на член 102 став 4 од Законот за во-

дите („Службен весник на СРМ"- бр. 6/81), по приба-
вено мислење на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за водостопанство. Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ВОДОТЕЦИТЕ И 

ЕЗЕРАТА 

Член 1 
Природните и вештачки водотеци, делниците на 

водотеците (во натамошниот текст: водотеци), при-
родните и вештачките езера и подземните води чии, 
води според намената и степенот на чистотата се рас-
поредуваат во класи според Уредбата за класифика-
ција на водотеците и езерата („Службен Песник на 
СРМ", бр. 9/84) се делат на четири категории. 

Во I категорија се распоредуваат водотеците чии 
води мораат да ги исполнуваат условите нк I класа, 
во II категорија условите на II класа, во 111 катего-
рија условите на III класа, а во IV категорија се 
распоредуваат водотеците чии води мораат да ги ис-
полнуваат условите на IV класа. 

Член 2 
Заради определување на нормативи за изградба 

на објекти и уреди за ублажување на загадувањето 
или за прочистување на загадените води, ограничу-
вање на испуштање односно забрана на испуштање 
загадени води, водотеците по одделни ел ИБНИ под-
рачја, се распоредуваат во следниве категории: 

I. — ВДРДАРСКО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ Категорија 
А. — Непосреден слив на реката Вардар 

1. Лакавичка Река1 (Лакајчка Река) 
— од е. Лакавица до вливот на 

р. Вардар - II 
2. р. Моздрача 

— од е. Неготино до вливот на 
р. Вардар ^ II 

3. Новоселска Река 
— од е. Нрво Село до вли-
вот на р. Вардар И 

4. Палчишка Река 
— од е. Д. Палчиште до вливот 

на р. Вардар И 
5. р. Пена 

— од Тетово до вливот на р. 
Вардар II 

6. Џепчишка Река 
— од е. Џепчиште до вливот на 

р. Вардар П 
7. Лешочка Река (Лешечка Река) 

— од е. Лешок до вливот на р. 
Вардар II 

8. р. Бистрица 
— од е. Теарце до вливот на р. 

Вардар II 
9. Доброшка Река 

— од е. Доброште до вливот на 
р. Вардар II 

10. р. Габровица (Габровца) 
— од е. Нераште до вливот на 

р. Вардар II 
11. Беловишка Река 

— од е. Беловиште до вливот 
на р. Вардар И 

12. Вратничка Река 
— од е. Вратница до вливот на 

р. Вардар II 
13. Радушка Река 

, —-од сепарацијата на рудникот 
„Радуша" до вливот на р. 
Вардар III 

14. р. Лепенец 
— од границата на САП Косово 

до вливот на р. Вардар II 
15. р. Серава 

— од е. Радишани до вливот на 
р. Вардар III 

16. Маркова Река 
— од вливот на р. Сушица до 

вливот на р. Вардар II 
17. Сува Река (Вујковска Река) 

— од испустот на отпадните во-
ди од Рафинерија до вливот 
по ободниот канал III 

18. Ободен канал 
— од вливот на Сува Река до 

вливот во р. Вардар III 
* 19. Отовичка Река 

— од езеро „Младост" до вли-
вот на р. Вардар II 

20. р. Тополка 
— од ф-ка за порцелан „Б. 

Кидрич" до вливот на р. 
Вардар Ш 

21м р. Бабуна 
•7» од вливот на р. Изворница 

до вливот на р. Вардар II 
22. р. Луда Мара (Ваташка Река) 

— од Кавадарци до вливот на 
р. Вардар III 

23. Анска Река 
— од Валандово до вливот на 

р. Вардар III 
24. р. Луда Мара 

— од Богданци до вливот на 
р. Вардар И 

25. р. Вардар 
— од вливот на Лакавичка Ѓе-

ка до , Скопје (испуст на 
каналот за отпадни води од 
Железарница „Скопје") II 

— од Скопје до вливот на р. 
Пчиња III 

' — од вливот на р. Пчиња до 
Т. Велес (испуст на отпадни-
те води на топилницата „Зле-
тово") II 

— од Титов Велес до вливот на 
Црна Река III 

— од вливот на Ц. Река до 
границата со Грција II 

Б. — Слив на реката Треска 

1. Тајмишка Река 
— од Рудникот Тајмиште до 

вливот во Зајашка Река I I I 
2. Бачишка Река 

— од Грешница до вливот во 
. Зајашка Река II 

3. р. Темница 
— од ТБЦ „Осломеј" до вливот 

во р. Треска III 
4. Зајашка Река (Качевска Река) 

— од вливот на Тајмишка Река 
до Кичево Ш 

— од Кичево до вливот на р. 
Треска III 
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5. р. Студенчица 
— од е. Д . Добреноец до вли-

вот во р. Треска I I 
6. Бржданска Река 

— од е. Брждани до вливот во 
р. Треска I I 

7. Рабетинска Река 
— од е. Миокази до вливот во 

р. Треска И 
8. Голема Река (Пласничка Река) 

— од е. Пласница до вливот 
во р. Треска И 

9. р. Фуш 
— од е. Групчин до вливот на 

р. Треска I I 
10. р. Треска 

— од извор до вливот во р. 
Вардар П 

В. — Слив на реката Пчиња 

1. р. Тораница 
— од рудникот „Тораница" до 

вливот во Крива Река Ш 
2. Киселичка Река 

— од рудник „Бентомак" до 
вливот во К. Река Ш 

3. Кратовска Река 
— од Кратово до вливот во 

Крива Река Ш • 
4. Крива Река 

— од составот со р. Тораница 
до вливот во р. Пчиња I I 

5. Коњарска Река 
— од свињарската ф а р м а ка ј с. 

Горно Коњаре, до составот 
на Липковска Река I I I 

6. Слупчанска Река (Слупчанка) 
— од с. Слупчане до вливот во 

Липковска Река П 
7. Матеичка Река 

— од с. Матејче до вливот во 
Липковска Река П 

8. Отлјанска Река 
— од е. Отлја до вливот во Лип-

ковска Река И 
9. Липковска Река (Липковка) 

— од с. Липково до составот 
со р. Коњарка I I 

10. Кумановска Река (Кумановка) I I I 
11. р. Пчиња I I I 

— од границата на СР Србија 
до вливот во Кумановска Река И 

Г. — Слив на реката Брегалница 

1. Русиновска Река 
— од е. Русиновфдо вливот во 

Ратевска Река 4 I I 
2. Ратерска Река 

— од вливот на Русиновска Ре-
ка до вливот во р. Брегалница I I 

3. Пехчевска Река (од с. Смојми-
рово — Смојмировска Река) 
— од Пехчево до вливот во р. 

Брегалница I I 
4. Владимирска Река 

— од е. Владимирово до вливот 
во р. Брегалница I I 

5. р. Каменица 
— од јаловиштето на рудникот 

„Саса" до вливот во акуму-
лацијата „Калиманци" I I I 

6. Пеклјанска Река (Пеклјаншти-
ца, Лева Река) 
— од свињарска ф а р м а ка ј с. 

Пекљани до вливот во р. 
Осојница I I I 

7. Виничка Река 
— од Виница до вливот во р. 

Осојница I I 

8. р. Осојница 
— од вливот на Пекљанска ре-

ка до вливот во р. Брегалница 
9. Градечка Река 

— од Виница до вливот во р. 
Брегалница 

10. Зрновска Река 
— од е. Зрновци до вливот во 

р. Брегалница 
11. Оризарска Река 

— од с. Оризари до ф-ката за 
целулоза во Кочани 

— од ф-ка за целулоза до вли-
вот во р. Брегалница 

12. Кочанска Река 
— од браната „Градче" до по-

пустот на градска канализа-
ција 

— од испустот на градската ка-
нализација до вливот во р. 
Брегалница 

13. р. Киселица 
— од јаловиштето на рудникот 

„Злетово" до вливбт во Зле-
товска Река 

14. Злетовска Река (Злетовица) 
— од Злетово до вливот на р. 

Киселица , 
— од вливот на р. Киселица до 

вливот во р. Брегалница 
15. р. Отиња 

— од Штип до вливот во р. 
Брегалница 

16. Тополничка Река и Мадемска Река 
— од јаловиштето на рудникот 

„Бучим" до вливот во р. 
Крива Лакавица 

17. р. Крива Лакавица 
— од вливот на Мадемска Ре-

л а до вливот во р. Брегал-
ница' 

18. Одводен канал „Азмак" 
— од вливот на Стубичка Ре-

ка до вливот во Светини-
колска Река 

19. Светиниколска Река 
— од Свети Николе до вливот 

на р. Брегалница 
20. р. Брегалница 

— од Берово до вливот на Ори-
зарска Река 

— од Оризарска Река до вли-
вот на р. Вардар 

Д. — Слив на Црна Река 

1. р. Обелничица (Стара Река) 
— од Демир Хисар до вливот 

во Црна Река 
2. р. Сажлица / 

— од е. Лажани до вливот во 
р. Блато 

3. Крива Река (Селочка Река) 
^ — од Прилеп до вливот во 

Прилепска Река 
4. Житошка Река (Житоечка Река) 

— од Житоше до вливот во р. 
Блато 

5. р. Рибник 
— од е. Црнилиште до вливот 

во р. Блато 
6. р. Сенокошица (Сенокошка) 

— од фармата на ЗИК „При-
леп" до вливот на Стара Река 

7. Коњарска Река 
— од е. Мало Коњари до вли-

вот во Стара Река 
8. Стара Река 

— од е. Сенокос до вливот во 
р. Блато 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I I 

I I 

III 

ТП 

I I 

I I I 

Ш 

I I I 

I I I 

I I I 

Ш 

П 

I I I 

I I 

I I 

I I I 

I I 

I I 

и 

П 

Н 
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9. Крушевска Река 
— од Крушево до вливот во 

р. Блато 
10. Прилепска Река 

— од Прилеп до вливот во р. 
Блато 

11. Ставичка Река 
— од е. Галичани до вливот во 

р. Блато 
12. р. Блато 

— од ЗИК „Прилеп" до вливот 
на Прилепска Река 

— од вливот на Прилепска Ре-
ка до вливот на Црна Река 

13. Канал „Глабоко" 
— од е. Ерековци до вливот во 

Црна Река 
14. I I Канал 

— од е. Новоселани до вливот 
во Црна Река 

15. р. т е м н и ц а 
— од е. Црноец до вливот во 

Црна Река 
16. Канал „Добрушево" 

— од е. .Добрушево до вливот 
во Црна Река 

17. р. Драгор 
— од е. Дихово до Битола 
— од Битола до вливот во Цр-

на Река 
18. XIII Канал ч 

— од ЗИК „пелагонија" е. Ло-
говарди до вливот во Црна 
Река 

19. X Канал * 
— од е. Добромири до вливот 

во Црна Река 
20. Кристоарска Река 

— од е. Буково до вливот во 
V Канал 

21. Велушка Река 
— од е. Велушина^до вливот во 

V Канал 
22. Граешка Река 

— од е. Лажец до вливот во 
V Канал 

23. V Канал 
— од Битола до вливот во Цр-

на Река 
24. Елешка Река 

— од границата со Грција до 
вливот во Црна Река 

25. р. Блаштица (Блашница) 
— од Рудникот „ФЕНИ" до 

вливот во Тиквешка Езеро 
26. Црна Река 

— од Сопотница до вливот во 
Прилепска Река 

— од вливот на Прилепска Ре-
ка до Тиквешко Езеро 

— од испусната вода на ХЕ 
„Тиквеш" до вливот во р. 
Вардар 

II. ЦРНОДРИМСКО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ 

А. Слив на Преспанско Езеро 

1. Грнчарска Река 
— од е. Грнчари до вливот во 

Преспансќо Езеро 
2. Голема Река 

— од е. Јанковец до вливот во 
Преспанско Езеро 

3. Источка Река 
— од е. Царев Двор до вливот 

во Преспанско Езеро 

I I I 

I I I 

П 

I I 

Ш 

П 

П 

П 

I I I 

И 

I I I 

I I 

И 

I I 

П 

I I 

Ш 

II 

I I I 

I I 

Ш 

I I 

I I 

I I 

I I 

Б. Слив на" Охридско Езеро 

1. р. Сушица 
— од село Рамне до вливот во 

Охридско Езеро П 
2. Косе лека Река (Косел чица) 

— од е. Косел до вливот во Ох-
ридско Езеро П 

3. р. Сатеска 
— од е. Ботун до вливот во 

Охридско Езеро I I 

В. Слив на река Црн Дрим 

1. р. Шум 
— од е. ш у м до вливот во р. 

Црн Дрим Ц 
2. Вевчанска Река 

— од е. Вевчани до вливот во 
р. Црн Дрим П 

3. р. Сушица (Река Бром) 
— од е. Долно Татеши до вли-

вот во р. Црн Дрим Л 
4. Лабунишка Река 

— од е: Лабуниште до вливот 
во р. Црн Дрим н 

5. Подгоречка Река 
— од е.. Подгорци до вливот 

во Лабунишка Река П 
6. Пискупска Река (Јабланичка) 

— од е. Јабланица до вливот 
во р. Црн Дрим I I 

7. Требишка Река 
— од граница со НСР Алба-

нија до вливот во Шпиљско 
Ез1еро и 

8. Врбничка Река (Врмничка Река) 
— од границата со НСР Алба-

нија до вливот, во Шпиљско 
Езеро ' ц 

9. р. Радика 
— од е. Ростуше до вливот во 

Дебарско Езеро Н 
10. р. Црни Дрим 

— од Струга до граница со 
НСР Албанија Н 

III . СТРУМИЧКО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ 

1. Ораовичка Река 
— од е. Ораовица до вливот во 

Радовишка Река и 
2. Радовишка Река 

— од Радовиш до вливот во 
Стара Река ш 

3. р. П л а в н а ( П о д а р е ш е ) 
— од е. Подареш до вливот во 

Стара Река н 
4. Стара Река 

— од вливот на Радовишка Ре-
ка до вливот на Сушева Река Ш 

5. Крива Река 
— од е. Вел»уса до вливот во 

р. Тополница И 
6. Штучка Река 

— од е. Штука до вливот во 
р. Струмица I I 

7. р. Воденишница 
— од е. Банско, до вливот во 

р. Водочница I I 
8. р. Тркања 

— од испустот на градска ка-
нализација на Струмица до 
вливот во р. Водочница ГО 

9. р. Водочница 
— од Струмица до вливот на 

р. Тркања 
— од вливот на р. Тркања до 

вливот во р. Струмица III* 
10. р. Ломница 

— од е. Смолари до вливот во 
р. Струмица I I 



Стр. 154 —. Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 март 1984 

11. р. Струмица (Струмешница, 
Стара Река) 
— од вливот на Сушева Река 

до границата на НР буга-
рија III 

Член 3 
Охридското Езеро и Преспанското Езеро се рас-

поредуваат во I категорија. 
Дојранското Езеро се распоредува во II катего-

рија. 
Во прва категорија се распоредуваат и другите 

природни езера. 
Вештачките езера и тоа: Мавровското Езеро> Де-

барското 7 Езеро, Тиквешкото Езеро, Калиманското 
Езеро и Езерото „Младост" се распоредуваат во II 
категорија. 

Вештачките езера што не се распоредени со 
став 4 на овој член се распоредуваат во онаа кате-
горија во која е распореден водотекот на кој се 
наоѓа вештачкото езеро. 

Акумулациите на рудничките јаловишта не се 
категоризираат со оваа уредба. 

Член 4 
Водотеците што не се опфатени со член 2 од 

оваа уредба, сите природни извори и другите под-
земни води се распоредуваат во I категорија. 

Каналите за одводнување на површинските и 
подземните води што не се опфатени во член 2 на 
оваа уредба, се распоредуваат во II категорија. 

Каналите за наводнување на земјоделските по-
вршини се распоредуваат во онаа категорија во ко-
ја се распоредени водотеците од кои се врши за-
фаќање на вода. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 282/1 
23 февруари 1984 година 

Скопје ' 
Потпретседател 

на Извршниот совет 
Тахир Кадриу, е. р. 

102. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање 

Завод за геодетски и фотограметриски работи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/77), Извршниот со-
вет на Собраниево на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕ-

ТРИСКИ РАБОТИ 

1. Се разрешуваат досегашните претставници на 
општествената заедница во Советот на Заводот за 
геодетски и фотограметриски работи, поради истек 
на времето за кое се именувани: 

— Стојанка Најденовска, 
— инж. арх. Антун Мославац. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Заводот за геодетски и фотограмет-
риски работи се именуваат: 

— Димитар Каламутов, советник на републички-
от секретар за финансии, 

— инж. Петар Серафимово«!, помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за урбанизам 
и заштита на човековата околина. 

Бр. 17-345(/1 
23 февруари 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на ^Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

103. 
Врз основа н ^ член 84 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81), а во врска со член 10 од Законот за об-
разување општествени совети на управата за оддел-
ни управни области и за одделни републички орга-
ни на управата, („Службен весник на СРМ" бр. 15/83), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО ОПШТЕСТВЕ 
НИОТ СОВЕТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ПРАВОСУДСТВО 

За претставник на Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
Општествениот совет за Републичкиот секретаријат за 
правосудство се делегира 

-1- Киро Поповски, член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија. , 

Бр. 17-346/1 
23 февруари 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

104. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За виши советник во Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
се назначува Наум Начевски, досегашен генерален 
конзул на Генералниот конзулат на СФРЈ во То-
ронто. 

Бр. 17-347/1 
23 февруари 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

( на Извршниот совет. 
Тахир Кадриу, е. р. 

105. 
Врз основа на член 27 од Законот за републич-

ки стоковни резерви („Службен весник на СРМ" бр. 
36/76), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ! ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ 
СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

1. Се разрешуваат од функцијата членови на 
Советот на Дирекцијата за републички стоковни ре-
зерви, поради заминување на нови должности: 

— Димче Тошевски, 
— Никола Грчевски. 
2. За членови на Советот на Дирекцијата за ре-

публички стоковни резерви се именуваат: « 
— Радислав Кочовски, мајор во Републичкиот 

штаб за територијална одбрана, 
— м-р Душко Туџаров, директор на РО „Реп-

лек т— Македонија" — Скопје. 

Бр. 17-344/1 Потпретседател 
23 февруари 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 
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106. 
Врз основа ца член 16 став 2 од Законот за заш-

тита на воздухот од загадување („Службен весник 
на СРМ" бр. 20/74), Претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и градежништво 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД КОЈА МОЖЕ ДА ВРШИ ИСПИТУВАЊЕ 
НА ЕФИКАСНОСТА НА УРЕДИТЕ ЗА ФАЌАЊЕ И 
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ КОИ 

ГО ЗАГАДУВААТ ВОЗДУХОТ 

1. Се определува организацијата %1а здружен труд 
Рударски институт — Белград — ООЗТ Рударски ин-
ститут — Скопје да врши испитување на ефикаснос-
та на уредите за фаќање и пречистување на гас, 
чад, ћареа, прав и други штетни материи кои го за-
гадуваат воздухот. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен бесник на СРМ". 

Бр. 08-265/1 
10 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и 

градежништво, 
д-р А. Маневски, е. р. 

107. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија, член 14 став 1 
алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд н а . Македонија и, за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 25 јануари 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ групите под точка 3 од Ме-
рилата за сложеноста на работите и работните за-
дачи (Табеларниот преглед) кои се составен дел на 
Правилникот за распоредување на доходот, чистиот 
доход и за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и другите лични примања 
на работниците на Фабриката за производство на 
пиво, слад и безалкохолни пијалаци „Скопје" во Скоп-
је, донесен со референдум на 29 декември 1977 
година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на изменетиот член 67 од Пра-
вилникот означен во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Фабриката за производство на пиво, 
слад и безалкохолни пијалаци „Скопје" во Скопје, 
на начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поведе постапка, за оценување уставноста и за-
конитоста на актот означен во точките 1 и 2 на оваа 
одлука, затоа што смета дека тие не се во соглас-
ност со членовите 22 и 23 од Уставот на СР Маке-
донија како и се во спротивност со членовите 126 
став 1 и 127 став 1 од Законот за здружениот труд. 

5. Судот на јавната расправа утврди дека во 
Правилникот како основи за утврдување на претпос-
тавениот придонес на работникот се предвидени: 
сложеноста на работите и работните задачи, одго-
ворноста, напорите и условите за работа. По секој 
од овие основи %во Мерилата за сложеноста на ра-
ботите и работните задачи — табеларниот преглед 
се определени бодови. Понатаму, Су^от утврди дека 
во Мерилата — табеларниот преглед се определени 
три групи и во зависност од групата, по основите 
сложеност, одговорност, напор и услови за работа, 
се определени бодови.. Исто така, Судот утврди де-

ка во означениот Правилник нема основ за вакво 
групирање на бодовите по утврдените основи. 

Од изнесеното произлегува де*са како еден од 
основите според кои работниците, стекнуваат личен 
доход е групата утврдена во Мерилата — табелар-
ниот преглед. Предвидувањето, пак, на групата до-
ведува до тоа работниците кои извршуваат исти ра-
боти и работни задачи, зависно од групата, а не од 
резултатите на трудот по основите сложеност, од-
говорност, напори и услови за работа да оствару-
ваат различен личен доход. Поаѓајќи од фактот, пак, 
дека придонесот на работниците во извршувањето на 
работите и работните задачи може да биде разли-
чен/ Судот смета дека тој придонес на работникот 
треба да се утврдува зависно од квантитетот и ква-
литетот на извршената работа преку објективизи-
рани основи и мерила кои овозможуваат да се ут-
врди стварниот придонес и резултатите што работ-
никот ги постигнува со работата. Со оглед на тоа 
Судот утврди дека ваквото групирање на работни-
ците како основ за распределбата на средствата За 
лични доходи ,не е во согласност со членовите 22 
и 23 од Уставот на СР Македонија и е во спротив-
ност со членовите 126 став 1 и 127 став 1 од Зако-
нот за здружениот труд. 

Во оспорениот член 67 од Правилникот, пак, е 
определено дека извршувањето на работите и ра-, 
ботните задачи од страна на работниците, оценува-
ње на залагањето, односот кон работата и воопшто 
утврдувањето придонесот и резултатите на трудот 
на работниците, го вршат непосредниот раководи-
тел и директорот на секторот во согласност со ге-
нералниот директор. Според неговиот став 2, за ра-
ководителите на единиците оценувањето го врши ди-
ректорот на секторот во согласност со генералниот 
директрр, а за ' директорите на секторите оценување-
то го врши генералниот директор. Според ставот 
3 на овој член, по приговорот на вработените на 
оценката од претходните ставови, одлучува коми-
сија за лични доходи на работничкиот совет. 

Судот утврди дека оспорениот член 67 од Пра-
вилникот не е во согласност со означените уставни 
и законски одредби. Меѓутоа, Судот утврди дека со 
член 4 од Правилникот за измени и дополнувања 
на оспорениот Правилник е постапено според ука-
жувањето на Судот и е извршено усогласување на 
оспорениот член 67 од Правилникот, со Уставот и 
законот, поради што одлучи да ја запре постап-
ката. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 13/82 
25 јануари 1984 година 

Скопје 
' Л 

\ претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

108. 
Уставниот суд на Македонија, ^рз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата Одржана на 
18 јануари 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за одредување на бо-
дови на личен доход на одредени работи односно 
работни задачи бр. 1678 од 16 септември 1982 го-
дина, донесена од Работничкиот совет на основната 
организација на здружениот труд „Патнички сооб-
раќај" и Одлуката бр. 173 од 9 февруари 1983 го-
дина, донесена од Работничкиот совет на основната 
организација на здружениот труд „Ремонт и сер-
вис", двете во состав на Автотранспортната работна 
организација за превоз на патници и стока во зем-
јата и странство „Пролетер," во Скопје. 



Стр. 154 —. Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 март 1984 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во основните организации на здружениот 
труд „Патнички сообраќај" и „Ремонт и сервис", на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 
^ 3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-

несена претставка, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на одлуките означени во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нивната согласност со член 
23 став 1 од Уставот на СР Македонија и за нив-
ната спротивност со член 127 став 1 и член 463 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи ги одлуките означени во точ-
ката 1 на оваа одлука, Судот утврди дека со прво-
оспорената одлука, личните доходи на директорот, 
помошникот на директорот, секретарот и на шефот 
на стопанско-планската служба се определени во фи-
ксни износи. Со второоспорената одлука, пак, лич-
ниот доход на директорот на основната Организација 
црто така е определен во фиксен износ. 

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и. член 127 став 1 од Законот за здружениот 
труд работниците во основните организации на здру- у 

жениот труд се должни да ги утврдат основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи, а според член 463 од тој Закон работници-
те со референдум, меѓу другото, одлучуваат за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи на сите работници вклучувајќи ги и 
индивидуалниот работоводен орган и работниците со 
посебни овластувања. 

Со оглед на тоа што оспорените одлуки се доне-
сени од работничкиот совет, а не непосредно од ра-
ботниците со референдум и што личниот доход на 
означените извршители на работите и работните за-
дачи се определени во фиксни износи, без основи 
и мерила, Судот утврди дека оспорените одлуки не 
се во согласност со член 23 став 1 од Уставот на 
СР Македонија и дека се во спротивност со член 127 
став 1 и член 463 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 93/83 
18 јануари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

109. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 4 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 25 јануа-
ри 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 18 од Аналитичката про-
цена на работите и работните задачи која е составен 
дел на Правилникот за основите и мерилата за рас-
поредување на чистиот доход и распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, 
донесена од работниците во Водостопанската работна 
организација „Повардарје" во Гевгелија со референ-
дум на 22 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Водостопанската работна организаци-
ја „Повардарје" во Гевгелија, на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на оспорениот член означен во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за неговата спротивност со член 
463 од Законот за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи ја означената аналитичка про-
цена Судот утврди дека таа е донесена со референ-
дум на 22 декември 1977 година. Оспорениот член 18 
од Аналитичката процена предвидува измени и до-
полнувања на истата и на нејзината табела да. врши 
работничкиот совет или собирот на работниците на 
предлог на синдикалната организација, собирот на ра-
ботниците, работничкиот совет или врз основа на 
законски пропис, што е во спротивност со член 463 
од Законот за здружениот труд, согласно кој работ-
ниците за основите и мерилата одлучуваат со ре-
ферендум. 

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

У. бр. 156^2 
25 јануари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

Н О . 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член в 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав- * 
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 18 јануа-
ри 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 43 став 2 под а) и под в) 
во делот што го уредува односот на работникот спре-
ма работата на самоуправните органи и тела од Пра-
вилникот за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците, донесен од работниците во Работната ор-
ганизација ИНЕКС „Дрим" во Струга, со референ-
дум одржан на 15 ноември 1982 година. 

2. СЕ ОДВИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Битола за оценување уставноста 
и законитоста на член 43 став 2 под 6)1 и под в) во 
делот што се однесува за уредно одржување на сред-
ствата за работа од Правилникот означен во точка-
та 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
поднесе предлог за оценување уставноста и закони-
тоста на член 43 од актот означен во точката 1 од. 
оваа одлука. Според наводите во предлогот оспоре-
ниот член од Правилникот предвидува Комисијата за 
станбени прашања, врз основа на претходно мислење 
на стручниот колегиум, да одредува определен број 
бодови: ако работникот совесно и квалитетно ги из-
вршува работите и работните задачи, ако нема неоп-
равдани отсуства; ако уредно ги одржува средствата 
за работа и ако има однос спрема работата на са-
моуправните 4 органи и тела, што не е во согласност 
со уставните и законските одредби, за распределба на 
средствата за заедничка потрошувачка. 

5. На седницата Судот утврди дека според озна-
чениот Правилник работниците по основ придонес во 
работата добиваат определен број бодови и тоа ако 
совесно и квалитетно ги извршуваат работите и ра-
ботните задачи — 5 бода, ако немаат неоправдани 
отсуства — 5 бода, ако уредно ги одржуваат сред-
ствата за работа и ако имаат однос према работата 
на самоуправните органи и тела — 5 бода. Овие бо-
дови ги доделува Комисијата з^ станбени прашања, 
врз основа на претходно дадено мислење од страна 
на стручниот колегиум. , 

§
 1 

Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и член 127 став 1 од Законот ^а здружениот 
труд, работниците во .основната организација на здру-
жениот труд утврдуваат основи и мерила за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка. 
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Согласно член 42 став 1 од Законот за станбени-
те односи и член 463 од Законот за здружениот труд 
самоуправно право е на работниците во организации-
те на здружениот труд во согласност со Уставот и 
Законот, да утврдат основи и мерила за утврдување 
редот на првенството за доделување на стан, со кои 
пред се ќе се оствари уставното начело на заемност 
и солидарност во задоволувањето на станбените пот-
реби на работниците. Притоа, при утврдувањето на 
основите и мерилата според кои ќе се определува 
првенството во распределбата на станови работниците 
можат да предвидат освен социјално-економски и кри-
териуми што се поврзани со придонесот на работни-
кот во работата. Според тоа уредноста, квалитетот на 
извршените работи, и совесноста во работата како 
израз на придонесот на работникот во работата, мо-
жат да се предвидат како основ за утврдување редот 
на првенство за добивање стан, под услов тие да се 
засноваат врз објективизирани критериуми, при што 
ќе се отстрани можноста за уравниловка не само во 
поглед на личниот доход туку и во севкупното, оства-
рување на правата по основ трудот и во трудот. 

Во конкретниот случај, Судот утврди дека објек-
тивизирани критериуми се утврдени само по основот 
на неоправданото отсуствување од работа и уредното 
одржување на средствата за работа. Елементите на 
првиот критериум можат да се утврдат врз основа на 
евиденцијата што се води за редбвноста на работ-
ниците, а вториот критериум може да се утврдува 
врз основа оценка и констатација за домаќинско од-
несување спрема средствата за работа, што е особено 
можно во угостителството и хотелиерството, со оглед 
на карактерот на овие средства. Со оглед на тоа, 
Судот утврди дека тие критериуми се во согласност 
со означените уставни и законски одредби. 

Меѓутоа, по однос на предвидениот основ — со-
весно и квалитетно Извршување на работите и работ-
ните задачи, Судот утврди дека тој не се заснова врз 
објективизирани критериуми затоа што овој основ не 
е. конкретизиран со елементи кои можат да послу-
жат за утврдување на квалитетот и квантитетот во 
работењето, па утврди дека тој е во несогласност со 
означените уставни и законски одредби. 

Во поглед на основот однос спрема работата на 
самоуправните органи и тела, Судот смета дека тој 
не може да се предвиди како основ за посебно вред-
нување, зашто неговото посредно влијание врз вкуп-
ните и поединечните резултати на трудот не може 
да се објективизира во позитивна смисла. Тој однос, 
доколку негативно влијае врз севкупното работење 
на организацијата на здружениот труд, може и треба 
да се одрази врз другите права што се остваруваат 
по основ на трудот. Со оглед на изнесеното, Судот 
утврди дека овој основ не е во согласност со озна-
чените уставни и законски одредби. 

Со оглед на изнесеното. Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 189/83 
18 јануари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

111. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното*дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 1 февруари 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 17 дел II став 1 од Пра-
вилникот за посредно мерење на трудот и резултати-
те на трудот,, донесен од работниците во Основната 
организација на здружениот труд „Микрон" во При-
леп, во состав на Работната организација „Хепос" 
Скопје, која е во состав на Сложената организација 

на здружениот труд „Металски завод — Тито" во 
Скопје, со референдум на 25 март 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здруже-
ниот труд „Микрон" во Прилеп, на начин предвиден 
за објавувале на саЈмоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување устав-, 
носта и законитоста на оспорениот член од Правилни-' 
кот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата соглас-
ност со член 23 од Уставот на СР Македонија и за 
неговата спротивност со член 127 став 1 од Законот 
за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот член 17 дел II 
став 1 од Правилникот, Судот утврди дека во него е 
определено предлог оценка за успешно извршување 
на планираните задачи за шефовите на секторите и 
службите да дава директорот, а за другите работ-
ници шефовите на секторите и службите, врз основа 
на извештаите на раководителите на одделенијата. 
Инаку, во конкретниот случај придонесот на работни-
кот се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот 
на работата преку објективизирани основи и мерила 
кои овозможуваат да се утврди стварниот придонес 
и резултатите што работникот ги постигнува во ра-
ботата. 

Оценувањето на придонесот на работниците го 
вршат работничкиот совет, комисија која тој ќе ја 
формира или работниците непосредно. Притоа, ди-
ректорот на основната организација како и непосред-
ниот раководител имаат право и должност со свои 
мислења и предлози и со активно учество да придо-
несуваат за реално и објективно утврдување на при-
донесот на секој работник. Со оглед на тоа што спо-
ред оспорениот член од Правилникот предлог-оцен-
ката за успешното извршување на планираните зада-
чи што го дава директорот или шефовите на секто-
рите, а која всушност претставува конечна одлука, 
Судот утврди дека таа одредба е спротивна со член 
181 став 2 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 194/83 
1 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

112. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 1 фев-
руари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 20, 23, 42 и 43 од 
Правилникот за станбени односи, донесен од работ-
ниците во Текстилно-хемиската индустрија „Велур-
флок" во Скопје со референдум одржан на 15 мај 
1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Текстилно-хемиската индустрија „Ве-
пурфлок" во Скопје, на начин Предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, со решение У. бр. 197/83 од 7 декем-
ври 1983 година, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 20, 23, 42 и 43 од 
Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. 
Постапката е поведена затоа што основано се поста-
ви прашањето за уставноста и законитоста на оспо-
рените членови. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 20 од означениот правилник е предвидено Ко-
мисијата за општествен стандард, врз основа на кри-
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териумите и мерилата предвидени со овој. Правил-
ник да изготвува ранг-листа која важи пет календар-
ски години. Во ставот 3 од овој член е предвидено 
дека за тоа време во ранг-листата не можат да се 
внесуваат други кандидати. Меѓутоа, односот внатре 
во ранг-листата може да се менува Доколку се про-
менат околностите, односно условите на работниците 
кои се веќе на ранг-листата. 

Од член 21 од Уставот на СР Македонија и од 
членовите Иб и 117 од Законот за здружениот труд, 
произлегува дека сите работници учествуваат во соз-
давањето на средствата за заедничка потрошувачка 
издвојувај^ дел од доходот на основната организа-
ција и дел од својот личен доход, така што сите ра-
ботници согласно утврдените основи и мерила, имаат 
право рамноправно да учествуваат во распределбата 
на средствата за заедничка потрошувачка. 

Согласно член 42 став 1 и 2 од Законот за стан-
бените односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73) 
работниците во организацијата на здружениот труд 
со општ акт ги утврдуваат начинот, условите и ре-
дот на првенство по кој ќе се даваат становите на 
користење. Притоа, утврдувањето на редот на првен-
ството, според мислењето на Судот се врши со ранг-
листа на кандидатите кои ги исполнуваат условите 
за добивање на стан. / 

Со оглед на. тоа што со оспорената одредба од 
правилникот е предвидено ранг-листата да важи пет 
календарски годинџ и во неа не можат да се внесу-
ваат други кандидати, Судот смета дека на некои ра-
ботници за пет години им се ускратува правото да 
влезат во ранг-листата за добивање на стан иако мо-
же да имаат полоши услови на'становање од лица-
та кои се веќе внесени во ранг-дистата, поради што 
се создава нееднаквост меѓу работниците. Со оглед 
на тоа Судот утврди дека член 20 од оспорениот пра-
вилник не е во согласност со уставното начело на 
еднаквост и со означените уставни и законски од-
редби. 

5. Разгледувајќи го оспорениот член 23 Судот 
х/тводи дека поотив ранг-листата секој заинтересиран 
работник може да поднесе барање' до работничкиот 
совет за невино преиспитување бс рнк од 15 дена од 
денот по нејзиното ' истакнување на огласната табла. 

Според мислењето на Судот, со оглед на тоа што 
и добивањето на користење стан во општествена соп-
ственост е право кое произлегува оп работен однос, 
во однос на рокот за заштита на правата пред само-
управните органи треба да се применува член 221 од 
Законот за здружениот труд, според кој барање за 
заштита на правото работникот поднесува до надлеж-
ниот орган во рок од 30 дена од денот кога дознал 
за повредата на правото односно од денот кога му е 
врачена одлуката со која е повредено неговото право. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 23 од 
Правилникот е предвидено- рокот за приговор да из-
несува 15 дена, Судот утврди дека тој е во спротив-
ност со член 221 од Законот за здружениот труд. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во оспорениот 
член 42 е предвидено независно од критериумите 
предвидени со Правилникот 30% од вкупниот број 
на станови и средства наменети за решавање на стан-
бените потреби да се доделуваат на „виши и високо-
стручни" работници кои работат на одговорни и сло-
жени работни места. Во член 43, пак, се утврдени 
работниците кои работат на клучни работни места 
со особено стручни квалитети, исклучителни работни 
способности и кои се неопходно потребни за работ-
ната организација. , 

Судот смета дека во самоуправниот општ акт со 
кој се предвидуваат основите и мерилата за утврду-
вање редот на првенството за добивање на стан ра-
ботниците, согласно член 42 од Законот за станбени-
те односи и член 463 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, со референдум треба однапред да ги ут-
врдат основите и мерилата за распределба на стано-
ви за решавање на станбените потреби на работни-
ците кои се од посебно значење за организацијата на 
здружениот труд. 

Со оглед на тоа што во оспорените членови 42 
и 43 од означениот правилник не се определени осно-
ви и мерила за утврдување редот на првенството за 
решавање на станбените потреби на работниците кои 
се од посебно значење за работната организација, ту-
ку е предвидено станбените потреби на овие работ-
ници да се решаваат надвор од основите и мерилата 
утврдени во Правилникот, Судот утврди дека овие 
членови не се во согласност со член 42 од Законот 
за станбените односи и се во спротивност со член 
463 став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 197/83 
1 февруари 1984 година 

Скопје - . 
Претседател 

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

И З . 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки на седницата одржана на 18 јануари 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на општинскиот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето во Крива 
Паланка за оценување уставноста и законитоста на 
член 33 став 2 од Правилникот за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка гѓотрошувач-
ка, донесен од работниците во Медицинскиот центар, 

Академик проф. д-р Димитар Арсов" во Крива Па-
ланка, со референдум одржан на 20 декември 1977 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во организацијата на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во Крива Паланка поднесе предлог 
за оценување уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите 
во предлогот оспорениот член е противуставен и не-
законит затоа што Предвидува право на зголемување 
на личниот доход по основот минат труд за 2% на 
работниците жени кои се десет години пред пензио-
нирањето. 

4. На седницата Судот утврди дека согласно член 
33 од Правилникот, личниот доход на работниците 
по основот минат труд се определува во зависност од 
работниот стаж. За работниците жени за последните 
10 години од работниот стаж се зголемува за 2%, 
така што за навршени 25—30 години работен стаж 
наместо 11% тие добиваат 13%, а за навршени 
30—35 години работен стаж наместо 13% тие доби-
ваат 15%. * 

Во конкретниот случај, Судот смета дека, во ре-
шението според кое работниците жени во последни-
те 10 години од работниот стаж добиваа уште 2% 
по основот минат труд, не е во несогласност со устав-
ното начело на еднаквост и е* начелото на распредел-
ба според трудот. Ова затоа што со оспорената од-
редба се овозможува на работникот жена, со оглед 
на тоа што правото на лична пензија го остварува со 
навршени 35 години работен стаж на осигурување, ко-
га по силата на законот и престанува работниот од-
нос, да може* да го добие максималниот износ на 
личен доход по основот минат труд како и мажите 
работници. 

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

У. бр. 214/83 
18 јануари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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



21 март 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 9 — Стр. .163 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД' СКОПЈЕ * 

107. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Стату-

тот на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје, Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото "осигурување на град Скопје, на седница на 
Соборот на 'делегатите на корисниците на услуги и 
Соборот на делегатите на давателите на услугите, 
одржана на 28 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено осигуру-

вање на работниците се утврдува на 6,0% и тоа: 
— 2,8°/» за задолжителни видови на здравствена 

заштита и 
— 3,2% за здравствена заштита што самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува на 0,40%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

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

Бр. 02-2167/1-А 
28 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

прим. д-р Спиро Јовевски, е. р 

108. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Стату-

тот на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје, Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, на седницата на 
Соборот на делегатите на корисниците на услугите 
и Соборот на делегатите на давателите на услугите, 
одржана на 28 февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
' Висината на придонесите за здравствено осигу-

рување на земјоделците се утврдува: 
— со стапка од 20% придонес од личен доход 

од земјоделска дејност и 
— 200 динари придонес по член на домаќинство-

то на осигуреникот. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984- година. 

Бр. 02-2167/1-6 
28 февруари 1984 година 

Скопје ' 
Претседателу 

прим. д р Спиро Јовевски, е. р. 

109. 
Врз основа на член 144 став 3 од Статутот на За-

едницата на здравството и здравственото осигурува-
ње на град Скопје, Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, на седницата на Соборот на 
делегатите корисници на услугите и Соборот на де-
легатите на давателите на услугите, одржана на 28 
февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 

ПРИДОНЕС. ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Посебниот придонес за користење на здравствена 

заштита во странство се определува во висина од 
20% од нето личниот доход, односно основицата ут-
врдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес се плаќа во валута во која 
се прима личниот доход. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот &ен по обја-

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

Бр. 02-2167/1-в 
28 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

прим. д-р Спиро Јоневски, е. р. 

Н О . 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74), а во согласност со член 9 од Одлуката за 
утврдување на основици за пресметување и плаќа-
ње на придонеси за здравствено осигурување на оси-
гуреници за кои со закон не се утврдени основици, 
како и висината на придонесот за одделни категории 
осигуреници, Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање на град Скопје, на седницата одржана на 28 
февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНА-
ТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА КОИ СО ЗАКОН 
НЕ СЕ УТВРДЕНИ ОСНОВИЦИ, КАКО И ВАЛОРИ-
ЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕ-

НИЦИ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Основиците и висината на придонесите за здрав-

ствено осигурување на осигуреници за кои со закон 
не се утврдени основици, како и за одделни катего-
рии осигуреници утврдени со Одлуката на Собрание-
то на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, бр. 02-13401/5-г од 29. X. 
1981 година се валоризираат за 1984 година со по-
раст од 25,8% во однос на основиците утврдени за 
1983 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се применува од 1 јануари 1984 година, и ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-2167/1-г 
28 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

прим. д р Спиро Јовевски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — ДЕБАР 

111. 
Врз основа на член 13 од Законот за СИЗ за об-

разование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), Са-
моуправната спогодба за основање на ОСИЗ за обра-
зование и наука — Дебар и член 28 од Статутот на 
ОСИЗ за образование и наука — Дебар, Собранието . 
на Заедницата, на седницата одржана на 28 декември 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ 

ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од личен 
доход од земјоделска дејност и од личен доход од 
вршење на самостојна стопанска и нестопанска деј-
ност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за образование и наука изнесуваат: 
— придонес од личен доход на вработените во. 

стопанство и нестопанство, освен воспитно-образовни-
те организации од основното и средното насочено 
образование, по стапка од ,5°/о; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 2,5°/о; 

— придонес од личен доход од вршење на са-
мостојна стопанска и нестопанска дејност, по стапка 
од 5%. 

Член 3 
Придонес од личен доход од работен однос на 

воспитно-образовните организации од основното и 
средното насочено образование ќе се. плаќа по стап-
ка од 2,5%, додека организациите од предучилиш-
ното образование и воспитание, по стапка од 3,5%. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос (ќе се врши на бру-
то износ. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката за утврдување стапки на при-
донеси, бр. 1 3 5 - 3 4 / 2 ОД 2 1 . И. 1 9 8 4 година. 

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

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

Б р . 0 5 - 3 8 3 / 8 3 
13 февруари 1984 година 

Дебар 
Претседател, 

Лулзим Муладаути, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ДЕМИР ХИСАР 

112 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 
4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за вработување — Демир Хисар, Собрание-
то на Заедницата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на вработените во кои се 
содржани и придонесите што се плаќаат од личниот^ 
доход (бруто личен доход) по стапка од 0,90% од 
општината Демир Хисар. 

Член 2 
По исклучок од член 1 на оваа одлука работните 

организации од основното и средното образование 
придонесот од личен доход од работен однос ќе го 
плаќаат по стапка од 0,45%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 02-178/14 
8 февруари 1984 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Драган Ангелевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

И З 

Врз основа на член 100 став 1 и 103 став 1 и 2 
од З а ^ н о т за здравствена заштита („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/83) и член 199 ртав 1 точка 6 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кочани, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, на седницата на соборите на де-
легатите работници — корисници на услуги и на де-
легатите — даватели на услузи, одржана на 9 февт 
руари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО 

Член 1 
Стапката на придонесот, за здравство и здравстве-

но осигурување се определува во износ од 7,5% од 
'бруто личниот доход и другите примања во која се 
содржани: 

' — стапката на придонесот за задолжителни видо-
ви на здравствена заштита од 4%: 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита што самостојно ги утврдува Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување и другите права од здрав-
ственото осигурување 3,50%. 

Стапката на придонесот за здравствено осигуру-
вање во случај на несреќа на работа и професионал-, 
но заболување се определува и тоа: 

— по 0,30% за организациите на здружениот 
труд распоредени во номенклатурата за стопанските 
области од 1—8 од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот доход, намален за износот на законските и до-
говорните обврски; 

— по 0,50% сите други организации и интересни 
заедници што не формираат доход, основицата за 
пресметување ја сочинува бруто исплатениот личен 
доход и другите примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравствена 

заштита во странство се определува по стапка од 
20% од нето исплатениот личен доход, односно од 
основицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
пределува по видови на здравствена заштита сраз-
мерно на стапката 'односно тарифата на придонесот 
определен со членот 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање на Заедницата за вработување за паричниот на-
доместок на привремено безработните лица и на ужи-
вателите на пензии се определува на 11,20% од нето 
примањата. 
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За лицата пријавени во Заедницата за вработува-
ње основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинуваат просечниот из-
нос на име паричен надоместок на привремено без-
работните лица во време за кое се плаќа придонесот 
за здравствено осигурување. 

АКО ВО времето кога се џлаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден во претходниот став, би-
дејќи не се исплатува надоместок на привремено без-
работните лица, како основица за пресметување на 
придонесот служи основицата по која последен пат 
е пресметан придонесот за здравствено осигурување. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување за случај 
несреќа на работа по стапка од 2°/о од исплатениот 
надоместок. 

,Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот и актите на За-
едницата на здравството и здравственото осигурува-
ње на работниците — Кочани. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 0203-367 од 24. XI. 1983 
година. 

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

ното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1984 година, и истата ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 0203-89 
9 февруари 1984 година 

Кочани 
Претседател, 

Благој ѓорѓиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

114 
Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе, на заедничката 
седница на Соборот на делегати корисници на услу-
ги — работници и Соборот на делегатите — даватели 
на услуги, одржана на 22 декември 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1984 ГОДИНА 
I 

Член 1 
Важноста на Одлуката за утврдување висината на 

придонесите за здравствено осигурување на работни-
ците, бр. 2/1 (објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 11/81) се продолжува и за 1984 година. 

Член 2 \ 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 01-1/9-5 
23 декември 1983 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Светолик Николовски, е. р. 

115 
Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на 

Општинската заедница на здравство и здравственото 
осигурување — Свети Николе, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување, на седницата на Соборот на делегатите 
корисници на услугите — работници иЈ Соборот на 
делегатите даватели на услугите од здравствените 
работни организации, одржана на 22 декември 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за прес-

метување и плаќање на придонесите за здравственото 
осигурување и за утврдување на правата од здрав-
ственото осигурување на лицата вработени кај при-
ватни . работодавци, за кое со закон не е утврдена 
основица. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работодавци 

основица претставува договорениот' личен доход ме-
ѓу работодавецот и вработениот кој не може да биде 
помал од следните износи: 

1. за неквалификувани работници — 8.000, 
2. за полуквалификувани работници — 10.000, 
3. за квалификувани работници — 12.000, 
4. за висококвалификувани работници — 14.000, 
5. за домашни помошнички — 8.000. 

Член 3 
Доколку утврдените основици од член 2 од оваа 

одлука се помали од загарантираниот личен доход 
истите <ќе се утврдат во висина на гарантираниот ли-
чен доход за тековната година 

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

вањето и ќе се применува од јануари 1984 година, 
а (ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-1/9-7 
23 декември 1983 година 

Свети Николе 

Претседател, 
Светолик Николов, е. р. 

116. 
Врз основа на член 200 точка 5 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе, Собранието на 
Заедницата, на заедничка седница на Собранието на 
делегатите корисници на услуги — земјоделци и Со-
борот на делегатите — даватели на услуги, одржана 
на 22 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ИЗНОС 

ПО ДОМАЌИНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ — 
ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

Член 1 
Важноста на Одлуката за утврдување стапката на 

придонесот од катастарскиот доход за здравственото 
осигурување на земјоделците и паушалниот износ на 
домаќинствата без сопствена земја, број 0201-2/55 (об-
јавена во „Службен весник на СРМ" бр. 10/82) се про-
должува и за 1984 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-1/9-6 Претседател, 
23 декември 1983 година Светолик Николов, е. р. 

Свети Николе 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
ТЕТОВО 

117. 
Согласно член 22 од Статутот на Општинската за-

едница на образование и наука „Тетово" — Тетово, 
Собранието на Заедницата на својата Х1-та редовна 
седница, одржана на 24 февруари 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот' од личниот доход за 

основно образование на институциите од средното 
насочено образование на територијата на општина 
Тетово за 1984 година се утврдува на 2,50%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина. 

Бр. 0801-91/1 Претседател, 
24 февруари 1984 година Бајрам Мемети, е. р. 

Тетово ' 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ШТИП 

118 
Врз осцова на член 55 од Законот за општествена 

заштита на децата и член 54 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за општестве-

I на заштита на децата — Штип, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Штип, на седницата одр-
жана на 28 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП 

Член 1 
Стапките на придонесот од личен доход на гра-

ѓаните се утврдуваат во висина и тоа: 
— 1,80% од бруто личниот доход на работните 

луѓе во нестопанството и 
— 2,45% од бруто личниот доход на работните 

луѓе во стопанството. 

Член 2 * 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 10-1595/10 
28 декември 1983 година 

Штип 
Претседател, 

Александра Нацакова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП 
119. 

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинска-
та самоуправна интересна заеднина за социјална заш-
тита, Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Штип, на 
седницата одржана на 27 декември 1983 година, 
донесе . 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП 

Член 1 
Организациите од областа на стопанството: ОЗТ 

.,Авто-Скопје", ООЗТ „Напредок", МЗ „Тито" ООЗТ 
„Метална", РО „Прогрес", „Макпромет" — ООЗТ 

„Снабдител", Модна конфекција „Астибо" — ООЗТ 
„Солидарност", ООЗТ ^.Женски програм", ООЗТ „Пин-
ки", ООЗТ „Галаксија", ООЗТ „Егзотик", ООЗТ „Ва-
дб", „ООЗТ Заеднички служби", ЗИК Црвена Ѕвезда 
— ООЗТ Таринци, ООЗТ Три чешми, ООЗТ Лакавица, 
ООЗТ Винарска визба и ООЗТ Работна заедница, се 
ослободуваат од придонес од доход за Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Штип за период од 1. I. 1983 година до 31. 
XII. 1983 година. 

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

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

Бр. 40/7 
27 декември 1983 година 

Штип 
Претседател, 

Боро Гаврилов, е. р. 

120. 
Врз основа на член 16 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Штипена 
седницата одржана на 27 декември 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот од доход на организа-

циите на здружен труд и установите што остваруваат 1 

доход и стапките на придонесот од личен доход на 
граѓаните се утврдуваат: 

1. 0,15% од доход на работните организации на 
здружен труд, 

2. 0,90% од бруто личниот доход од работен 
однос во нестопанството. 

3. 2% од личен доход од самостојно вршење од 
занаетчиска дејност, 

4. 2% од личен доход од самостојно вршење на 
други самостојни, дејности, 

5. 2% од личен доход од самостојно вршење на 
нестопански дејности. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 40/5 
27 декември 1983 година * 

Штип 
Претседател, 

Боро Гаврилов, е. р. 

О Б Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИ И ДОРАБОТУВАЧИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
СЕМЕ 

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за семе 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/73), Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство 
објавува дека во Регистарот на производители и до-
работувачи на земјоделско семе е запишана следната 
организација на здружениот труд: 

РО ЗИК „Струмица" — Струмица ООЗТ „Инсти-
тут за земјоделство" — Струмица, под број 26. 

Бр. 10-3469/3 
16 февруари 1^84 година 

Скопје 



21 март 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 9 — Стр. .163 

Огласен дел 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води спор за утврдување право 
на сопственост и право на трајнб користење по туж-
бата на тужителите Славко Георгиевски и Величко 
Насков од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 26, про-
тив тужените Река Марија и Река Димитрија, двај-
цата со непозната адреса. На тужените им е поста-
вен за привремен старател Клифов Димитар, адв. од 
Скопје, за да ги застапува нивните интереси во јс- • 
кот на постапката се додека истите не се јават во 
судот. 

Од Општинскиот суд во Скопје * I — Скопје, П. 
бр. 3740/83. (31) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Виолета Митевска од 
Скопје, ул. „Владимир Комаров" бр. 29/1-4, против 
тужениот Драган Кнежевиќ, сега со непозната адре-
са на живеење. 

Се повикува тужениот Драган Кнежевиќ да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот или во истиот рок да ја соопшти 
својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужениот не се јави во одредениот рок. 
од 30 дена ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси во судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје И — Скопје, П. бр. 
574/84. (27) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје заве-
ден е спор за развод на брак по правната работа на 
тужителката Снежана Богоева, родена Гошевска од 
Скопје, ул. „Козле" бр. 77-а, против тужениот Сло-
бодан Богоев од Скопје, ул. „Тодор Чангов" бр. 28, 
а сега со непознато место на живеење. 

Се поканува тужениот Слободан Богоев да се ја-
ви во судот во рок од 30 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот или да ја соопшти сегашна-
та адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одре-
ден привремен старател во смисла на чл. 84 од ЗПП, 
кој ќе ги застапува интересите на тужениот во пред-
метниот спор. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, X. П. 
бр, 2583/83. (29) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е за-
веден спор за долг по тужбата на тужителот Паскал 
Михајловац со стан на улица „Мито Хаџивасилев" 
бр. 22/11 — Скопје, против тужениот Паскал Чапаев-
ски, со стан на ул. „Никола Малешевски" 4/7, а сега 
е со непозната адреса на живеење. Вредност на спо-

ч рот 27.000,00 динари. 
Се повикува тужениот Паскал Чапаевски од Скоп-

је, а сега со непозната адреса на живеење, да се јави 
во судот во рок од 30 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот, или да ја соопшти точната 
адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден 
привремен старател во смисла на чл. 84 од ЗПП кој 
ќе ги штити неговите интереси по предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
2874/83. (30) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
ч 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на договор за купопродажба по туж-
бата на тужителот Синани Јакуп од е. Г. Седларце, 

. против тужените Медиќ Меметали од Приједор, ул. 
„Рошковац" бр. 104 и Медии Вели од е. Г. Седларце, 
а сега со непозната адреса во САД. уредност на спо-
рот 5.000 динари. 

Се повикува лицето Медии Јусуфов Вели од е. Г. 
Седларце, да сс јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето 
на огласот, или да определи свој полномошник. Во ' 
спротивно судот ќе му постави привремен старател 
кој ќе се грижи за неговите права и обврски во 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 150/84. (32) 

Ј- , 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е пос-
тапката за сопственост заведена ,по тужбата на ту-
жителот Митре Јошев Тофилоски од е. Глоѓи про-1 

тив тужените.- Раде Кочевиќ, Живко Кочевиќ, Сло-
боданка Кочовиќ и Рада Кочевиќ, сите со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, дос-
тават адреса или одредат полномошник кој ќе ги зас-
тапува во оваа постапка во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот. Во спротивно судот преку Цен-
тарот за социјални работи —, Тетово ќе им постави 
старател кој ќе ги застапува до правосилното окончу-
вање на оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 138/83. (33) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за сопственост од тужителот Адеми Нуриман 
од село. Г. Седларце, тетовско, против тужениот Ве-
лии Јусуф Вели, порано од Г. Седларце, тетовско, а. 
сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 
150.0(^,00 динари. 

Се повикува тужениот Велии Јусуф Вели од село 
Г. Седларце да се јави во Општинскиот суд во Тето-
во во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот или да одреди свој полномошник кој ќе ги 
штити неговите интереси пред судот. По истеков на 
овој рок ќе му биде поставен привремен старател 
преку Центарот за социјални работи во Тетово.. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 149/84. (28) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Статутот на Монтажната задруга 

„ЕНЕРГО-СКОПЈЕ" — Скопје, Собирот на работните 
луѓе на задругата 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на работоводен орган — директор на 
задругата. 

Покрај општите услови, предвидени со Законот 
за работните односи, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните услови: 

— да имаат завршено средно техничко училиште 
над 5 години работно искуство во струката и на со-
одветни раководни работни места; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 

— да не се осудувани за кривично дело. 

Пријавите со комплетна документација да се дос-
тавуваат на адреса: Монтажна задруга „ЕНЕРГО-
СКОПЈЕ" — Скопје, ул. „Мито ХаџЛвасилев Јасмин", 
блок 7/3 — градски ѕид. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од $енот на објаву-
вањето. ^ 

Непотполните и ^благовремените пријави — 
молби нема да бидат земени предвид. (88) 
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Комисијата за избор и именување на Собранието 
на општината Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општината Прилеп ќе врши 
избор на еден судија во Општинскирт суд — 
Прилеп 
Кандидатите кои ^.исполнуваат условите предви-

дени во член 247 од Законот за државната управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 4 5 / 8 0 ) и посебните ус-
лови предвидени во член 91 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), пријави-
те да ги доставуваат до Комисијата за избор и именува-
ње на Собранието на општината Прилеп во1 рок од 
15 дена сметано од денот на објавувањето во „Служ-
бен гласник на општината Прилеп", односно заклуч-
но СО 29 март 1984 година. (87) 

СОДРЖИНА 
Страна 

1 5 3 
1 5 3 

1 5 5 

— — — 1 5 8 

109. Одлука за висината на стапката на по-
себниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство — — — 

ИО. Одлука за валоризација на основиците и 
висината на придонесите за здравствено 
осигурување на осигуреници за кои со за-
кон не се утврдени основици, како и ва-
лоризација на основиците и висината на 
придонесите за _ одделни категории оси-
гуреници за 1984 година — 

ДЕБАР 

1 6 3 

— — 1 6 3 

111. Одлука за утврдување стапки на придоне-
си за 1984 година — — — — — — 

99. Одлука за помилување на осудени лица — 
100. Уредба за класификација на водите — 
101. Уредба за категоризација на водотеците 

и езерата — — — — — — — — 
102. Решение за разрешување и именување 

претставници на општествената заедница 
во Советот на Заводот за геодетски и фо-
тограметриски работи — 

103. Решение за делегирање претставник во 
Општествениот совет за републичкиот се-
кретаријат за правосудство — , — — — 158 

104. Решение за назначување виши советник 
во Извршниот совет на Собранието на Со-

цијалистичка Република Македонија — — 158 
105. Решение за разрешување и именување 

членови на Советот на Дирекцијата за 
републички стоковни резерви — — — 158 

106. Решение за определување на организаци-
ја. на здружен труд која може да врши 
испитување на ефикасноста на уредите за 
фаќање и пречистување на штетните ма-
терии кои го загадуваат воздухот — — 159 

107. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 13/82 ОД 25 јануари 1984 година — 159 

108. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 9 3 / 8 3 од 1 8 јануари 1 9 8 4 година — 1 5 9 

109. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1 5 6 / 8 2 од 2 5 јануари 1 9 8 4 година — 1 6 0 

НО. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1 8 9 / 8 3 ОД 1 8 јануари 1 9 8 4 година — 1 6 0 

111. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1 9 4 / 8 3 од 1 февруари 1 9 8 4 година 1 6 1 

112. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1 9 7 / 8 3 ОД 1 февруари 1 9 8 4 година 1 6 1 

113. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 2 1 4 / 8 3 од 1 8 јануари 1 9 8 4 година 1 6 2 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

107. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесите за здравствено оси-
гурување на работниците — — — — 163 

108. Одлука за утврдување висината на придо-
несите за здравствено осигурување на зем-
јоделците — — — — — — — — 163 

ДЕМИР ХИСАР 

112. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработување за 1984 година — 

КОЧАНИ 

113. Одлука за стапките на придонесот за 
здравство и здравствено осигурување на 
работниците и стапката на посебниот при-
донес за користење на здравствена заш-
тита во странство — — — — — — 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

114. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за утврдување висината на придо-
несите за здравствено осигурување на ра-
ботниците за 1984 година,— — — — 

115. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лица вработе-
ни кај приватни работодавци — — — 

116. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за утврдување на стапката на при-
донесот од катастарскиот доход и паушал-
ниот износ по домаќинство на осигурени-
ците — земјоделци — — — — — — 

ТЕТОВО 

117. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од личен доход за основно обра-
зование за 1984 година — — — — — 

ШТИП 

118. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесот од личен доход на граѓаните на 
Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата 
— Штип — — — — — — — * — 

119. Одлука за ослободување од придонес од 
доходот на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита 
Штип — — — — — — — — — 

120. Одлука за утврдување стапките на придо-
несот од доходот на организациите на 
здружен труд ЈПТО остваруваат доход и ут-
врдување на стапките на придонес од ли-
чен доход на граѓаните за 1984 година 

1 6 4 

1 6 4 

1 6 4 

1 6 5 

1 6 5 

1 6 5 

166 

166 

166 

166 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10а. Попгг. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 
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