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174. 
Врз основа на член 72 став 5 од Законот за во-

дите („Службен весник на СРМ" бр. 6/81), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ НА ЗАГРОЗЕ-

НИТЕ ПОДРАЧЈА 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат основните елемен-

ти што ги содржи планот за заштита и одбрана од 
поплави на загрозено подрачје, кое, при неконтро-
лирано изливање на води од коритата и бреговите на 
водотек или езеро, уривање на брани и други објек-
ти за акумулирани на вода или друг материјал во 
чечна состојба, со издигнување на нивната на под-
земни води и слично, може да биде поплавено, загро-
зувајќи ги при тоа животите на луѓето и причинувај-
ќи значителни материјални штети (во натамошниот 
текст: план). 

Член 2 
При изработката на планот и определувањето на 

подрачјето што може да биде загрозено од поплави 
се користи: водостопанската основа на СР Македо-
нија, водостопанската основа за водостопанското 
подрачје, постојната хидротехничка документација за 
водотек или езеоо, за браните односно акумулациите, 
хидрометеоролошките податоци и документацијата 
што за таа цел би се изготвила. 

За сите загрозени подрачја од поплави во една 
општина се изготвува единствен план. 

Член з 
Планот особено содржи: 
1. подлоги (топографски, хидролошки, хидротех-

нички, стопански, демографски и други подлоги и 
податоци); 

2. попис и опис на водостопански, електросто-
пански, хидрометеоролошки и други објекти и пос-
тројки во загрозеното подрачје (вклучувајќи ја и нив-
ната опрема), што можат да послужат во заштитата 
и одбраната од поплави; 

3. работи и мерки што ќе се преземаат и извр-
шуваат пред опасност од поплави, за време на не-
посредна опасност од поплави, за време додека трае 
поплавата и за време на вонредна состојба и 

4. организација на заштитата и одбраната од 
поплави. 

Член 4 
Зависно Од опасноста но животите на луѓето и 

обемот на штетите што можат да настанат од појава 
на поплава во загрозеното подрачје, со планот поде-
тално се утврдуваат четири состојби на заштита и 
одбрана од поплави и тоа: 

1. пред опасност од поплави — кога водостоите 
во водотеците или езерата рдносно количествата на 
протечните води се во границите на нормална состој-
ба, нема изливање на вода надвор од нивните кори-
та односно брегови, а хидрометеоролошките прогно-
зи не навестуваат надоаѓање на поголеми води; 

2. за време на непосредна опасност од поплави 
— кога водостоите на водотеците или езерата го до-
стигнале критичното ниво на определените профили 

односно места, а хидролошките прогнози навестуваат 
надоаѓање на поголеми води; 

3. за време додека трае попдавата — кога водо-
стоите во водотеците или езерата го надминале кри-
тичното ниво на еден или повеќе од определените 
профили односно места, започнало изливање на во-
да надвор од нивните корита односно брегови или 
кога се појават знаци за уривање на насипи и други 
заштитни водостопански објекти, поради што може 
да се излијат значителни количества вода во загро-
зеното подрачје, а хидролошките прогнози навесту-
ваат натамошно надоаѓање на големи води и 

4. за време на вонредна состојба — кога е про-
гласена непосредна опасност од уривање на брана 
или се урнала брана која што се наоѓа во или воз-
водно од загрозеното подрачје. 

Член 5 
Подлогите од точка 1 на член 3 од оваа уредба 

се состојат од: 
а) карта во размер" најмногу до 1:25.000 во која 

се обележуваат: 
— границите на загрозеното подрачје; 
— заштитните — одбранбени објекти,-
-т- одбранбените линии; 
— карактеристичните попречни профили; 
— просторите за времено прифаќање на водите 

што евентуално би се изливале надвор од коритата 
и бреговите на водотекот или езерото, и 

— други работи што се од значење за заштитата 
и одбраната од поплави; 

б) хидролошки податоци: површината на сливот 
возводно од загрозеното подрачје, притоките со нив-
ните сливови во загрозеното подрачје, протеците на 
големите води при кои започнува состојбата на не-
посредна опасност од поплави, како и протеците на 
големите води од кои досега се појавиле поплави, со 
означување на датите »на забележаните поплави и ко-
тата на ВОДОСТОЈОТ; 

в), најмалку два карактеристични попречни про-
фили нацртани во погоден размер, што ќе го опфа-
тат и просторот надвор од коритото на водотекот 
или езерото до котата на поплавувањето од најголе-
мите води од кои се врши заштитата и одбраната од 
поплави. За тие профили табеларно и графички да 
се прикаже зависноста на водостојот од протекот и 
површините што би , се поплавиле; 

г) хидротехнички карактеристики изразени пре-
ку: надолжен профил на водотекот во загрозеното 
подрачје во погоден размер, пропусната моќ на 
речното корито на карактеристичните профили и 
Основните карактеристики за објектите во и покрај 
речното корито што ја намалуваат пропусната моќ. 

Посебно се дава опис на состојбите и функциите 
на постојните заштитни објекти,-

д) стопански податоци на: земјоделските и дру-
гите површини во загрозеното подрачје, патишта, 
железнички пруги, индустриските и другите објекти 
кои би биле загрозени од поплави; 

ѓ) демографски, комунални и други податоци за: 
населението и бројот на луѓето што би биле загро-
зени од поплави, улиците, водоводите, канализациите 
и други и 

е) податоци за објектите на кои состојбата за 
време на поплава ќе им се влоши (мостови, насипи 
на патишта и железнички пруги и слично) или нив-
ното постоење го пречи течењето на големите води. 
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Член 6 
Зависно од хидрографските, топографски^, хид-

ролошките и другите природни особености на сли-
вот возводно и во подрачјето што може да биде 
загрозено од поплави, во планот за заштита и одбра-
на од поплави, одделно за состојбите утврдени во член 
4 од оваа уредба, се предвидува односно определува 
особено следното: 

а) пред опасност од поплави, како подготвител-
ни се преземаат следните работи и мерки: 

— се определуваат водостопанските, електросто-
панските, комуналните, хидрометеоролошките и дру-
гите објекти и постројки што можат да служат во ' 
заштитата и одбраната од поплави, се прецизира нив-
ната улога и функција, се назначуваат нивните ло-
кации и организациите на здружениот труд што уп-
равуваат со НИВ; 

— се определуваат местата и бреговите на во-
дотекот или езерото кадешто најчесто се јавуваат 
изливања на вода и за тие места се предвидуваат 
најпотребните хидротехнички и други заштитни ра-
боти и мерки за брзо спречување на изливање^; 

— кај регулираните водотеци, се определуваат 
слабите места на насипите или утврдените брегови, 
и се изготвува техничка документација за брзо са-
нирање на тие места; 

— кај ^'регулираните водотеци, во зависност од 
материјалните добра што треба да се заштитуваат 
од поплави, се определуваат одбранбени линии кои-
што, зависно од нивната должина и од конфигура-
цијата на теренот, се делат на делници и сектори; 

— по делници односно сектори на загрозеното 
подрачје се определуваат местата кадешто ќе се де-
понира потребниот материјал; 

— со цел да се спречат поголеми штети во н а -
водните делови од подрачјето, кадешто е потребно 
и можно, се определуваат простори за прифаќање и 
привремено задржување на излиените води во воз-
водните делници или сектори, и за тие простори се 
предвидуваат потребните работи,-

— се предвидуваат безбедни врски меѓу делни-
ците и секторите во загрозеното подрачје и врски со 
општинскиот- штаб за цивилна заштита односно со 
општинскиот центар за известување и 

— се предвидуваат работи и мерки што треба да 
се извршуваат односно преземаат на објектите во и 
покрај коритата и бреговите на водотекот (мостови, 
попречни и подолжни насипи на патишта и желез-
нички пруги и слично), кои со своето постоење го 
влошуваат течењето на големите води. 

За сите работи од алинеите 2, 3, 6 и 8 од точ-
ката а) на овој член се прави целосна спецификација 
на потребните материјали, се предвидува бројот на 
работниците по видови на работи, по делници однос-
но сектори и се согледува потребната механизација 
и транспортни средства и други претходни работи 
потребни за заштита и одбрана од поплави. 

б) за време на непосредна опасност од поплави: 
— се утврдуваат водостоите и протеците на вода 

во водотеците односно водостоите на езерата на оп-
ределените профили односно места, при кое се про-
гласува состојбата на непосредна опасност од попла-
ви и се уредува начинот на прогласувањето на таа 
состојба; 

— се утврдува начинот на следењето и известу-
вањето на промените на водостоите и протеците на 
вода во водотеците и нивоата на езерата на опреде-
лените профили односно места, се определуваат 
стручните лица што ќе бидат задолжени за овие ра-
боти, по делници односно сектори, и се уредува на-
чинот на повикувањето и задолжувањето на тие лица,-

— за определените објекти и постројки што ќе 
служат во заштитата и одбраната од поплави, се ут-
врдува начинот на извршувањето на нивната функ-
ција. Посебно се предвидува во кои случаи и на кој 
начин ќе се врши празнење или сопирање на испуш-
тање вода од возводните хидроакумулации коишто 
имаат непосредно влијание на загрозеното подрачје; 

— за определените објекти коишто го влошуваат 
течењето на големите води, се утврдува редоследот 

и начинот на извршувањето на предвидените работи 
и мерки; 

— се утврдува начинот на воспоставувањето и 
активирањето на предвидените врски помеѓу делни-
ците, секторите и општинските центри за .известува-
ње, и 

— се предвидуваат и уредуваат и други работи и 
мерки потребни за состојбата — за време на не-
посредна опасност од поплава. 

в) за време додека трае поплавата: 
— се уредува начинот на прогласувањето на по-

четокот и завршетокот на оваа состојба, повикува-
њето и задолжувањето на лицата коишто ќе раково-
дат со одораната од поплава како и начинот на анга-
жирањето на планираните работници, механизацијата 
и транспортните средства, по делници односно сек-
тори; 

— зависно од водостојот во водотекот или езе-
рото односно количината на вода што може да се 
излие надвор од коритата односно одбранбените ли-
нии, се утврдува обемот на работите предвидени во 
планот за нормални услови и за време на непосред-
на опасност од поплави, по делници односно секто-
ри и се утврдува редоследот на одделните работи; 

— се утврдува начинот на издавањето налог за 
празнење или сопирање на испуштање вода од воз-
водните хидроакумулации и за активирање на дру-
гите објекти и постројки предвидени да служат во 
одбраната од поплави; 

— за случај на опасност од изливање на поголе-
ми количини вода надвор од коритата на водотекот 
или езерото односно надвор од одбранбените линии, 
и покрај извршувањето на предвидените работи и 
мерки, како и во случај на намерно испуштање на 
вода во однапред определените за тоа простори, се 
утврдува начинот на евакуацијата на луѓето и под-
вижните материјални добра од загрозените просто-
ри; и 

— се предвидуваат и други работи и мерки за 
што поуспешна одбрана од поплави. 

г) за време на вонредна состојба на одбрана од 
поплави — заштитат^ и одбраната од поплави при 
оваа состојба се врши според Оперативниот план за 
известување и тревожење на населението во подрач-
јето загрозено од евентуално уривање на браната 
којашто се наоѓа возводно или во тоа подрачје (Опе-
ративниот план се изготвува според посебното сојуз-
но Упатство, и е составен дел на планот за заштита 
и одбрана од поплави). 

Член 7 
Во делот на планот за организација на заштита-

та и одбраната од поплави (член з, точка 4 од оваа 
уредба) се определува: 

— која водостопанска или друга организација на 
здружен труд е основен носител на извршувањето на 
работите и мерките предвидени во планот за сите 
состојби од член 4 на уредбата, со список на работ-
ниците, механизацијата и транспортните средства што 
ќе бидат ангажирани во состојбите: за време на не-
посредна опасност од поплави и за време додека трае 
одбраната од поплави; 

— кои други основни организации на здруже-
ниот труд^ месни заедници и други организации и 
заедници ќе земаат учество при состојбата — за вре-
ме додека трае одбраната од поплави — со список 
на луѓето, механизацијата и транспортните средства 

— стручните лица кои ќе раководат со заштита-
та и одбраната од поплави и нивните заменици и 
помошници, како за загрозеното подрачје така и за 
делниците односно секторите, со конкретизирање на 
нивните овластувања и'обврски; 

— начинот на вршење проверки и кој ќе ги врши 
проверките за тоа колку и кои од предвидените ма-
теријали стојат на располагање, од каде ќе се врши 
набавка на потребниот дополнителен материјал, на-
чинот на ангажирањето на потребната механизација 
и транспортни средства, како и повикувањето и дове-
дувањето на работниците со потребните квалифика-
ции, по делници односно сектори; 

— начинот на водењето, содржината и кој е за-
должен да води дневник за состојбите од алинеите 
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2, 3 и 4 од член 4 на оваа уредба, во ЈСОЈ особено се 
евидентираат: податоците за порастот или опаѓањето 
на водостојот по време, настанатите промени на заш-
титените и други објекти, извршените работи во заш-
титата и одбраната од поплави, бројот на ангажира-
ните луѓе, механизацијата, транспортните средства и 
другата опрема, потрошените Материјали и друго, и 

— други работи и мерки за успешна заштита и 
одбрана од поплави. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-212/1 
17 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

175. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот на 

цените и за општествена контрола на цените на про-
изводите и услугите („Службен весник на СР Маке-
донија" бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА ЈАЧ-

МЕНОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што про-
изведуваат јачмен сами или во кооперација со инди-
видуалните земјоделски производители и индивидуал-
ните земјоделски производители (во натамошниот 
текст: производители) или на организациите на здру-
жениот труд кои се занимаваат со промет или пре-
работка на јачмен (во натамошниот текст: купувачи) 
им се обезбедува заштитна цена од 17,00 дин/кгр. 

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука 
се обезбедуваат под услов: 

— договорот за производство и испорака на јач-
менот од точка 1 на оваа одлука, производителот и 
купувачот да го склучат до 15 ма ј за годината зд ко-
ја се прави договорот, со, тоа што цената не може да 
биде пониска од договорената од точка 1 од оваа 
одлука 

— производителот да и достави договор на Ди-
рекцијата за републички стоковни резерви (во ната-
мошниот текст: Дирекцијата) во рок од 15 дена од 
денот кога е склучен заради евиденција. 

3. Дирекцијата е должна да ги откупи догово-
рените количества по цена од точка 1 само доколку: 

а) договорот меѓу производителот и купувачот и 
е доставен заради евиденција во рок пропишан со 
точка 2 од оваа одлука; 

б) купувачот во договорениот рок не ги презел 
договорените количества јачмен од точките 1 и 2 
на оваа одлука и доколку производителот во рок од 
седум дена од денот кога купувачот бил должен да 
ги преземе тие количества јачмен, достави барање 
за да ги преземе Дирекцијата; 

в) договорот од точка 2 на оваа одлука содржи 
одредби за цената, рокот на испораката и количе-
ството на јачменот, со тоа што договорените коли-
чества да не бидат помали од 50 тони. 

4. Дирекцијата е должна да го откупи јачменот 
од производителите во рок од 45 дена од денот кога 
го примила барањето од производителот за презема-
ње, со тоа што тој рок не може да почне да тече 
пред 1 октомври од тековната година и не подоцна 
од 15 декември 1984 година. 

Со преземањето на јачменот од страна на Ди-
рекцијата по одредбите од став 1 на оваа точка не 
се з афата во другите права и обврски кои за произ-
водителот и купувачот произлегуваат од договорот 
кој го склучиле меѓу себе. 

5. Ако Дирекцијата не го преземе јачменот во 
рокот предвиден со точка 4 на оваа олдука, должна 

е на производителот, покрај цената од точка 1 на 
оваа одлука, да му ги надомести и сите трошоци за 
складирање на непреземените количества сметајќи од 
денот на истекот на рокот од точка 4 на оваа одлука. 

6. Цената на јачменот од точка 1 на оваа одлука 
се подразбира: франко-вагон или од магацинот на 
товарната станица на производителот, или франко-
магацин на производителот, или франко-камион на 
тврд пат по, избор на купувачот, а без амбалажа. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-527/4 
е април 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

176. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот 

на цените и за општествена контрола на цените 
на производите и услугите („Службен весник на СРМ" 
бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА ОВЕ-

СОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што про-
изведуваат овес сами или во кооперација со индиви-
дуалните земјоделски производители (во натамош-
ниот текст: производители) или на организациите на 
здружениот труд кои се занимаваат со промет или 
преработка на овес (во натамошниот текст.- купува-
чи) им се обезбедува заштитна цена од 18,00 дин/кгр. 

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука се 
обезбедуваат под услов: 

— договорот за производство и испорака на ове-
сот од точка 1 на оваа одлука, производителот и ку-
пувачот да го склучат до 15 ма ј за годината за која 
се прави договорот, со тоа што цената не може да 
биде пониска од договорената од точка 1 од оваа од-
лука ; ' 

— производителот да и достави договор на Ди-
рекцијата за републички стоковни резерви (во ната-
мошниот текст: Дирекција) во рок од ,15, дена од де-
нот кога е склучен заради евиденција. 

3. .Дирекцијата е должна да ги откупи договоре-
ните количества по цена од точка 1 само доколку: 

а) договорот меѓу производителот и купувачот и 
е доставен заради евиденција во рок пропишан со 
точка 2 од оваа одлука,-

б) купувачот во договорениот рок не ги презел 
договорените количества овес од точките 1 и 2 од 
оваа одлука и ако производителот во рок од седум 
дена од денот кога купувачот бил должен да ги пре-
земе тие количества овес, достави барање за да ги 
преземе Дирекцијата; 

в) договорот од точка 2 на оваа одлука содржи 
одредби за цената, рокот на испораката и количе-
ствата овес, со тоа што договорените количества да 
не бидат помали од 50 тони. 

4. Дирекцијата е должна да го откупи овесот од 
производителите во рок од 45 дена од денот кога го 
примила барањето од производителот за преземање, 
со тоа што тој рок не може да почне да тече пред 1 
октомври од тековната година и не подоцна од 15 
декември 1984 година. 

Со преземањето на овесот од страна на Дирек-
цијата по одредбите од став 1 на оваа точка не се 
з а ф а ќ а во другите права и обврски кои произлегу-
ваат за производителот и купувачот од договорот кој 
меѓу себе го склучиле. 

5. Ако Дирекцијата не го преземе овесот во рокот 
предвиден со точка* 4 на оваа одлука, должна е на 
производителот, покрај цената од точка 1 на оваа 
одлука, да му ги надомести и сите трошоци за скла-
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дирање на непреземените количества сметајќи од де-
нот на истекот на рокот од точка 4 на оваа одлука. 

6. Цената на овесот од точка 1 на оваа одлука 
се подразбира: франко-вагон или од магацинот на 
товарната станица на производителот, или франко-
магацин на производителот, или франко-камион на 
тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службенвесник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-527/3 
6 април 1984 година 

Скопје х 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

177. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот на 

цените и за општествена контрола на цените на про-
изводите и услугите („Службен весник на СРМ" бр. 
33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ ЗА 

ГРАВОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА 

1. На организациите кои (̂ е занимаваат со про-
изводство на грав сами или во кооперација со инди-
видуалните земјоделски производители и индивидуал-
ните земјоделски производители кои ќе договорат 
производство на грав со големите потрошувачи 
(хотели, болници, општествени ресторани и ел.) или 
со организациите на здружениот труд кои се зани-
маваат со продажба и преработка на грав (во ната-
мошниот Текст: купувачи) им се обезбедува заштитна 
цена за ситно зрнест грав од 95,00 дин/кгр., а за круп-
нозрнест грав 115,00 дин/кгр. 

2. Заштитната цена од точка 1 на оваа одлука 
се обезбедува под услов: 

—; квалитетот на гравот од точка 1 на оваа одлу-
ка да одговара на квалитетот пропишан со Правил-
никот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и пе-
чурките („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/79); 

— договорот за производство и испорака на гра-
вот од точка 1 на оваа одлука, производителот и ку-
пувачот да го склучат до 15 мај за годината за која 
се прави дбговорот, со тоа што цените не можат да 
бидат повисоки од договорените со точка 1 од оваа 
одлука,-

— производителот да и достави договор на Ди-
рекцијата за републички стоковни резерви (во ната-
мошниот текст — Дирекција) во рок од 15 дена од 
денот кога е склучен заради евиденција. 

3. Дирекцијата е должна да ги откупи договоре-
ните количества по цена од точка 1 само доколку-. 

а) договорот меѓу производителот и купувачот 
и е доставен заради евиденција во рок пропишан со 
точка 2 од оваа одлука ; 

б) купувачот во договорениот рок не ги презел 
договорените количества грав од точките 1 и 2 на 
оваа одлука и доколку производителот во рок од 
седум дена од денот кога купувачот бил должен да 
ги преземе тие количества грав достави барање за 
да ги преземе Дирекцијата; 

в) договорот од точка 2 на оваа одлука содржи 
одредби за цената, рокот на испораката и количе-
ството на гравот, со тоа што договорените количе-
ства да не бидат помали од 10 тони. 

4. Дирекцијата е должна да го откупи гравот од 
производителите во рок од 45 дена од денот кога го 
примила барањето од производителот за преземање, 
со тоа што тој рок не може да почне да тече пред 
1 октомври од тековната година и не подоцна од 15 
декември 1984 година. 

Со преземањето на гравот од страна на Дирек-
цијата по одредбите од ст^в 1 на оваа точка не се 
зафаќа во другите права и обврски кои произлегу-

ваат од производителот и купувачот од договорот 
кој го склучиле меѓу себе. 

5. Ако Дирекцијата не го преземе гравот во ро-
кот од точка 4 на оваа одлука, должна е на произ-
водителот, покрај цената од точка 1 на оваа одлука,, 
да му ги надомести и сите трошоци за складирање 
на преземените количества од денот на истекот на 
рокот од точка 4 на оваа одлука. 

6. Цената на гравот од точка 1 на оваа одлука се 
подразбира франко-вагон или од магацин на товар-, 
ната станица на производителот, или франко-мага-
цин на производителот, или франко-камион на тврд 
пат по избор на купувачот, а без амбалажа. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денЗт на објавувањето во ..Службен весник на Соци-
}алистичка Република Македонија". 

Бр. 23-527/5 
6 април 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

178. 
Врз оснива на член 16 од Законот за системот 

на цените и за општествена контрола на цените на 
производите и услугите („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија,' на седницата' одржана на 6 април 
1984 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА 

КОМПИРОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство на компир сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски произво-
дители кои ќе договорат производство на компир со 
големите потрошувачи (хотели, болници, општествени 
ресторани и ел.) или со организациите на здруже-
ниот труд кои се занимаваат со промет или преработ-
ка на компир (во натамошниот текст: купувач) им 
се обезбедува заштитна цена за сите видови компир, 
квалитет I класа во износ од 13,00 дин/кгрм 

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука 
се обезбедуваат под услов: 

— квалитетот на компирот да одговара на ква-
литетот пропишан во Правилникот за квалитетот на 
овошјето, зеленчукот и печурките, („Службен лист 
на СФЃЈ" бр. 29/79); 

— договор за производство и испорака на ком-
пир од точка 1 на оваа одлука, производителот и ку-
пувачот да склучат до 15 мај во годината за која 
се врши договарањето, со тоа што цените не̂  можат 
да бидат пониски од договорената цена од точка 1 
на оваа одлука! 

— произведувачот да достави договор до Дирек-
цијата за републички стоковни резерви (во натамош-
ниот текст: Дирекција) во, рок од 15 дена од денот 
кога е склучен заради евиденција. 

3. Дирекцијата должна по цени од точка 1 на 
оваа одлука да ги преземе договорените количества 

компир само: 
а) ако договорот склучен меѓу производителот и 

купувачот и е доставен заради евиденција во рок 
предвиден со точка 2 од оваа одлука; 

б) ако купувачот во договорениот рок не ги пре-
земе договорените количества на компир од точките 
1 и 2 од оваа одлука и ако производителот во рок 
од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да ги 
преземе тие количества компир, побара од Дирек-
цијата таа да ги преземе; 

в) ако договорот од точка 2 од оваа одлука со-
држи одредби за цената, рок на испорака и коли-
чество на компирот, со тоа што договорените коли-
чества не можат да бидат помали од 100 тони. 
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4. Дирекцијата е должна од производителот да 
ги преземе Договорените количества во р о к ' од 45 
дена од денот кога го примила барањето од произ-
водителот за преземање, со тоа што тој рок не може 
да почне да тече пред 1 октомври во тековната го-
дина, а не подоцна од 30 ноември 1984 година. 

Со преземањето на компирот од страна на Ди-
рекцијата гго одредбата од став 1 на оваа точка, не 
се зафаќа во другите права и обврски кои за произ-
водителот и купувачот произлегуваат од договорот 
што меѓусебно го склучиле. 

5. Ако Дирекцијата не го преземе, компирот во 
рокот од точка 4 на оваа одлука, должна е на про-
изведувачот да му ги надомести, покрај цената од 
точка 1 на ое22 одлука и сите трошоци за складира-
ње на непреземените количества сметајќи од денот 
на истекот на рокот од точка 4 на оваа одлука. 

; 6. Цените на компирот од точка 1 на оваа одлу-
ка се подразбираат франко-вапон или франко-камион 
на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа. 

7. Оваа одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден 
од денот на објавувањето во ».Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-527/1 
6 април 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Кочо Тулевски, е. р. 

179. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот на 

цените и за општествена контрола на цените на про-
изводите и услугите („Службен весник на СРМ" бр. 
33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНА ЦЕНА ЗА КРОМИ-

\ ДОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд кои се 
занимаваат со производство на кромид или во коопе-
рација со индивидуалните земјоделски производители 
и индивидуалните земјоделски производители кои ќе 
склучат договор за производство на кромид со голе-
мите потрошувачи - (хотели, болници, општествени ре-
сторани и ел.) или организациите на здружениот труд 
кои се занимаваат со промет или преработка на кро-
мид (во натамошниот текст: купувачи) им се обезбе-
дува заштитна цена на кромидот од 13,00 дин/кгр. 

2. Заштитната цена од точка 1 на оваа одлука се 
обезбедува под услов: 

— квалитетот на кромидот да одговара на ква-
литетот пропишан во Правилникот за квалитетот 
на овошјето, зеленчукот и печурките („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 29/79) и • да е произведен од 
атестирано сортно семе; 

— договорот за производство и испорака на кро-
мид од точка 1 на оваа одлука производителот и 
купувачот да го склучат до 15 мај за годината за 
која се врши договарањето, со тоа што цената не 
може да биде пониска од договорената цена од точ-
ка 1 на оваа одлука,-

— производителот да и го достави договорот на 
Дирекцијата за републички стоковни резерви (во 
натамошниот текст-. Дирекција) во рок од 15 дена 
од денот кога е склучен заради евиденција. 

3. Дирекцијата е должна по цени од точка 1 на 
оваа- одлука да ги презема договорените количества 
на кромид само: 

а) ако склучениот договор меѓу производителот 
и купувачот е доставен за евиденција во рокот од 
точка 2 на оваа одлука,-

б) ако купувачот во договорениот рок не ги пре-
земе договорените количества кромид од точките 
1 и 2 на оваа одлука и. ако производителот во рок 

од 7 дена од денот коѓа купувачот бил должен да 
ги преземе тие количества на кромидот, достави ба-
рање до Дирекцијата да ги преземе; 

в) ако договорот од точка 2 на оваа одлука со-
држи одредби за цените, рокот на испорака и коли-
чествата на кромидот со тоа што договорените ко-
личества не можат да бидат помалку од 20 тони. 

4. Дирекцијата е должна да го преземе рд про-
изводителот кромидот во рок од 15 дена од денот 
кога го примила барањето на производителот за пре-
земање, со тоа што тој рок не може да почне да 
тече пред 1 октомври на тековната година, а не по-
доцна од 15 декември 1984 година. 

Со преземањето на кромидот од страна ца Дирек-
цијата, по одредбите на став 1 од оваа точка, не се 
зафаќа во останатите права и обврски кои произле-
гуваат за производителот и купувачот од договорот 
кој меѓусебно го4 склучиле. 

5. Ако Дирекцијата не го преземе кромидот во 
рокот од точка 4 на оваа одлука, е должна на про-
изводителот да му ги надомести, покрај цената од 
точка 1 на оваа одлука, и сите трошоци за склади-
рање на непреземените количества сметано од денот 
на истекот на рокот од точка 4 ца оваа одлука. 

6. Цената на кромидот од точка 1 на оваа одлу-
ка се подразбира: франко-вагон или магацин на то-
варната станица на производителот, или франко-ма-
гацин или во камион на тврд пат по избор на купу-
вачот, а без амбалажа. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на СР Македонија". 

Бр. 23-527/2 
0 април 1984 година 

Скопје ѕ 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

180. 
Врз основа на член 28, а' во врска со член 39 

од Законот за избор на членови на делегациите и на 
.делегатите во собранијата на општествено-политич-
ките и самоуправните интересни заедници („Служ-
бен весник на СРМ" број 41/81) и заклучоците на 
Соборот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија од 12 април 1984 година, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ДВА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД И ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИ-
НИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ОД 

СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ КУМАНОВО, 
СТРУМИЦА И ДЕЛЧЕВО 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на два делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
од делегатските изборни единици на собранијата на 
општините Куманово и Струмица согласно Одлуката 
за определување на бројот на делегатите што се 
делегираат во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 41/81). 

Се распишуваат дополнителни избори за избор 
на еден делегат во Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија од 
делегатската изборна единица на Собранието на оп-
штината Делчево. 

И 
Дополнителните избори за избор на два делега-

ти во Соборот на здружениот труд во собранијата 
на општините Куманово и Струмица и еден делегат 
во Соборот на општините во Собранието на општи-
ната Делчево ќе се одржат на 29 мај 1984 година. 

Дополнителните избори да се извршат според 
новата листа на кандидати, 
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Ш 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а пропиша-
ните рокови за изборните . дејствија почнуваат да 
течат од 3 мај 1984 година. 

За спроведувањето на ова решение се грижат 
општинските изборни комисии на општините Кума-
ново, Струмица и Делчево, како и Републичката из-
борна кохмисија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1134 
25 април 1984 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

181. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И 
' ГРАДЕЖНИШТВО 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и градежништво 
се назначува Глигор 'Серафимов, досегашен помош-
ник на претседателот на Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и градежништво. 

Бр. 17-676/1 
19 април 1984 година 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Тахир Кадриу, е. р. 

182. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за фил-

мот („Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Извршни-
от совет на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ, 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ ФИЛМОВИ 
„МАКЕДОНИЈА ФИЛМ" — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Работната организаци-
ја за промет, производство и прикажување филмови 
„Македонија филм" — Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани: 

— Душко Апостолски, 
— Мице Јанкуловски, 
— Атанас Петровски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на Работната организација за промет, про-
изводство и прикажување филмови „Македонија 
филм" — Скопје се именуваат: 

— Предраг Пенушлиски, претседател на Град-
скиот комитет за образование, култура и физичка 
култура на Собранието на град Скопје, 

— Рифат Јуршиди, член на Претседателството 
на Градскиот совет на ССМ — Скопје, 

— Стефка Ристовска., судија на Општинскиот суд 
Скопје I. 

Бр. 17-258/2 
6 април 1984 година 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

183. 
Врз основа на член 17 став з од Законот за 

сценско-уметнрчка дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 41^73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РО МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР — 

СКОПЈЕ 
\ 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на РО Македонски народен 
театар — Скопје, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

— Ахил Тунте, 
— Ив^јн Ивановски, 
— Беар Имери. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советов - на РО Македонски народен театар — 
Скопје се ^менуваат: 

— Микајло Николовски, член на Извршниот со-
вет и претседател на Комитетот за образование, кул-
тура и физичка култура на Собранието на општина-
та-„Центар" — Скопје, 

— Павде Колемишевски, заменик на главниот 
уредник на весникот ,*Нова Македонија" — Скопје, 

— д-р Луан Старова, вонреден професор на Фи-
лолошкиот факултет во Скопје. 

Бр. 17- $02/2 
6 април 1984 година 

Скопје 
5 Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

184. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот со^ет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
43/81), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

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

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За виши советник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија се 
назначува Живко Чинго, досегашен советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за култура. 

Бр. }7-482/2 
6 април 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Кочо Тулевски, е. р. 

185. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

Се разрешува од должност помошник на репуб-
личкиот секретар за народна одбрана Тодор Кралев, 
л(о негово барање, сметано од 1 април 1984 година. 

Бр. 17-509/2 Потпретседател . 
6 април 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, е. р. 
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186. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

дрл<авната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на .Социјалис-
тичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За советник на републичкиот секретар за народ-
на одбрана се назначува Алексо семенковски, на-
чалник на Одделение за план и анализа на ОНО и 
ОСЗ во Републичкиот завод за општествено плани-
рање. 

Бр. 17-601/1 
6 април 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

187. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на републичкиот секретар за фи-
нансии се назначува Јован Чајковски, досегашен по-
мошник на републичкиот секретар за финансии. 

Бр. 17-602/1 
6 април 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

188. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува Љубен 
Србијанко, досегашен советник на претседателот на 
Комитетот. 

Бр. 17-603/1 Потпретседател 
6 април 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, е. р. 

189. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет зц земјоделство., шумарство и водостопанство 
се назначува м-р Методи Герасимов, самостоен со-

ветник за пошумување и мелиорации на шумите во 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Бр. 17-609./1 / Потпретседател 
6 април 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, е. р. 

190. 
Врз основа на член 104, став 2 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
број 45/77, 9/78, 43/78, 38/81 и 50/82), републичкиот 
секретар за финансии, во согласност со претседате-
лот на Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 

ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на вистинскиот при-
ход од земјоделска дејност, во смисла на член 1ђ4, 
став 2 од Законот за даноците на граѓаните за 1983 
година изнесува 3,0. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Републички секретар 
за финансии, 

Александар Андоновски, е. р 

191. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот хза 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦА 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 на 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, 
пареа, прав и други штетни материи кои го загаду-
ваат воздухот. 

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

Бр. 08-265/1 Претседател 
10 февруари 1984 годинана Републичкиот комитет за 

Скопје енергетика, индустрија и 
градежништво, 

д-р Александар Маневски, е. р. 

192. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучилишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83). Републичкиот педагошки совет, на XI сед-
ница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 

ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Запоз-
навање на природата и општеството за Т1 одделение 
од Климе Секуловски и Милка Секуловића, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело" — Скопје, 1984 година. 
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2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-21/1 
5 март 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

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

193. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучршишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83). Републичкиот педагошки совет, на XI сед-
ница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 

ЗА I ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Запоз-
навање на природата и општеството за I одделение 
од Александар Стојановски, Павлина Стојановска и 
Наум Димовски, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1984 
година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

3. р в а решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-22/1 
5 март 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

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

194. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучилишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XI сед-
ница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе 

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

АЛГЕБРА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува^ употребата на учебникот Алгеб-
ра за VII одделение од Роберт Ансаров, Душко Ач-
ковски и Димитар Џиџев, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

, Бр. 03-23/1 
5 март 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д р Живко Мадевски, е. р. 

195. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
57 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на XI седница, одржана на 24 фев-
руари 1984 година, донесе 

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

НИЕ ЗБОРУВАМЕ И ЧИТАМЕ ГЕРМАНСКИ 

1. Се одобрува употребата во училиштата за 
средно насочено образование на учебникот Ние збо-
руваме и читаме германски од Жмегач Марчетић 

' Учебникот се презема од СР Хрватска. Истиот 
е одобрен за употреба во училиштата за средно об-
разование од СР Хрватска од Секретаријатот за про-
света, култура и физичка култура на СР Хрватска 
— решение бр. 41/20 од 12. VII. 1973 година, а е 
издаден од „Школска книга" — Загреб. 

2. Решението да се достави до Републичкиот за-
вод за унапредување на воспитанието и образование-
то и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-25/1 
5 март 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

( Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

196, 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. '45/80) и член 
162 од Законот за предучилишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XI сед-
ница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИЦИ 

1. Се одобрува употребата во основните училиш-
та на СР Македонија на следните учебници: 

а) Германски јазик' за V одделение од Гордана 
Еухман и Јелена Кончаревић 

Учебникот се презема од СР Србија. Истиот 
е одобрен за употреба во основните училишта на 
СР Србија од Просветниот совет на СР Србија — 
решение бр. 6Ѕ0-338 од 12. V. 1977 година, а е из-
даден од Институтот за странски јазици во Белград; 

б) Ние зборуваме германски од Хајди Левриќ 
и Дуња Безјак. 

Учебникот се презема од СР Хрватска. Истиот 
е одобрен за употреба во основните училишта на 
СР Хрватска од Секретаријатот за просвета, култура 
и физичка култура на СР Хрватска — решение бр. 
1973/1 од 22. VI. 1976 година, а е издаден од ^Школ-
ска книга" — Загреб. 

2. Решението да се достави до Републичкиот за-
вод за унапредување на воспитанието и образование-
то и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-24/1 
5 март 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

, Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 
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197. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 март 
1084 година донесе , 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 49 од Правилникот за ре-
шавање на станбените прашања на работниците во 

. Основната организација на здружениот труд „Алгре-
та" во Ресен.. Фабрика за одлеаноцИ „Фос" во Скоп-
је во состав на Сложената организација на здруже-
ниот труд Металски завод „Тито" во Скопје, доне-
сен со референдум на 29 април 1982 година. 

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

3. Уставниот 'суд на Македонија, со решение У. 
бр. 27/83 од 11 јануари 1984 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на членот 49 
од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка, затоа што пред Судот основано се постави пра-
шањето за согласноста на оспорениот член со член 
42 став 1' од Законот за станбени односи и за него-
вата спротивност со член 463 став 1 од Законот за 
здружениот труд. 

4. На седницата, Судот утврди, дека во оспоре-
ниот член 49 е утврден посебен основ за добивање 
бодови. Според овој член, комисијата за станбени 
прашања може да му додели на работникот до 20 
бодови, по претходно прибавено мислење од опште-
ствено-политичките организации и раководството на 
Основната организација. 

Според член 42 став 1 од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75) 
и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација со, самоупра-
вен општ акт, помеѓу другото, самостојно ги утврду-
ваат основите и мерилата за добивање на стан на 
користење, но притоа не смеат да се повредат ус-
тавните и законските одредби. Според тоа самоуп-
равно право е на работниците во организациите на 
здружениот труд во .согласност со Уставот и законот 
да определат такви основи и мерила за утврдување 
редот на првенство за доделување на стан, со кои 
пред се, ќе се оствари уставното начело на заемност 
и солидарност во задоволувањето на станбените по-, 
треби на работниците. Исто така, при определување-
то на основите и мерилата по кои ќе се утврдува 
редот на првенство за распределба на станови, ра-
ботниците можат освен социјално-економските да 
предвидат и објективно утврдени критериуми за при-
донесот на работникот во работата. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 49, 
работниците со референдум не утврдиле објективи-
зирани основи и мерила врз основа на кои надлеж-
ниот орган во постапката на доделување на стан 
на работникот ќе му определи и соодветен број на 
бодови во зависност од работата и резултатите што 
работникот ги постигнува' во работата. Судот утврди 
дека оспорениот член не е во согласност со член 
42 став 1 од Законот за станбени односи и дека е 
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. 13/83 
7 март 1984 година 

.Скопје 
Претседател , 

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

19Ѕ. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Уставни-
от суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата одржана на 7 март 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 41 од Правилникот за рас-
поредување на чистиот доход и за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка, донесен со референдум на 22 јуни 1980 ГО" 
дина од работниците во Централното основно учи-
лиште „Климент Охридски" во село Дурачка Река, 
општина Крива Паланка. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето на оп-
штината Крива Паланка за оценување уставноста и 
законитоста на членовите 42 и 47 од Правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Централното основно училиште „Кли-
мент Охридски" во село Дурачка Река, општина 
Крива Паланка, на начин определен за објавување 
на самоуправните општи акти. 

4. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на општината Крива Паланка под-
несе предлог до Уставниот суд на Македонија за 
оценување уставноста и законитоста на членовите 

. 41, 42 и 47 од актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. 

Според наводите во предлогот во член 41 од 
Правилникот не бил определен износ на надоместо-
кот за прекувремена работа кој требало работниците 
да го утврдат со лично изјаснување, а не за тоа да 
одлучува работничкиот совет. 

Разгледувајќи го член 41 од Правилникот, Су-
дот утврди дека со него е предвидено кога работни-
кот кој врши работи штр спаѓаат во доменот на не-
говите работни обврски за време, подолго од работ-
ЈГОТО време (продолжено работно време), таа работа 
ќе се смета за прекувремена работа. Притоа е оп-
ределено работникот во распределбата на средства-
та за лични доходи, по овој основ, да учествува 
со определен процент од пресметковниот основ кој 
е предвиден да биде регулиран со посебна одлука. 

Работниците во основната организација со само-
управен општ акт, во согласност со Законот за ра-
ботните односи, ги утврдуваат условите, случаите и 
начинот на воведување работно време подолго од 
42 часа во неделата. Во член 31 од овој закон се 
утврдени случаите во кои работното време може да 
трае подолго од 42 часа во неделата. Овие случаи 
со Законот се точно определени и тие не можат да 
се прошируваат. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 41 од' 
Правилникот е предвидено за прекувремена* работа 
да се смета продолженото работно време што 
претставува еден од случаите предвидени во член 
31 од Законот за работните односи, Судот утврди 
дека оваа одредба од Правилникот не е во соглас-
ност со член 31 од Законот за работните односи. 

Во врска со наводот од предлогот дека не е оп-
ределена висината на надоместокот за прекувремена 
работа и дека неа не може да ја утврдува работнич-
киот совет, Судот смета дека тој надоместок, како 
и другите надоместоци на личниот доход, треба да 
бидат утврдени со референдум. Ова затоа што тој 
надоместок се исплатува од средствата за лични до-
ходи на основната организација на здружениот труд 
за што работниците одлучуваат со референдум. 

Понатаму, според наводите во предлогот, надо-
местокот за време на државните празници утврден 
во член 42 од Правилникот не бил уреден на начин 
согласен со Законот за здружениот труд, Законот за 
работните односи и Законот за државните празници. 

Разгледувајќи го член 42 од Правилникот, Су-
дот Утврди дека со него е предвидено работник 
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кој работи во денови на државните празници по на-
редба на овластено лице на училиштето, односно за 
вршење на работи во рамките на неговите работни 
задачи, во распределбата на средствата за лични до-
ходи учествува со 50% од пресметковниот основ за 
Тие денови. 

Според член 129 став 5 од Законот за здруже-
ниот труд и член 82 од Законот за работните односи 
на работникот му припаѓа надоместок на личниот 
доход за деновите на.државните празници. Висината 
на тој надоместок според член 82 став 2 и член 
83 од Законот за,работните односи, се утврдува со 
самоуправен општ акт, во согласност со општестве-
ниот договор и самоуправната спогодба, доколку со 
закон поинаку не е определено. 

Со оглед на тоа што висината на надоместокот 
за работа во државни празници е утврдена со оспо-
рениот член од Правилникот, и што со закон поина-
ку не е определено, Судот утврди дека тој не е во 
спротивност, со Законот за здружениот труд и не е 
во несогласност со Законот за7 работните односи. 

На крајот, член 47 од Правилникот се оспорува 
затоа што за отсуство од работа во него било пред-
видено паушално намалување на личниот доход кое 
личело на казна наместо тоа намалување да било 
уредено во зависност од стварно изгубеното време. 

Разгледувајќи го оспорениот член 47, Судот утвр-
ди дека тој се наоѓа во делот од Правилникот во 
кој се врши процена на извршените работи и ра-
ботни задачи и вреднување на резултатите и квали-

тетот на; трудот. Според него за користењето на ра-
ботното време е потребно уредно доаѓање и одење 
на работа, а неговово рационално користење има вли-
јание на непреченото извршување на работите и ра-
ботните задачи, За неправилно користење на работ-
ното време месечната аконтација на личниот доход 
е предвидено да се намали за соодветен број на бо-
дови зависно од тоа како работникот го користи 
работното време. 

Придонесот на работникот во работата, согласно 
член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, по-
крај другото, се утврдува зависно и од користењето 
на работното време. Со оглед на тоа што во оспоре-
ниот член 47 од Правилникот е предвидено намалу-
вање на личниот доход на работникот сразмерно на 
времето за кое не е присутен на работа, а при тоа 
имајќи ја предвид природата на работата што се 
врши во училиштата, Судот утврди дека ваквиот на-
чин на регулирање на прашањето за користењето на 
работното време не е во несогласност со Уставот 
и не е во спротивност со Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 183/82 
7 март 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

173. 
Врз основа на член 14 став 1 точка 3 од Само-

управната спогодба за здружување во Самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Севе-
розападен регион, Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Северо-
западен регион, на седницата одржана на 30 март 
1984 година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА — СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН 

т Член 1 
Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот на 

Самоуправната интересна заедница за здравствена 
заштита — Северозападен регион (во натамошниот 
текст: Регионална заедница), се утврдуваат органите 
на управувањето на Регионалната заедница, извршни-
те органи и постојаните органи и тела, како и други 
прашања сврзани со организацијата и функционира-
њето па Регионалната заедница. 

1. Собрание на Регионалната заедница 

Член 2 
Собранието на Регионалната заедница е орган _ 

на самоуправувањето на Регионалната заедница. 
Собранието ги врши работите од својата надлеж-

ност утврдени со самоуправни спогодби, врз основа 
на Уставот, закон. Самоуправната спогодба за здру-
жување во Регионална заедница и оваа одлука. 

Член 3 
Собранието на Регионалната заедница го сочину-

ваат 33 делегати што се избираат од редот на деле-
гатите на собранијата на општинските и Градската 
заедница во согласност со закон и Самоуправната 
спогодба за 'здружување во Регионалната заедница, 
од кои 22 во Соборот на, делегатите на корисници 

на услуги и 11 во Соборот на делегатите на даватели 
на услуги. 

Член 4 
Работите од својата надлежност Собранието на 

Регионалната заедница ги врши во рамноправен де-
локруг на двата собора, во самостоен делокруг на 
еден од соборите за прашањата за кои тој собор 
самостојно одлучува и на заеднички седници на со-
борите. 

^лен 5 
Собранието на Регионалната заедница во рамно-

правен делокруг на двата собора: 
1. покренува иницијативи за склучување самоуп-

равни спогодби за основите на планот на развој на 
здравствената заштита во регионот во согласност со 
заедничките интереси, потреби и можности на работ-
ниците и другите работни луѓе; 

2. ја утврдува политиката и донесува План за 
развој на здравствената заштита во регионот во сог-
ласност со општествените договори и самоуправни 
спогодби за основите на планот за развој склучен во 
општината, регионот, и Републиката и обезбедува 
услови и презема мерки за остварување на таа поли-
тика и плановите за развој; 

3. покренува иницшативи за склучување на са-
моуправни спогодби меѓу општинските заедници со 
кои се обезбедуваат средства за задоволување на 
личните и заедничките потреби кои ее остваруваат во 
Регионалната заедница; 

4. го утврдува нацртот на општите акти за кои 
се води јавна расправа и предлог на општите акти 
за кои, во согласност со одредбите на самоуправ-
ните спогодби за основање и овој статут, се одлу-
чува со лично изјаснување на работните луѓе; 

5. спогодбено со собранијата на општинските за-
едници учествува во донесувањето на самоуправните 
општи акти со кои во Регионалната заедница се утвр-
дува единствено ниво и обем на правата и условите 
за користење здравствена заштита -на подрачјето на 
Регионалната заедница и изедначување на условите 
за обезбедување здравствена заштита; 

6. донесува план и други самоуправни општи ак-
ти во областа на народната одбрана и општествената 
самозаштита во согласност со законот и другите про-
писи ; 
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7. донесува финансиски план во согласност со 
планот за развој на здравствената заштита ц ја усво-
јува завршната сметка,-

8. донесува одлуки за основање здравствени ор-
ганизации со чија дејност се задоволуваат заеднич-
ките потреби и интереси во Регионалната заедница; 

донесува одлуки за изградба, реконструкција 
и опремување на објекти за болничка здравствена 
заштита, заводи и институти во согласност со плано-
вите и програмите за развој донесени во Регионал-
ната заедница; 

16. дава согласност за општествено-економската 
оправданост за основање, изградба на нов дел на 
здравствена организација или проширување на здрав-
ствена организација, како и претходна согласност за 
промена на дејноста на здравствените организации 
со чија дејност се задоволуваат заедничките потреби 
и интереси во Регионалната заедница во согласност 
со закон; 

11. согласно со собранијата на општинските за-
едници донесува општи акти со кои се усогласуваат 
основите и мерилата за стекнување на доход со сло 
бодна разменеа на трудот на здравствените организа-
ции на подрачје на Регионалната заедница; 

12. склучува општествени договори и самоуправ-
ни спогодби; 

13. врши и други работи утврдени со закон, Са-
моуправната спогодба за основање и други самоуп-
равни општи акти на Регионалната заедница. 

Член 6 
Соборот на делегати на корисници на услуги во 

самостоен делокруг: 
1. го следи остварувањето на самоуправните оп-

штествено-економски односи во Регионалната заед-
ница, го поттикнува развојот на тие односи и за таа 
цел презема или предлага соодветни мерки; 

2. го следи остварувањето на правата на здрав-
ствена заштита и другите права во врска со здрав-
ствената заштита од делокруг на Регионалната заед-
ница и во врска со тоа презема и предлага потребни 
мерки; 

3. ги разгледува и зазема ставови по прашањата 
кои во- областа на здравствената заштита ги покре-
нуваат работниците и другите работни луѓе и нив-
ните делегации и делегати, а кои се од посебен 
интерес за работниците вб организациите на здружен 
труд и работните луѓе и граѓани во месните заед-
ници ; 

4. ги разгледува извештаите и предлозите на Од-
' борот за самоуправна контрола и предлага мерки за 
остранување на согледаните недостатоци; 

5. врши и други работи од значење за унапре-
дување на положбата на работниците и другите ра-
ботни луѓе како корисници на здравствена заштита и 
други права во врска со здравствената заштита. 

Член 7 
Соборот на делегатите на даватели на услуги во 

самостоен делокруг: 
1. го следи остварувањето на самоуправните оп-

штествено-економски односи во Регионалната заед-
ница, го поттикнува развојот на тие односи, и за таа 
цел предлага или презема соодветни мерки; 

2. ги разгледува и зазема ставови по прашањата 
кои ги покренуваат работните луѓе и граѓани и нив-
ните делегации и делегати, а кои се од посебен инте-, 
рес за работниците во организациите на здружен 
труд во областа на здравствената заштита,-

3. ја следи и. анализира здравствената состојба и 
резултатите на трудот во пружање здравствена заш-
тита на населението на територијата на општински-
те односно Регионалната заедница и утврдува мерки 
за унапредување на здравствената заштита,-

4. се грижи за организирањето, работата и раз-
војот . на организациите на здружен труд во областа 
на здравствената заштита на подрачјето на Регионал-
ната заедница; 

5. дава иницијатива за склучување самоуправни 
спогодби заради регулирање на прашањата кои се од 
заеднички интерес за работниците во организациите 

на здружен труд во областа на здравствената заш-
тита на подрачјето на Регионалната заедница; 

6. ги разгледува односите на здравствените и дру-
гите работници спрема корисниците на здравствена-
та заштита и предлага мерки за унапредување на 
здравствената заштита; 

7. ги разгледува и предлага мерки за остварува-
ње на еднаква општествено-економска положба на 
работниците во здравствените организации со полож-
бата на работниците во другите организации на здру-
жен труд; 

8. врши и други работи од интерес за унапреду-
вањето на здравствената заштита на работниците и 
другите работни луѓе и граѓани, како и други ра-
боти од интерес за работниците во здравствените ор-
ганизации. 

Член 8 
Освен работите односно задачите од членовите 

6 и 7 на оваа одлука; Соборот на делегатите на ко-
рисници на услуги и Соборот на делегатите на дава-
тели на услуги во самостоен делокруг: 

1. избираат претседател и заменик претседател 
на Соборот; 

2. формираат постојани и повремени одбори и 
комисии на соборите и именуваат нови членови; 

3. то покренуваат прашањето на одговорност на 
работното тело и носителите на функции кои ги из-
бира другиот собор; 

4. врши и други работи во согласност со Самоуп-
равната спогодба за основање и оваа одлука. 

Член 9 
Собранието на Регионалната заедница на заеднич-

ка седница на соборите: 
1. го донесува Статутот на Регионалната заед-

ница,-
2. донесува деловник за работа,-
3. донесува Програма за работа; 
4. го усвојува Извештајот за работа и заврш-

ната сметка на Регионалната заедница; 
5. го избира претседателот и заменикот претсе-

дател на Собранието, претседателот, Заменикот прет-
седател и членовите на Извршниот одбор, членови на 
постојаните и повремените работни тела на Собра-
нието, како и претставници на Регионалната заед-
ница во самоуправните органи и другите организа-
ции и заедници,-

6. го именува и разрешува секретарот на Собра-
нието на Регионалната заедница; 

7. донесува општи акти за начинот на вршење 
на стручните, административните, помошните и дру-
ги работи за потребите на Регионалната заедница,-

8. склучува самоуправни спогодби со работната 
заедница за меѓусебните права, обврски и одговор-
ности ; 

9. врши и други работи за кои соборите не одлу-
чуваат во рамноправен делокруг. 

Член 10 
Со Деловникот за работа на Собранието на Ре-

гионалната заедница се уредува начинот на работа 
на Собранието, неговите органи и тела. 

Член 11 
Мандатот на делегатите во Собранието на Регио-

налната заедница трае 4 години, со тоа што манда-
тот на делегатите избрани на првите избори за деле-
гати во Собранието на Регионалната заедница трае 
до истекот на мандатот на делегати на собранијата 
од чии состав се делегирани. 

,1 

Член 12 
Делегатите во Собранието и?. Регионалната за-

едница имаат права и должности утврдени со Уста-
вот, законот и Самоуправната спогодба за здружу-
вање во Регионална заедница. 

Другите права и обврски на делегатите ќе се ут-
врдат со Деловникот за работа на Собранието на Ре-
гионалната заедница. 
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2. Претседател и заменик претседател на собранието 
и претседатели на соборите 

Член 13 
Собранието на Регионалната заедница има прет-

седател и заменик претседател на Собранието што 
се избираат од редот на делегатите во Собранието. 

Мандатот на претседателот и заменикот претсе-
дател на Собранието трае 2 години без право на 
повторен избор. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Собранието за својата работа одговараат на Собра-
нието. 

Член 14 
Претседателот на Собранието на Регионалната 

заедница: 
— ја претставува Регионалната заедница; 
— се грижи за организирање на работата на 

Собранието; 
— ги свикува седниците на Собранието, а во до-

грвор со претседателите на соборите и седниците на 
соборите, го предлага дневниот ред за седниците и 
раководи со седниците; 

— ги потпишува одлуките ^ другите акти што се 
донесени на заедничка седница на соборите, а заед-
но со претседателите на соборите ги потпишува од-
луките и другите акти кои ги донеле соборите на 
одвоени седници за прашањата од рамноправен дело-
круг; 

— се грижи за остварување на соработка со со-
бранијата на општинските заедници, како и со дру-
гите општествено-политички Органи и организации; 

— се грижи за примена на Статутот и Деловни-
кот за работа на Собранието. 

Член 15 
Заменикот на претседателот го заменува претсе-

дателот на Собранието во случај на негова спрече-
ност. 

Член 16 
Соборите на Собранието на Регионалната заедни-

ца избираат претседател и заменик на претседателот 
од редот на делегатите во Соборот. ч 

Мандатот на претседателот и заменикот на прет-
седателот на Соборот трае 4 години. 

Заменикот на претседателот на Соборот го за-
менува претседателот на Соборот во случај на него-
ва спреченост. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Соборот за својата работа одговараат пред Соборот. 

Член 17 
Претседателот на Соборот се грижи за органи-

зирање на работата на Соборот, ги свикува седни-
ците на Соборот, го предлага дневниот ред за сед-
ницата ца Соборот и раководи со седницата, ги пот-
пишува одлуките и другите акти кои ги донесува 
Соборот, се грижи за примена на Статутот и Делов-
никот за работа. 

3. Извршен одбор 

Член 18 
Собранието на Регионалната заедница има Извр-

шен одбор како свој извршен орган. 
Извршниот одбор има претседател и 1(3 членови. 

Член 19 
Претседателот* заменик претседателот и члено-

вите на Извршниот одбор ги избира Собарнието на 
Регионалната заедница на заедничка седница на со-
борите на начин утврден со Деловникот на Собра-
нието. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 
4 години, со тоа што мандатот на делегатите — чле-
нови на Извршниот одбор избрани на првите избори 
за делегати во Собранието на Регионалната заедни-
ца трае колку и нивниот мандат на делегати во Со-
бранието на Регионалната заедница. 

Мандатот на претседателот и 'заменикот претсе-
дател на Извршниот одбор трае 4 години. 

Член 20 
Извршниот одбор ги врши следните работи и за-

дачи : ' 
1. се грижи за навремено и правилно. извршува-

ње на одлуките, заклучоците и другите општи и пое-
динечни акти на Собранието; 

2. го утврдува предлогот на Статутот, самоуправ-
ните спогодби, општествените договори, плановите и 
програмите за развој и другите општи акти кои ги 
усвојува Собранието, доколку утврдувањето на пред-
лозите на овие акти не е ставено во делокруг на 
друг орган односно тело на Собранието,-

3. ги следи состојбите и проблемите во областа 
на здравствената заштита на подрачјето на Регио-
налната заедница и за тоа го известува Собранието и 
предлага соодветни мерки; 

4. ги утврдува предлогот на Финансискиот план 
и завршната сметка,-

5. се грижи за извршување на Финансискиот 
план и за наменско и рационално користење на сред-
ствата на Регионалната заедница во согласност со 
усвоените планови односно програми и со заклучо-
ците и смерниците на Собранието,-

6. го следи извршувањето на склучените спогод-
би, спроведувањето на здравствената заштита од стра-
на Ца здравствените организации; 

7. формира комисии и други постојани и повре-
мени работни тела; 

8. врши и други работи и задачи одредени со 
овој статут и заклучоците на Собранието. 

Член 21 
Извршниот одбор работи и одлучува на седници. 
Претседателот на Извршниот одбор ги свикува 

седниците, раководи со седниците, го предлага днев-
ниот ред и ги потпишува заклучоците и актите што 
ги донесува Извршниот одбор. 

Член 22 
Извршниот одбор полноважно. одлучува ако на 

седницата присуствуваат мнозинството на. членови 
на Извршниот одбор. у 

4. Работни тела на Собранието 

Член 23 
Собранието ги има следните работни тела: 
1. Комисија за развој на самоуправните опште-

ствено-економски односи, 
2. Комисија за унапредување и развој на здрав-

ствената заштита и здравствената дејност, 
3. Комисија за народна одбрана и општествена 

самозаштита, 
4. Комисија за избор и именување, 
5. Комисија за Статут и други општи акти. 

Член 24 
Комисијата за развој на самоуправните опште-

ствено-економски односи : 

— го следи развојот на општествено-економските 
односи во Регионалната заедница од гледиште на 
примена на Уставот и законот, склучените општестве-
ни договори и спогодби и другите усвоени самоуп-
равни општи акти и плански документи и му пред-
лага на Собранието потребни мерки во врска *со 
истите; 

— го следи функционирањето на( делегатскиот 
систем и предлага мерки за унапредување на тој 
систем; 

— ги утврдува предлозите на самоуправните спо-
годби и другите самоуправни општи акти кои се 
склучуваат односно донесуваат на принцип на дого-
варање Односно усогласување на Регионалната заед-
ница и другите учесници; 
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— дава мислење на предлозите на самоуправни-
те општи акти кои Извршниот одбор или друго ра-
ботно тело му ги предлага на Собранието на усво-
јување ; 

— врши други работи кои ќе и ги довери Собра-
нието. 

Член 25 
Комисијата за унапредување и развој на здрав-

ствената заштита и здравствената дејност: 
— ти врши работите кои се однесуваат на орга-

низацијата и работата на здравствените организации 
што пружаат здравствена заштита на подрачјето на 
Регионалната заедница и општинските заедници од 
гледиште на остварување на целите и задачите утвр-
дени со општествените договори и самоуправни спо-
годби и плановите за развој на здравствената заш-
тита; 

— ги разгледува предлозите, проектите и програ-
мите за модернизација, организација на работата на 
здравствените организации што укажуваат здравстве-
на заштита во Регионалната и општинските заедни-
ци со цел за унапредување на ефикасноста и квали-
тетот на здравствената" заштита; 

— ги утврдува предлог-одлуките за доверување 
на поедини научно-истражувачки работи од интерес 
за унапредување на здравствената заштита на подрач-
јето на Регионалната заедница со соодветни стручни 
и научни институции; 

— го следи и проучува остварувањето на правата 
здравствената заштита и предлага мерки за не-

изедначен обем и права на здравствената заштита во 
рамки на Регионалната заедница. 

Член 26 
Комисијата за народна одбрана и општествена са-

мозаштита : 
— ги приготвува плановите за одбрана во сог-

ласност со Законот и упатствата на надлежните орга-
ни и за таа цел остварува координација помеѓу над-
лежните органи на здравствените организации и Ре-
гионалната заедница; 

— се грижи за спроведување на припремите од 
областа на народната одбрана; 

— ги предлага потребните мерки за вршење на 
здравствена дејност во услови на војна, непосредна 
воена опасност и во вонредни состојби во согласност 
со плановите за одбрана,-

— се грижи за спроведување на задачите на ост-
варување и организација на општествената самозаш-
тита; V« ' 

— ги следи и проучува поодделни прашања од 
областа на општествената самозаштита; 

— соработува со соодветните работни тела во 
собранијата на општинските заедници, здравствените 
организации и одборите за самоуправна контрола; 

— врши и други работи во согласност со закон 
и одлуките на собранието на Регионалната заедница. . 

Член 27 ' -
Комисијата за избор и именување ја спроведува 

постапката-за избор и именување, од надлежност на 
Собранието на Регионалната заедница и му поднесу-
ва на Собранието . предлози за избор, именувања и 
разрешувања. 

Член 28 
Комисијата за статут и други општи акти го из-

готвува нацрт-статутот и другите општи акти на Ре-
гионалната заедница, ја следи јавната дискусија по 
нацрт-статутот и другите општи акти и врз основа 
на искажаните предлози и мислења изготвува пред-
лог на статутот и другите општи акти и врши работи 
во врска со измените и дополнувањата на статутот 
и другите општи акти на Регионалната заедница. 

Член 29 
' Работните тела утврдени во* член 23 од оваа 

одлука во точките 1, 2 и 5 се состојат од претседа-
тел и 4 члена, а работните тела утврдени во точките 
З и 4 се состојат од претседател и 2 члена, што ги 

I 
избира Собранието на Регионалната заедница за вре-
ме од 4 години. 

Постојаните и повремените работни тела во ра-
ботите од својот делокруг поднесуваат предлози до 
Извршниот одбор и Собранието на Регионалната за-
едница 

5. Секретар на Собранието на Регионалната заедница 

Член 30 
Собранието на Регионалната заедница има секре-

тар што го именува на заедничка седница на собори-
те во согласност со Самоуправната спогодба за здру-
жување во Регионална заедница. 

Член 31 
Секретарот на Собранието на Регионалната за-

едница : 
— ја организира работата во Регионалната за-

едница; . 
— се грижи за подготвување на нацрт-самоуп-

равните , општи акти и другите материјали кои ги 
разгледува односно за кои одлучува Собранието на 
Регионалната заедница, нејзините органи и тела; 

— се грижи за подготвување и организирање на 
седниците на Собранието, соборите на Собранието, 
Извршниот одбор и работните тела на Собранието; 

— го спроведува и организира извршувањето на 
одлуките, заклучоците и другите акти кои п ј доне-
суваат органите на Регионалната заедница; 

— се грижи за правилна примена на законските 
и другите самоуправни општи акти усвоени во Регио-
налната заедница; 

— ја застапува Заедницата ~ во имотните и други 
правни односи кои произлегуваат од дејноста, од-
носно работите и задачите на Регионалната заедница; 

— врши наредбодавни функции за извршување 
на Финансискиот план на Регионалната заедница; 

— ја раководи работната заедница што ги врши 
административните, финансиските и другите работи 
на Регионалната заедница; 

- се грижи за остварување на јавноста во рабо-
тата на Регионалната заедница и нејзините органи; 

— врши и други работи кои со закон, овој ста-
тут и другите самоуправни општи акти, како и заклу-
чоците на Собранието и неговите собори и Изврш-
ниот одбор му се ставени во надлежност. 

Член 32 
Во вршењето на своите права и должности се-

кретарот на Собранието на Регионалната заедница 
соработува со претседателот на Собранието, претсе-
дателите на соборите, претседателот на ' Извршниот 
одбор и претседателите на одборите и комисиите. 

Член 33 
Секретарот на Собранието на Регионалната за-

едница има право и должност да присуствува на сед-
ниците на Собранието и Извршниот одбор и да уче-
ствува во нивната работа, но без право на одлучу-
вање. 

- Секретарот на Собранието на Регионалната заед-
ница е должен на Собранието и Извршниот одбор на 
нивно барање да им дава објаснување и одговори 
на прашањата од делокругот на својата работа и ра-
ботата на работната група. 

. Член 34 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 02-3457/2 
30 март 1934 година 

Скопје 
Претседател, 

Бранко Стојановски, е. р, 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

174. 
Врз основа на член 106 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, на заедничка седница на Соборот на де-
легатите земјоделци — корисници на услуги и Собо-
рот на делегатите на работниците во организациите 
на здружениот труд — даватели на услугите, одр-
жана на 16 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА КОРИС-

НИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 1984 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на придо-
несите за финансирање на здравствената заштита на 
корисниците — земјоделци за 1984 година на подрач-
јето на Општинската самоуправна интересна заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп. 

Член 2 
Корисниците — земјоделци го плаќаат придоне- _ 

сот за здравствена заштита и тоа: 
а) за задолжителните видови на здравствена заш-

тита : 
— 7,20% од катастарскиот доход — за корисни-

ците кои имаат сопствена земја; 
— 1,040,00 по домаќинство — за корисниците кои 

земаат земја под наем; 
б) за правата на здравствена заштита над задол-

жителните видови што самостојно ги утврдува Заед-
ницата : 

— 1,80°/о од катастарскиот доход — за корисни-
ците кои ихмаат сопствена земја,-

— 260,00 по домаќинство — за корисниците кои 
земаат земја под наем. 

„ Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1984 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5668 
16 декември 1983 година Претседател, 

Прилеп Васил Здравески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — МАКЕДОНСКИ БРОД 

175. 
Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — М. Брад, Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— М. Брод, на заедничката седница на Соборот на 
делегатите работници — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на давателите на услуги, одр-
жана на ден 14 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ 

КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 
( 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за прес-

метување и плаќање на придонес за здравственото 
осигурување на лица вработени кај приватни»работо-
давци на подрачјето на Општинската самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — М. Брод, а за кои со Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување не се утврдени основици, 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

нес за' здравствено осигурување и за утврдување на 
правата од ова осигурување на лицата вработени кај 
приватните работодавци претставува договорениот 
нето личен доход меѓу приватниот работодавец и 
работниците, кој не може да биде помал од: , 

— 6.265,00 динари за неквалификувани работ-
ници, 

— 7.267,00 динари за полуквалификувани работ-
ници, 

— 8.081,00 динари за квалификувани работници, 
— 9.898,00 динари за висококвалификувани ра-

ботници, 
— 6.255,00 динари за лица на практика (волон-

тери), 
— 6.265,00 динари за домашни, помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во стопанството, односно училиш-

те за средно образование, односно учениците во учи-
лиштата за квалификувани работници за кои покрај 
училишната се изведува и практична настава во ра-
ботната организација или кај приватен работодавец, 
основицата е наградата што ја прима но не помал-
ку ОД: 

— 850,00 динари за ученици од I година, 
— 1.100,00 динари за ученици од II година, 
— 1.500,00 динари за ученици од III година. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на ос-
новиците За пресметување и плаќање на придонеси-
те за здравствено осигурување на лица вработени кај 
приватни работодавци, бр. 5481 од 24. ХИ. 1982 го-
дина. 

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

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

Бр. 156/1 
14 декември 1983 година 

Македонски Брод 
Собрание на Општинската 

заедница 
Претседател, 

д-р Цветанка Трајаноска, е. р. 

Собор на корисници — работници 
Претседател, 

Ружа Србиноска, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Наум Дејкоски, е. р. 

176. 
Врз основа на член 37 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — М. Брод, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на^ здравството и здравственото осигурување — 
М. Брод, на заедничка седница на трите собори на" 
делегатите, одржана на 14 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО 

Член 1 
Задолжително .здравствено се осигурени како па-

ботницч и иселениците — повратници од странство 
и тоа од земјите со кои не постојат меѓународни до-
говори и конвенции за здравствено осигурување, како 
Австралија, Шведска, Швајцарија и др., додека ре-
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ДОБИО се пријавуваат кај Заедницата за вработување, 
ако во истата сб пријавиле во рок од 30 дена по 
враќањето во СФРЈ, а се населиле на подрачјето на 
Општинската СИЗ на здравството и. здравственото 
осигурување — М. Брод. 

Лицата од претходниот став се стекнуваат со свој-
ство на корисници на здравствена заштита, ако во 
државата од која се враќаат престојувале најмалку 6 
(шест) месеци непрекинато. 

Член 2 
Придонесот за здравствено осигурување на лица-

та од претходниот член го плаќа Заедницата за вра-
ботување, во постојан месечен износ од 410,00 ди-
нарица 1984 година по корисник. 

Член 3 ' 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година. 
Со денот на влегувањето во сила оваа одлука 

престанува да важи Одлуката бр. 5464 од 28 декем-
ври 1981 година. 

Бр. 164 
14 декември 1983 година 

М. Брод 
Претседател, 

д-р Цветанка Трајаноска, е. р. 

177. 
Врз основа на член 32 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и-
член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинска-
та самоуправна интересна заедница на здравството 
и здравственото, осигурување, — М. Брод, Собрание-
то на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — М. 
Брод, на заедничка седница на Соборот на делега-
тите — корисници на услуги — работници и Соборот 
на делегатите од организациите на здружен труд од 
областа на здравството — даватели на услуги, одр-
жана на 14 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИС-
НИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА 
ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА 

СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под кои 

ќе се сметаат за издржувани лица членовите на се-
мејствата и другите лица што се корисници на здрав-
ствена заштита (во натамошниот текст: корисник) 
според Законот за здравствена заштита, како и усло-
вите под кои се смета дека издржуваното лице нема 
сопствени приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета .дека корисникот ги издржува членови-

те на поширокото семејство ако тие живеат со него 
во заедничко домаќинство и немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување и корисникот ги издр-
жува од своите приходи. 

Член з 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување ако нивниот катастарски приход од земјодел-
ство не го надминува износот од 1.000,00 динари го-
дишно, или другите приходи не го надминуваат изно-
сот од 600,00 динари месечно, или ако катастарскиот 
приход и другите приходи месечно заедно не го над- " 
минуваат износот од 3.000,00 динари годишно по 
едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заеднич-

ко домаќинство со корисникот ќе се смета за издр-
жувано лице ако неговите сопствени приходи не го 

надминуваат износот од претходниот член на оваа 
одлука и ако корисникот учествува во трошоците за 
неговата издршка со најмалку од 500,00 динари ме-
сечно. 

Член з 
Лицата кои корисникот ги зел на издржување 

осигурени се, по правило, ако немаат родители. Де-
цата кои имаат еден или двајца родители осигурени 
се како деца кои корисникот ги зел на издржување; 
ако родителите поради својата здравствена состојба 
и други околности не се способни или спречени за 
стопанисување (ученици, студенти, азилирани, во зат-
вор и ел.), односно не се во состојба да се грижат 
за децата и за нивното издржување, а децата и роди-
телите немаат сопствени приходи доволни за издржу-
вање. Сето ова под услов да обата родители не се 
способни за стопанисување или се спречени тоа да 
го сторат. 

Се смета дека децата земени на издржување, во 
смисла на претходниот став, немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување, ако нивните приходи, 
односно ако приходите на нивните родители по член 
на домаќинството, не ги надминуваат износите пред-
видени во член 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Како приход, во смисла на • членот 3 од оваа 

одлука, не се сметаат приходите по основ на инва-
лиднина за телесно оштетување и додаток за помош \ 
и нега што се обезбедуваат според прописите од 
инвалидското осигурување, како и други примања на 
издржуваното лице за кои според посебни прописи, 
со кои се установуваат одделните, примања, изрично 
е утврдено дека не се земаат предвид при утврду-
вањето на имотната состојба на домаќинството. / 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година. 
Со денот на донесувањето на оваа одлука преста-

нува да г?жи Одлуката бр. 5484 од 24 декември 1982 
година. 

Бр. 163 
14 декември 1983 година 

М. Брод 
Претседател, 

д-р Цветанка Трајаноска, е. р. 

178. 
Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот, за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — М. Брод, 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница на здравството и -здравственото осигурува-
ње _ м . Брод, на заедничката седница на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на услу-
ги и Соборот на делегатите на здружениот труд на 
здравството — даватели на услуги, одржана на 14 
декември 1983 година, донесе, 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА КО-
РИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ 
УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО 

МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот на употреба-

та -на превозните средства, .условите и начинот на 
остварувањето на надоместокот на патните трошоци 
и дневниците за време на патувањето со престој во 
друго место што им припаѓа на корисниците на 
здравствена заштита на терет на средствата на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — М. Брод (во 
натамошниот текст: Заедница), а во случај кога од 
матичниот лекар или лекарска комисија се упатени 
ца користат здравствена заштита надвор од местото 
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на нивното живеалиште и на начин пропишан со Ста-
тутот на Заедницата и Џравилникот за условите и на-
чинот на користењето на здравствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на корисниците според тарифата на превозните 
средства во јавниот патен сообраќај по најкусата ре-
лација 

Кога превозот е извршен без претходен налог на* 
матичниот лекар, оправданоста за извршениот пре-
воз ја цени лекарската комисија дополнително по ба-, 
рање на корисникот и со поднесување на потребните 
докази 

Член 3 
Надоместокот за превозот се одредува по тари-

фата на најкусата релација на превозните средства 
во јавниот сообраќај тг- железница или автобус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, 
за надоместок се зема пониската тарифа. 

Член 4 
Ако корисникот според посебни прописи има 

право на неограничен број бесплатни патувања во 
јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на на-
доместок по оваа одлука. 

Член 5 
На корисник кој користи здравствена заштита 

спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот, 
не му припаѓа надоместок за патни трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради амбулантски, специјалистички и кон-
тролни прегледи важи, по правило, само за едно па-
тување. Доколку лекарот специјалист, на кого корис-
никот му е упатен на прв преглед, најде дека е пот-
ребно испитување и лекување и кај други специјалис-
ти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобит-
ниот упат (ке важгѓ и за останатите. 

Кога корисникот, во смисла на претходниот став, 
е упатен односно преземен на амбулантно-специјалис-
тичко лекување или испитување, издадениот налог 
важи за сето време додека трае лекувањето односно 
испитувањето. 

Здравствената работна организација, односно ле-
карот на истата, кој на упатениот корисник пружил 
здравствена заштита, на налогот за -патување треба 
да потврди колку време корисникот тука се задржал 
во врска со прегледот (дцтум и часови) оверен со пе-
чат и потпис, што е доказ дека корисникот патувал 
и се јавил за здравствена заштита. Ако не е конста-
тиран часот на почетокот и завршувањето на вре-
мето на задржувањето, се исплатува само половина 
дневница од. износот утврден во член 7. 

Член 7 
Надоместок на име исхрана и сместување за вре-

ме на патување и престој во друго место на корис-
никот изнесува и тоа: 

1. на подрачјето на Заедницата — Прилеп, Кру-
шево и Брод Македонски — 100,00 динари, 

2. вон Заедницата, а на подрачјето на СРМ — 
175,00 динари, 

3. во Скопје — 190,00 динари, 
4. надвор од подрачјето на СРМ — 220,00 ди-

нари, 
5. во други центри на републиките и покраи-

ните — 270,00 динари. 
За корисниците — деца до навршување на 7 го-

дишна возраст, надоместокот од претходниот став се 
намалува за, 50°/о. 

Надоместокот припаѓа во полн износ ако пату-
вањето и престојот во друго место, заедно со часо-
вите поминати на пат, траеле повеќе од 12, а помал-
ку од 24 часа, а во половина износ ако патувањето 
и престојот траеле повеќе од 8, д помалку од 12 часа. 

Член 8 
Барањето за исплатување на надоместокот од 

претходниот член стасува првиот нареден ден по за-
вршеното патување, односно завршеното лекување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престануваат да важат одлуките за надоместокот 
на патните трошоци на осигурените лица. 

Бр. 162 
14 декември 19ЅЗ година 

М. Брод 
Претседател, 

д-р Цветанка Трајаноска, е. р. 

179. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото ' осигурување — М. Брод, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — М. Брод, 
на заедничка седница на соборите на корисниците на 
услуги работници и земјоделци, одржана на 14 де-
кември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за 
стекнување право на надоместок на трошоците за. 
закоп и посмртна помош во; случај на смрт на ко-
рисник на здравствена заштита (во натамошниот 
текст: корисник) од подрачјето на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — М. Брод. 

Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за закоп 

се утврдува и тоа: 
— 1.450,00 динари, во случај на смрт на корисник 

до едногодишна возраст; 
— 2.146,00 динари^ во случај на смрт на корисник 

од 1—7 годишна возраст; 
— 2.958,00 динари, во случај на смрт на корис-

ник од 7—14 годишна возраст,-
— 3.712,00 динари, во случај на смрт на корис-

ник над 14 годишна возраст. 

Член 3 
Во случај корисникот да умре вон подрачјето на 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување, надоместо-
кот од претходниот член се зголемува за ЗО /̂о, без 
оглед каде е извршен закопот. 

Доколку корисникот умре во странство надомес-
токот од член 2 се зголемува за 50% без оглед каде 
е извршен закопот. 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува -на лицата кои ќе го извршат законот нк ко-
рисникот, врз основа на изводот од матичната книга 
на умрените, потврдата за извршениот закоп и здрав-
ствената легитимација на корисникот. 

Во .случај корисникот да умре во странство, по-
крај доказите од претходниот став, се поднесува и 
потврда од дипломатското претставништво на СФРЈ 
во таа земја дека лицето умрело во странство. 

Член 5 
На членовите На потесното семејство на корисни-

кот кој умрел, а кои тој од својата, заработувачка ги 
•издржувал, им припаѓа посмртна помош во висина од 
едномесечен износ од основицата за надоместок на 
личен доход,' односно едномесечна последна пензија, 
материјално обезбедување, привремен надоместок, 
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при што се зема Предвид и заштитниот додаток кој 
се исплатува со пензијата, како и додатокот на инва-
лидност кој се исплатува со инвалидската пензија 
што му припаѓала на умрениот корисник по пропи-
сите на пензиското и инвалидското осигурување. 

Се смета дека корисникот ги издржувал члено-
вите на семејството ако членовите на семејството ко-
ристеле здравствена заштита по основ на корисни-
кот кој умрел. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на потреб-

ните трошоци и посмртната помош стасува со денот 
на смртта односно закопот на корисникот. 

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

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

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на изно-
сот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 
5482 од 24. XII. 1982 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". / 

Бр. 161 
14 декември 1983 година 

М. Брод 
Претседател, 

д-р Цветанка Трајаноска, е. р. 

180. 
Врз основа на член 112 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинска-
та самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — М. Брод, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — М. Брод, 
на. заедничка седница на Соборот на делегатите ко-
рисници на услуги — работници и Соборот на деле-
гатите — даватели на услуги, одржана на 14 декем-
ври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ 
ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за одделни корисници на 
здравствена заштита се плаќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна пра-
ктика (волонтери и друго) што не примаат личен до-
ход ако работат со полно работно време, во износ 
од 264,00 динари од кои: 82,50 динари за задолжи-
телна здравствена заштита, 165,00 динари за остана-
тите права од здравствената заштита и 16,50 динари 
во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести,-

2. за учениците во стопанството односно учени-
ците' на училиштата за средно образование за оддел-
ив занимања за кои покрај училишната се изведува 
и практична настава, во износ од 155,00 динари од 
кои: 48,50 динари за задолжителните видови на 
здравствена заштита, 97,00 динари за останатите пра-
ва од здравственото осигурување и 9,50 динари за 
случаи на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за. сите случаи на инвалид-
ност, во износ од 133,00 динари од кои: 42,00 дина-
ри за задолжителните видови на здравствена зашти-
та, 91,00 динари за останатите права од здравстве-
на Заштита; ' 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
авни работни акции, ако на тие работи работат нај-

малку 6 часа дневно во износ од 265,00 динари од 
^сои: 82,00 динари за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита, 183,00 динари за останатите видови 
на здравствена заштита,-

5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособува-
ње за општонародна одбрана и безбедност и опште-
ствена самозаштита, припадниците на територијал-
ната одбрана и на цивилната заштита за време на 
обука, оспособување и вршење на должности, во из-
нос од 133,00 динари од кои: 42,00 динари за задол-
жителните видови на здравствена заштита,- 91,00 ди-
нари за останатите видови на здравствена заштита,-

6. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или Извршниот совет, во износ 
од 265,00 динари од кои: 82,00 динари за задолжи-
телните видови на здравствена заштита и 183,00 ди-
нари за останатите права,-

7. за* членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на привремена работа во 
странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, 
а на кои не им е обезбедена здравствена заштита 
кај странскиот носител на здравственото осигурува-
ње, во износ од 265,00 динари на член од кои: 82,00 
динари за задолжителните видови на здравствена 
заштита и 183,00 динари за останатите права; 

8. пензионери од странски носители на осигуру-
вање додека престојуваат на подрачјето на Заедни-
цата, ако со меѓународен договор не е определено 
поинаку, во износ од 256,00 динари по член од кои: 
80,00 динари за задолжителни видови на здравстве-
на заштита и 176,00 динари за останатите права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравствено осигурување во случаја поа* 
реда на работа и заболување од професионални бо-
лести за: 

1. ученици во средното насочено образование и 
студентите на вишото и високото образование, за 
време на практичната работа во врска со настава-
та, во износ од 55,00 динари ; 

2. лица кои учествуваат на младински работни 
акции кби според прописите за пензиското и инва-

, дидското осигурување се осигурени за случај на ин-
валидност, во износ од 55,00 динари,-

3. лица кои учествуваат во организирани јавни 
работни акции, во' износ од 55,00 динари; 

4. лица кои се наоѓаат на обука и оспособува-
ње за општонародна одбрана и безбедност и опште-
ствена самозаштита, припадниците на територијална-
та одбрана и на цивилната заштита, за време на обу-
ка, оспособување и вршење на должноста, во износ 
од 55,00 динари,-

5. лица кои работат помалку од половината од 
полното работно бреме, вб износ од 81,00 динари,-

6. лица кои се наоѓаат на стручно оспособување 
или преквалификација што ги организира или упа-
тува Заедницата за вработување, како и лицата на 
професионална рехабилитација или школување во 
соодветните организации на здружен труд,, во износ 
од 81,00 динари; 

7. лица учесници во активности при природни 
и други тешки несреќи и активности при противпо-
жарна заштита, во износ од 55,00 динари; 

.8. лица кои по барање на надлежните органи за 
внатрешни работи или, овластено службено лице ќе 
укажат помош на овие органи во вршењето на нив-
ните должности за време на укажување на таквата 
помош, според соодветните прописи, во износ од 
55,00 динари; 

9. лица кои вршат повремени или привремени 
работи по основ на договор, во износ од 81,00 ди-
нари. 

Член 3 
1 Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука 
освен за оние од член 1 точка 8, се пресметуваат 
и плаќаат однапред. 
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Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

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

лука престанува да важи Одлуката за придонесите 
на здравственото осигурување што се плаќаат во 
постојани месечни износи за одделни категории оси-
гуреници, број 5480 од 24 декември 1982 година. 

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

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

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 160 
14 декември 1983 година 

М. Брод 
Собрание на Регионалната 

заедница 
Претседател, 

д р Цветанка Трајаноска, е. р. 

Собор на даватели на услуги. 
Претседател, 

д-р Наум Дејкоски, е. р. 

Собор на корисници на услуги 
— работници 
Претседател, 

Ружа Србиноска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — КРУШЕВО 

181. 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Крушево, на заедничката седница 
на Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите и Соборот на делегатите на .работ-
ниците од организациите на здружениот труд од об-
ласта на здравството — даватели на услугите, одржа-
на на 15 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — 
РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за здравствена заштита за 1984 го-

дина се определува во висина од 8,50% од личниот 
доход и другите примања, во кој се содржани: 

— придонесот за задолжителните видови на 
здравствена заштита од 3,оо<Уо; 

— придонесот за правата од здравствената заш-
тита над задолжителните видови што самостојно ги 
утврдува Заедницата од 5,50%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствена заштита 

во случај на повреда на работа и заболување од про-
фесионални болести се определува во висина од 
0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот од прет-
ходниот став кај обврзниците кои формираат доход 
претставува остварениот доход. 

Основица за пресметување на придонесот кај об-
врзниците кои не формираат доход претставуваат 
бруто личните доходи и другите примања. 

Придонес за здравствена заштита во случај на 
повреда на работа и заболување од професионални 

болести По 'стапка од 0.50% пресметуваат и плаќаат 
и обврзниците на придонес кои не формираат доход 
за вработените по договор за дело од бруто основи-
цата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравствен 

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

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
пределува по зидови на правата сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определени 
во член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат об-

врзниците на начин утврден со закон, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 

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

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

Одлуката да се објави во Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 168 
15 декември 1983 година 

Крушево 
Собрание на Општинската СИЗ 

Претседател, 
Васил Мандилоски, е. р. 

Собор на работници — корисници 
на услуги 

Претседател, 
Захарица Порчу, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, • 

д-р Никола Маркоски, е. р. 

182. 
Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр 
10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Круше-
во, Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Крушево, на заедничката седница на 
Соборот на делегатите работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на давателите на 
услуги, одржана на 15 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ 

КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пре-

сметување и плаќање на придонес за здравственото 
осигурување на лица вработени кај приватни работо-
давци на подрачјето на Општинската самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Крушево, а за кои со Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

нес за здравствено осигурување и за утврдување на 
правата од ова осигурување на лицата вработени 
кај приватни работодавци претставува договорениот 
нето личен доход меѓу приватниот работодавец и 
работниците, кој не може да биде помал од: 

— 6.265,00 динари, за неквалификувани работни-
ци; 
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— 7.267,00 динари, за полуквалификувани работ-
ници; 

— 8.081,00 динари, за квалификувани работници; 
— 9.898,00 динари, за висококвалификувани ра-

ботници ; 
— 6.255,00 динари, за лица на практика (волон-

тери) ; 
— 6.265,00 динари, за домашни помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во стопанството, односно училиште 

за средно образование, односно учениците во учи-
лиштата за квалификувани работници за кои покрај 
училишната се изведува и практична настава во ра-
ботната организација или кај приватен работодавец, 
основица е наградата што ја прима но не помалку од: 

— 850,00 динари, за ученици од I година; 
— 1.100,00 динари, за ученици од II година, 
— 1.500,00 динари, за ученици од III година. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на ос-
новиците за пресметување и плаќање на придоне-
сите за здравствено осигурување на лицата вработе-
ни кај приватни работодавци, бр. 5481 од 24. XII. 
1982 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година. 
Истата да се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 170 
15 декември 1983 година 

Крушево 

Собрание на Општинската СИЗ 
Претседател, 

Васил Манд илоски, е. р. 

Собор на работници — корисници 
на услуги * 

Претседател, 
Захарица Порчу, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Никола Маркоски, е. р. 

183 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/8$) и 
член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинска^ 
та самоуправна интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Крушево, Собрание-, 
то на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Кру-
шево, на заедничка седница на соборите на корис-
ниците на услуги работници и земјоделци, одржана 
на 15 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување право на надоместок на трошоците 
за закоп и посмртна помош во случај на смрт на 

- корисник на здравствена заштита (во натамошниот 
текст: корисник) од подрачјето на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Крушево. 

Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за закоп 

се утврдува и тоа: 
— 1.450,00 динари, во случај на смрт на корис-

ник до едногодишна возраст; 
— 2.146,(д) динари, во случај на смрт на корис-

ник од 1г—7. годишна возраст; 
— 2.958,00 динари, во случај на смрт на корисник 

од 7—14 годишна возраст; 
— 3.712,00 динари, во случај на смрт на корис-

ник над 14 годишна возраст 
• 

Член 3 
Во случај корисникот да умре вон подрачјето на 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување, надомес-
токот од претходниот член се зголемува за 30°/о, без 
оглед каде е извршен закопот. 

Доколку корисникот умре во странство, надомес-
токот од член 2 се зголемува за 50% без оглед ка-
де е извршен закопот. 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на корис-
никот, врз основа на изводот од матичната книга 
на умрените, потврдата за извршениот закоп и здрав-
ствената легитимација на корисникот. 

Во случај корисникот да умре во странство, по-
крај доказите од претходниот став, се поднесува и 
потврда од дипломатското претставништво на СФРЈ 
во таа земја 'дека лицето умрело во странство. 

Член 5 
На членовите на потесното семејство на корис-

никот кој умрел, а кои тој од својата заработувачка 
ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во виси-
на од едномесечен износ од основицата за надомес-
токот на личен доход, односно едномесечна последна 
пензија, материјално обезбедување, привремен на-
доместок, при што се зема предвид и заштитниот до-
даток кој се исплатува со пензијата, како и додато-
кот на инвалидност кој се исплатува со инвалидска^ 
та пензија што му припаѓала на умрениот корисник 
цо прописите на пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

Се смета дека корисникот ги издржувал члено-
вите на семејството ако членовите на семејството ко-
ристеле здравствена заштита по основ на корисникот 
кој умрел. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на потресе-

ните трошоци и посмртната помош стасува со денот 
на смртта односно закопот на корисникот. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во 'сила со денот на доне-

сувањето, а ќе сб применува од 1. I. 1984 година. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на изно-
сот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 
5482 ОД 24. XII. 1982 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". < 

Бр. 174 
15 декември 1983 година 

Крушево 
Претседател, 

Васил Мандилоски, е. р. 
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184. 
Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Круше-
во, Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Крушево, на заедничката седница на 
Соборот на делегатите на работниците — кррисници 
на услуги и Соборот на делегатите на здружениот 
труд на здравството — даватели на услуги, одржана 
на 15 декел^ри 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА КО-
РИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ 
УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО 

МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот4 на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот на 
остварувањето на надоместокот на патните трошоци 
и дневниците за време на патувањето со престој во 
друго место што им припаѓа на корисниците на 
здравствена заштита на терет на средствата на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Крушево (во 
натамошниот текст: Заедница), а во случај кога од 
матичниот'лекар или лекарска комисија се упатени 
да користат здравствена заштита надвор од местото 
на нивното живеалиште и на начин пропишан^ со 
Статутот на Заедницата и Правилникот за условите 
и начинот на користењето на здравствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им припа-

ѓа на корисниците според тарифата на превозните 
средства во јавниот патен сообраќај по најкусата 
релација. 

Кога превозот е извршен без претходен налог 
на матичниот лекар, оправданоста за извршениот 
превоз ја цени Лекарската комисија дополнително по 
барање на корисникот и со поднесување на потреб-
ните докази. 

Член 3 
Надоместокот за превозот се одредува по тари-

фата на најкусата релација на превозните средства 
во јавниот сообраќај — железница или автобус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, 
за надоместок се зема пониската тарифа. 

Член 4 
Ако корисникот според посебни прописи има 

право на неограничен број бесплатни патувања во 
јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на на-
доместок по оваа одлука. 

Член 5 
На корисникот кој користи здравствена заштита 

спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот, 
не му припаѓа надоместок за патни трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување . во друго 

место поради амбулантско специјалистички и кон-
тролни прегледи важи, по правило, само за едно 
патување. Доколку лекарот специјалист, на кого ко-
рисникот му е упатен на прв преглед, најде дека е 
потребно испитување и лекување и кај други специ-
јалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да прво-
битниот упат ќе важи и за останатите. 

Кога корисникот, во смисла на претходниот став, 
е упатен односно преземен на амбулантно-спе;ција-
листичко лекување или испитуван^ издадениот на-
лог важи за сето време додека трае лекувањето од-
носно испитувањето. * , 

Здравствената работна организација, односно ле-
карот на истата,, кој на упатениот корисник пружил 

здравствена заштита, на налогот за патување треба 
да потврди колку време корисникот тука се задржал 
во врска со прегледот (датум и часови) оверен со пе-
чат и потпис, што е доказ дека корисникот патувал 
и се јавил за здравствена заштита. Ако не е конста-
тиран часот на почетокот и завршувањето на време-
то на задржувањето, се исплатува само половина 
дневница од износот утврден во член 7. 

Член 7 
Надоместокот на име исхрана и сместување за 

време на патување и престој во друго место на ко-
рисникот изнесува и тоа.-

1. на подрачјето на Заедницата — Прилеп, Кру-
шево и Брод Македонски — 100,00 динари, 

, 2. вон заедницата, а на подрачјето на СРМ — 
17^,00 динари, 

3. во Скопје — 190,00 динари, 
4: надвор од подрачјето на СРМ — 220,00 ди-

нари, 
5. во други центри на републиките и покраините 

— 270,00 динари. 
За корисниците — деца до навршување на ? го-

дишна возраст, надоместокот од претходниот став 
се намалува за 50%. 

Надоместокот припаѓа во полн износ ако патува-
њето и престојот во друго место заедно со часовите 
поминати на пат траеле повеќе од 12, а помалку од 
24 часа, а во половина износ ако патувањето и прес-
тојот траеле повеќе од 8, а помалку од 12 часа. 

Член 8 
Барањето за исплатување на надоместокот од 

претходниот член стасува првиот нареден ден по 
завршеното патување, односно завршеното лекување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престануваат да важат одлуките за надоместокот на 
патните трошоци на осигурените лица. 

Бр. 173 
15 декември 1983 година 

Крушево 
Претседател, 

Васил Мандилоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

185. 
Врз основа на член 100 и 103 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово („Службен весник на 
СР]М" број 12/77),, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, на седницата на Соборот на делегатите 
корисници на услугите — работници и Соборот на 
делегатите — даватели на услугите, одржана на 6 
март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основица за прес-

метување и плаќање на придонеси за здравствено 
осигурување на лица вработени кај приватни работо-
давци и права од здравствено осигурување за кои со 
Закон не се утврдуваат основици за придонес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

нес за здравствено осигурување и за утврдување на 
права од ова осигурување на лица вработени кај 
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V 
приватни работодавци претставува договорениот чист 
личен доход меѓу приватниот работодавец и работ-
никот кој што не може да биде помал од: 

— за неквалификувани работници и домашни 
помошнички — 7.000 динари, 

— за полуквалификувани работници —9.000 ди-
нари, 

— за квалификувани работници — 11.000 динари, 
— за висококвалификувани работници — 13.000 

динари. 
Член 3 

За вработените лица кај лица што вршат зана-
етчиска и друга професионална дејност основицата 
се утврдува според анголската подготовка и тоа: 

—' со средна шолска подготовка — 11.000 *дин. 
— со виша школска подготовка — 13.000 дин. 
— со висока школска подготовка — 15.000 дин. 
За приправниците до една година овие основици 

се намалуваат за 30%. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката број 0805-1166/3 од 29 декем-
ври 1982 година. 

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

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

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0805-281/15 
6 март 1984 година Претседател, 

Тетово Крсто Мисоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ТЕТОВО 

186; 
Врз основа на член 55 од Законот за општестве-

на 'заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 
6/81 и член 34 од Статутот на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Тетово, Собранието на Општинската 
самоуправна, интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 29 фев-
руари 1984 година, донесе 

I 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАП-
КА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 
ТЕТОВО ЗА 1984 ГОДИНА 

~ I 
Одлуката за утврдување на пресметковната стап-

ка за здружување средства во Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Тетово за 1984 година, донесена од Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата на седницата одржана 
на 26 декември 1983 година, бо. 0802-2258, („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 1/84), се менува и гласи-. 

И 
Пресметковната стапка за здружување на сред-

ства во Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата — Тетово, за 
1984 година се утврдува на бруто личниот доход и 
тоа: * 

1. придонес од личен доход на работниците од 
стопанска и нестопанска, дејност — 1,70%; 

2. придонес од личен доход од земјоделство — 
0,15%; 

3. придонес од личен ДЈОХОД за лицата .кои вршат 
самостојна дејност — 0,30%; 

га-
з а организациите на здружен труд од; 
—» основното и средното насочено образование 

и од социјалната заштита пресметковната стапка се 
утврдува во висина од 50% од општата стапка; 

— високото и вишото образование, општествена-
та заштита на децата, организациите што вршат деј-
ност и заштита на културни богатства и од областа 
на сценско-музичките дејности, пресметковната стап-
ка се утврдува во висина од 70% од општата стапка. 

IV 
Средствата од пресметковната стапка за општес-

твена заштита на децата се распоредуваат со посеб-
на одлука на Собранието на Заедницата и тоа врз 
основа на утврдените облици, обемот, мерилата и 
критериумите со пограма за развој на 'општествена-
та заштита на децата и со финансиски план за раз-
вој на општествената заштита на децата во 1984 
година. 

V 
Оваа одлука влегува во' сила со денот на донесу-

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

Бр. 0801-186 
29 февруари 1984 година 

Тетово 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТЕТОВО 

187. 
Врз основа на член 25 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на културата, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на кул-
турата, на седницата одржана на 26 март 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСИЗ НА 
КУЛТУРАТА — ТЕТОВО 

Член 1 
Член 2 точка 2 од Одлуката за утврдување на 

стапките на придонесите на ОСИЗ на културата се 
менува и гласи.-

„Придонес од личен доход од работен однос по 
стапка од 0,30%, од кои за ОСИЗ на културата 0,15% 
и Републичката заедница на културата 0,15%, со ис-
клучок на РО од основното, средното насочено об-
разование и социјалната заштита кои ќе плаќаат по 
стапка од 0,15% (50% од општата), а РО од високо-
то и вишото образование, општествената заштита на 
децата, организациите што вршат дејност и заштита 
на културни богатства и од областа на сценско-му-

/ зичките дејности ќе плаќаат по стапка од 0,21% 
(70% од општата стапка). 

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

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

Бр. 08-87 
26 март 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

д-р Невзат Хавзиу, е. р. 

1 
Претседател, 

Хамит Алиу, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — РАДОВИШ 

188, 
Врз основа на член 198 став 1 точка 19 од 

Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Радовиш, Собрание-
то на СИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање - - Радовиш, на заедничка седница нд сите со-
бори, одржана на 21 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАР-
СКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО 
ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈ-
НОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОС-
ТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-

ход на земјоделците се определува во износ од 7% 
во КОЈ се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита од 4%; 

- стапката на придонесот за правата на здрав-
ствена заштита над задолжителните видови од 3%. 

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се 
занимаваат со земјоделска дејност, ќе плаќаат пау-
шален придонес за здравствена заштита од по 500 
динари по член на своето домаќинство годишно и тоа: 

— 250 динари на име придонеси за задолжител-
ните видови на здравствена заштита; 

— 250 динари на име придонес за здравствена 
заштита над задолжителните видови и за други пра-

Со денот на применувањето на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката на придонесот од катастар-
скиот доход и паушалниот придонес по осигуреник 
за здравствена заштита на работните луѓе кои вршат 
земјоделска дејност со средства за работа на кои 
постои право на .сопственост за 1983 година, бр. 
01-113. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на ЃРМ", 
со важност од 1. I. 1984 година. 

Бр. 0201-103/5 
21 март 1984 година 

Радовиш 
Претседател, 

Васка Парталова, е. р. 

189. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуправ-

ните заедници на здравствено осигурување и член 29 
став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на СИЗ на здрав-
ството и здравственото осигурување — Радовиш на 
седницата на Соборот на делегатите на работници — 
корисници на услуги и на Соборот на делегатите на 
работниците од здружениот труд во здравството — 
даватели на услуги, одржана на 21 март 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 

КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање на работниците за 1984 година се определува 
во висина од 8% од бруто личниот доход и други 
примања, во кој се содржани: 

—' стапка на придонесот за правата од здравстве-
ната заштита што припаѓаат над задолжителните ви-
дови и други права од здравственото осигурување 
од 4%; 

— тарифата на придонесот за здравственото 
осигурување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести, во висина од: 

— 0,50% од остварениот доход намален за прес-
метаните законски и други обврски, освен данокот 
на доход,- . 

— 0,50% од основицата од која се пресметуваат 
придонесите на здравственото осигурување предвиде-
ни со став 1 од овој член за организациите на здру-
жен труд и други организации и заедници кои не 
остваруваат доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува по посебна 
стапка во висина од 2% од нето личните доходи од-
носно од основицата утврдена со посебна одлука. 

.Посебниот придонес од претходниот став се рас-
поредува по видови на правата сразмерно на стап-
ките односно на тарифите на придонесот определен 
во член 1 од оваа одлука. 

/ 

Член 3 \ 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање на заедницата за вработување и паричниот на-
доместок на привремено невработените лица се оп-
ределува на 8°/о од нето примањата. 

За 'лицата пријавени во заедницата за вработува-
ње основицата за - пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува посебниот из-
нос на име паричен надоместок на привремено не-
вработените лица во времето за кое се плаќа при-
донесот за здравствено осигурување. 

Ако во времето кога се Плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден во претходниот став би-
дејќи не се исплатува надомест на привремено нев-
работени лица, како основица за пресметување на 
придонесот служи основицата по која последен пат 
е пресметан придонесот за здравствено осигурување. 

Лицата кои работат по договор за дело ќе пла-
ќаат придонес од 0,5% од исплатениот надоместок. 

\ 
Член 4 

Доколку со Законот за здравствена заштита и за-
должителните видови на здравствената заштита на 
населението (во натамошниот текст: Законот), и дру-
гите општи акти на Општинската заедница, основи-
цата за пресметување на придонесот е определена 
во нето износ, придонесите за здравствено осигуру-
вање се пресметуваат и ' се плаќаат по стапка, однос-
но според тарифата пресметана за примена на нето 
личниот доход, односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифите на 
начин предвиден во претходниот став се врши и ко-
га личните доходи исклучително се пресметуваат и 
се плаќаат во нето износот ако и во случај кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други стап-
ки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за 
поголем број работници вработени во работните ор-
ганизации. 

Член 5 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

„ согласно член 105 од Законот, при уплата на придо-
несите за здравствено осигурување и посебниот при-
донес за користење на здравствената заштита во 
странство, на самиот налог-уплатница да даде спе-
цификација за уплатените придонеси по видови на 
правата, со ознака на основицата и на периодот за 
кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополнил налогот — уплатница согласно со 
одредбите од став 2 на овој член, службата односно 
поштата нема да го прими налогот — уплатницата 
во смисла на член 38 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 
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Член 6 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, Статутот на 
Заедницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Радовиш и други општи акти на Општин-
ската заедница: 

Член' 7 
Со денот на примената на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката стапките и тарифите на при-
донесите за здравственото осигурување и стапките 
на посебните придонеси за користење на здравствена 
заштита во странство за 1984 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ44 и ќе се применува од 1 Јануари 1984 година. 

Бр 0201-103/4 
21 март 1984 година 

Радовиш 
Претседател, 

Васка Парталова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

190. 
Врз основа на член 7, 14, 20 и 25 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), член 2 од Зако-
нот за измени на Законот за самоуправните интерес-
ни заедници на културата („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/78), Законот за привремена забрана за распо-
лагање со дел од општествените средства на општи-
ните, Републиката и на самоуправине интересни за-
едници од општествените дејности за потрошувач-
ката од 1984 година („Службен весник на СРМ" бр. 
37/83) и член 21 точка 6 од Статутот на Општинска-
та самоуправна заедница на културата — Титов Ве-
лес,' Собранието на Општинската заедница на култу-
рата — Титов Велес, на седницата одржана на 7 
февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А * 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА 
ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА ЗДРУ-

ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА СО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

• 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донеси што ќе ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личните доходи од нестопанството заради обезбеду-
вање средства- на ОСИЗ на културата — Титов Велес 
и за здружување на средствата со Републичката за-
едница на културата — Скопје. 

Член 2 
Стапките на придонесите за 1984 година изне-

суваат : 
1. 0,66% од доходот на ОЗТ; 
2. 0,50% од личен доход на работниците од ра-

ботен однос во нестопанските дејности; 
3. 0,15% рд личен доход од работен однос од 

самостојно вршење на стопанска дејност; 
4. 0,15% од личен доход о д ' самостојно вршење 

на нестопанска дејност; 
5. 0,15% од личен доход на работниците кои се 

занимаваат со земјоделска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 2 од оваа одлука 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Титов Велес здружува средства со Ре-

* Со објавувањето на оваа одлука се прогласува 
за неважна Одлуката бр. 08-505/1, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" бр.' 8 од 14 март 1984 година. 

публичката заедница на културата со издвојување на: 
— 0,25% од доходот на ООЗТ на општината; 
— 0,20°/о од личен доход од работен однос на 

нестопанството. 
Вкупниот износ на средствата што Општинската 

заедница на културата — Титов Велес ги здружува 
со Републичката заедница на културата ќе изнесува 
максимум добиен со примена на наведените про-
центи. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на здружените 

средства ќе го врши Службата на општественото кни-
говодство — ф и л и ј а л а Титов Велес. 

Член 5 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од ли-

чен доход вработените во основното и средното на-
сочено образование од Титов Велес во висина од 
50% во однос на стапката 0,30% на СИЗ на култу-
рата, утврдена со Одлуката број 08-16 од 24 јануари 
1983 година, објавена во „ С л у ж е н весник на СРМ" 
бр. 6/83, на Собранието на СИЗ на културата — Ти-
тов Велес, односно 0,35% да плаќаат организациите 
од основното и средното насочено образование. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 08-16 од 24 јануари 1983 
година. 

Член 7 
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". 

Бр. 08-87 
7 февруари 1984 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Јован Зографски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — КРАТОВО 
191. 

. Врз основа на член 13 став 2; од Законот за са-
моуправните интересни заедници за воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) 
и член 16 став 1 точка 3 од Статутот на ОСИЗ за 
образование — Кратово, Собранието на ОСИЗ за об-
разование — Кратово, на седницата одржана на 6 
април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за утврду-

вање висината на стапките на придонесите за обра-
зование за 1979 година, бр. 35/2 од 13. И. 1979 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 13/79) и во 1984 
година. 

Чпен 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен власник на бпштината Кратово", а ќе се 
применува при наплатата на придонесот за образо-
вание за 1984 година. 

Бр. 27/1 
6 април 1984 година 

Кратово 
Претседател, 

Глигор Донев, е. р. 
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ОБЈАВА 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
- ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот-за са- ' 
ден материјал („Службен весник на СРМ" бр. 10/73), 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува дека во Регистарот на про-
изводители на саден материјал, за производство на 
шумски саден материјал е запишана следната орга-
низација на здружен труд: 

ООЗТ Шумско стопанство „Демир Капија" — 
Демир Капија. 

Бр. 09-588 
28 март 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

** водостопанство, 
инж. Христо Хрис1гоманов, с. р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 59 од 26. I. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1878-0-0-0 г<? запиша во суд-
скиот регистар основањето на Центарот за згрижува-
ње и дневен одмор на корисниците на пензија на 
град Скопје, Р. О. во основање — Скопје, ул. „Јани 
Лукровски" бр. 3. 

Центарот е основан со одлуката 02 бр. 14833/8 
ОД 27. XII. 1983 година. 

Основач на Центарот е Основната заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на град 
Скопје -ч- Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 91. 

Основни дејности: Обезбедување услови за смес-
тување, исхрана, одмор и рекреација, културно-заба-
вен живот и други активности на корисниците на 
пензија. 

Споредни дејности: отстапување простории на оп-
штествено-политичките организации за одржување на 
состаноци и културно-забавни приредби, како и ука-
жување угостителски услуги на корисниците на пен-
зија кои не се сместени во домовите за живеење. 

Во склопот на домот на пензионерите им се 
обезбедува здравствена заштита преку соодветна 
здравствена организација. 

Работната организација — Центарот во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и 
за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Центарот одговара со сите свои сред-
ства. 

За . обврските на Центарот, сторени во правниот 
промет со трети, лица, одговара неограничено супси-
дијарно и основачот. 

Лице овластено за застапување е Соколе Дам-
чевски, привремен работоводен орган, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 59/84. (71) 

/ • 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 128 од 7. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 1-471-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Општинската самоуправна интересна за-
едница за култура.— Виница со следните податоци-. 
На Тасев Т. Благој му престанува правото за пот-
пишување на жиро-сметката на ОСИЗ за култура — 
Виница. За претседател на Собранието е избран Ата-

насов Јован, а за претседател на Извршниот одбор 
на Заедницата Стаменков Крум и двајцата се опре-
делени за потписници на ОСИЗ на културата — Ви-
ница. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на ОСИЗ на културата — Ви-
ница, бр. 0201-37 ОД 22. IV. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фк. бр. 
128/83. (10) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 127 од 7. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-474-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Општинската самоуправна интересна за-
едница за физичка култура — Виница со следните 
податоци: На Павловски Јаким му престанува пра-
вото за потпишување на жиро-сметката на ОСИЗ на 
физичката култура — Виница. За претседател на Со-
бранието на Заедницата е избран Илиев Богдан а 
за претседател на Извршниот одбор на Општинската 
СИЗ за физичка култура — Виница Миланов Дра-
ган кои ќе ја потпишуваат жиро сметката на Заед-
ницата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на Општинската СИЗ на 
физичката култура — Виница, бр. 0201-39 од 25. IV. 
1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
127/83. , (11) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 57 од 7. III. 1*983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-459-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Заедницата за вработување, Ц. О. — Ви-
ница со следните податоци: На Арсов Коцев Киро, 
досегашен в. д. секретар на Заедницата за вработу-
вање со ц. о. — Виница, му престанува правото за 
потпишување,. За в. д. секретар е именуван Ѓорѓиев 
Крстев Симеон, кој со неограничени овластувања ќе 
ја застапува и потпишува истата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на Заедницата за вработу-
вање, бр. 02-152 ОД 2. III. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
57/83. ' (12) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше? 
нието Фи. бр, 116 од 22. IV. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-227-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на РО Ветеринарна станица „Здравје" — 
Виница со следните податоци: На Михајлов Јанко, 
досегашен директор на РО Ветеринарна станица 
„Здравје", ц. о. — Виница, му престанува правото за 
застапување, а за директор е именуван Салтиров 
Момчило кој со неограничени овластувања ќе ја зас-
тапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница, бр. 180 од 25. XII. 
1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
116/83. (13) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието' Фи. бр. 174 од 22. VIII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-72-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Здравствениот дом „Гоце Делчев", Ц: О. 
— Делчево со следните податоци: Му престанува 
правото за застапување на д-р Станко Ракочевић 
досегашен в. д. директор на Здравствениот дом „Го-
це Делчев", ц. о. — Делчево, а за в. д. директор 
е именуван д-р Иван Стоичовски кој со неограни-
чени овластувања ќе ја застапува работната органи-
зација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот 
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дом „Гоце Делчев", ц. о. — Делчево; бр. 0202-678 од 
19. VIII. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
174/83. (14) 

Окружниот стопански суд во Штип са реше-
нието Фи. бр. 45 од 25. II. 1983 година на регис-
тарска влошка бр. 1-72-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластените лица за заста-
пување на Здравствениот дом „Гоце Делчев" Ц. О. 
— Делчево со следните податоци: И престанува пра-
вото за* застапување на д-р Вера Мицевска, досега-
шен в. д. директор на Здравствениот дом „Гоце Дел-
чев", Ц. О. — Делчево, а за в. д. директор е име-
нуван д-р Станко Ракочевић кој со неограничени 
овластувања (ќе ја застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот 
дом „Гоце Делчев" — Делчево, бр. 0202-127 од 21. 
II. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. бр. 
45/83. (15) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 39 од 18. II. 1983'година, на регис-
тарска влошка бр. 1-178-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на дејноста на Комуналната ра-
ботна организација „Водовод" — Кочани со след-
ните податоци: Комуналната работна организација 
„Водовод" од Кочани ја проширува својата досегаш-
на' дејност, што ја обавува, уште и со: 

—- производство и дистрибуција на топлина; 
— производство и дистрибуција на пареа и топ-

ла вода за греење на погони и други цели — топ-
лани; 

— поставување и поправка на градежни инста-
лации, внатрешни водоводни, канализациони и елек-
трични инсталации, како и инсталации на парно гре-
ење. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Комуналната ра-
ботна организација „Водовод" — Кочани, бр. 02-177 
од 16. И. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
39/83. . " (16) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 201 од 7. XII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-619-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за водосто-
панство, Ц. О. — Пробиштип. 

Основни дејности-
— употреба и користење на вода; 
— заштита и одбрана од штетното дејство на .во-

дата ; 
— заштита на водата од загадување; 
— заштита на бреговите на језерата и 'коритата 

на водотеците; 
— одржување на водостопански објекти и пос-

тројки • 
— реконструкција на водостопански објекти и 

постројки; 
—изградба на нови хидромелиоративни системи; 
— договарање, соработка и преземање на заед-

нички акции и, активности што се од значење за 
сите членови на заедницата; ' 

— решавање и предлагање на системски, праша-
ња од областа на водостопанството; 

— меѓусебно утврдување на плановите и програ-
мите за среднорочен и долгорочен развој на водо-
стопанството како дејност од посебен општествен ин-
терес и неговото вклучување во општата политика 
на општествениот и стопанскиот развој; 

— унапредување на самоуправното интересно ор-
ганизирање на водостопанството заради унапредува-
ње на општествено-економските односи во водосто-
панството. 

Во правниот промет со трети лица ОСИЗ одго-
вара со сите свои средства (целосна одговорност). 

Игњат Михајлов, претседател на Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за во-
достопанство — Пробиштип, ќе ја застапува со не-
ограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за водостопанство, о. 
— Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. бр. 
201/83. (17) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 150 од 17. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-80-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Ученичкиот дом „Доне Божинов", Ц. О. 
— Пробиштип со следните податоци.- И престанува 
правото за застапување на Пецевска Пенка, досега-
шен в. д. директор на Ученичкиот дом „Доне Божи-
нов", ц. о — Пробиштип, а за в. д. директор е име-
нуван Миланов Драган кој со неограничени овласту-
вања ќе ја застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на Ученич-
киот дом „Доне Божинов", Ц. О. — Пробиштип, бр. 
0203-121 ОД 13. VI. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
150/83. (18) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 157 од 30. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-431-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на РО за стопанисување 

1 со води „Мантово", Ц. О. — Радовиш. 
Основни дејности: 
1. Стопанисување со води: 
— искористување на водите од природните во-

дотеци и вештачки создадените објекти, постројки 
и акумулации, заради наводнување и водоснабдува-
ње; 

— заштита на водите од загадување; заштита од 
поплави и ерозија,- . одронување и енергетско ко-
ристење на водите. 

2. Изведува: 
— сите видови објекти и постројки; уредување 

на порои; регулација на реки и водотеци; изградба 
на патишта и придружни објекти,- одржување на 
сите видови водостопански објекти и изработува бе-
тон и бетонски производи. 

3. Искористување на минерални суровини, ча-
кал, песок и камен за свои потреби * и за потребите 
на трети лица, со техничка експлоатација и прера-
ботка. 

Во правниот промет со трети лица има потпол-
ни и неограничени овластувања и целосна одговор-
ност. 

Чаракчиев Ристо в. д. директор, ќе ја застапува 
организацијата со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на организацијата и Од-
луката на Централниот работнички совет на ЗИК 
„Радовишко поле" — Радовиш — основач, бр. 02-587 
од 4. VI. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр 
157/83. ; (19) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 118 од 4. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-637-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ за 
водостопанство со Ц О. — Свети Николе. 

Основни дејности: 
— договарање и самоуправно спогодување за 

прашањата од заеднички интерес на корисниците и 
на давателите на услугите од областа на водосто-
панството ; ч ) 

— употреба и користење на водите; 
— заштита и одбрана од штетните дејства на 

водите; 
—-заштита на коритата и бреговите на водоте-

ците и акумулацииве ; 
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— заштита на водите од загадување; 
— обезбедување на вода за пиење и други по-

треби; 
— наводнување и одводнување на земјоделското 

и другото земјиште; 
— заштита од ерозија и уредување на порои; 
— организирање и насочување на експлоатација-

та на песок, чакал и камен од природните водотеци; 
—^ изградба, одржување и реконструкција на во-

достопански објекти и постројки; 
— други работи што се од заеднички интерес 

од областа на водостопанството. 
Во правниот промет со трети лица ОСИЗ за во-

достопанство — Свети Николе одговара со сите свои 
средства, Ц. О. 

Тасев Јован Симо, секретар, ќе ја застапува Оп-
штинската самоуправна интересна заедница со нео-
граничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти, потврдени со Одлуката 
на Собранието на општината Свети Николе, бр. 0106-
301 ОД 23. III. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. бр. 
118/83. (20) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 44 од 24. II. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-627-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Самоуп-
равната интересна заедница за водостопанство за во-
достопанското подрачје на општината Берово, ул. 
„Маршал Тито" бб. Берово. 

Основни дејности: 
04000— водостопанство; 
040001 — искористување и употреба на вода; 
040002 — заштита од штетното дејство на во-

дите ; 
0502-05020 —нискоградба и хидроградба; 
050202 — изградба на хидроградежни објекти; 
1104-11040 — проектирање и сродни технички 

у слуги. 
Во правниот промет со трети лица СИЗ одгова-

ра со сите свои средства (целосна одговорност). 
Основачите не одговараат за обврските на СИЗ. 
Кацарски Илија и Здравковски Васил и двајца-

та го претставуваат ф 
Заедницата ќе ја застапуваат и потпишуваат Ка-

царски Илија и Здравковски Васил и двајцата го 
претставуваат колегијалниот работоводен орган. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на СИЗ, одобрени со ре-
шението на Собранието на општината Берово бр. 
08-402/1 од 18. II. 1983 година и решението бр. 08-
403/1 од 18. I. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
44/83. ' (9) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 112 од 15. IV. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-65-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за застапу-
вање на Централното основно училиште „Маршал 
Тито", Ц. О. — Струмица со следните податоци: 
Му престанува правото за застапување на Стојанов 
Стојан, досегашен директор на Централното основно 
училиште „Маршал Тито" — Струмица, а за инди-
видуален работоводен орган е именуван Николов 
Илија кој со неограничени овластувања ќе ја заста-
пува работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
112/83. (21) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи., бр. 167 од 26. VII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-639-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето/ и конституирањето на СИЗ за 
комунални дејности во општината Струмица, Ц: О. 
— Струмица, ул. „Гоце Делчев" бр. 35. 

Основни дејности: 
— ја организира и следи изградбата и одржува-

њето на комуналните објекти, уреди и инсталации; 

покренува иницијатива за унапредување на комунал-
ната дејност и за распишување на местен самопри-
донес; ги утврдува условите за сместување на во-
зилата на јавни паркиралишта, јавни гаражи, пов-
ластици во јавниот и градскиот сообраќај, претпла-
т и карти, такси станици и др.; го следи спроведу-
вањето на донесените одлуки, другите мерки и ак-
ции кои се однесуваат на средствата за уредување 
на градежното земјиште и нивното користење,- учес-
твува во програмирањето на урбанистичката дејност 
и нејзиното финансирање и реализирање на тие про-
грами; врши и други работи од областа на комунал-
ната дејност, предвидени со законски прописи, Ста-
тутот на општината Струмица, Статутот на Заедни-
цата и другите општествени договори и самоуправни 
спогодби. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ одговара 
со сите свои средства, ц. о. 

Основачите не одговараат за обврските на Са-
моуправната интересна заедница. 

Заедницата ќе ја застапува Слободан Ќосев, прет-
седател на Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за комунални дејности во општината Стру-
мица, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на СИЗ за комунални деј-
ности и решението на Собранието на општината 
Струмица за потврдување на Статутот на СИЗ за ко-
мунални дејности бр. 02-465/1 од 8. VII. 1983 година. 

Од 'Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр 
167/83. . (22) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 68 од 16. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-628-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ за 
управување и користење на пасиштата и утрините во 
општината — Свети Николе. 

Основни дејности: 
— ја утврдува политиката на развојот и унапре-

дувањето на пасиштата и утрините; 
— донесува годишни и повеќегодишни програми 

за развој; 
— обезбедува средства за одржување и мелио-

рација на пасиштата; 
— утврдува единствени стандарди за унапреду-

вањето и користењето на пасиштата и утрините; 
— утврдува податоци за природните и економ-

ските услови на пасиштата и утрините; 
— утврдува податоци за капацитетите изразени 

во површини и катастарски класи, остварени прино-
си, како и бројот на добитокот кој може да се напа-
сува на пасиштата; 

— презема мерки и вложува средства за зголе-
мување на приносите, за уредување на објектите за 
вода за пиење, заштита на објектите од ерозија,-

— утврдува податоци за поилата на пасиштата; 
— го утврдува начинот за користењето и време-

то за напасување; 
— врши и други работи утврдени со закон, Од-

луката за основањето, Статутот и другите акти. 
Во правниот промет со трети лица ОСИЗ одго-

вара со сите свои средства (целосна одговорност). 
ОСИЗ ќе ја застапува Александар Јосифов, се-

кретар, со неограничени овластувања. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Собранието на општината Свети Нико-
ле, бр. 02-473/3 од 31. III. 1975 година и другите 
самоуправни општи акти. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. бр. 
68/83. (23) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 129 од 18. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-107-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластените лица за застапу-
вање на Заводот за заштита на спомениците на кул-
турата и народен музеј Ц. О. — Штип со следните 
податоци: Му престанува правото за застапување на 
Васил Нетков, досегашен директор на Заводот за 
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заштита на спомениците на културата и народен му-
зеј — Штип, а за индивидуален работоводен орган, 
односно в. д. директор е именуван Ангеловски Ни-, 
кола кој со неограничени овластувања ќе ја заста-
пува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на Народ-
ниот музеј — Штип, бр. 0201-151/2 од 16. V. 1983 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
129/83. (24) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 31 од 3 II, 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 1-526-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за застапу-
вање на СИЗ за старосно осигурување на земјодел-
ците на општината Штип, Ц. О. — Штип со след-
ните податоци. Му престанува правото за застапува-
ње на Атанасков Емануел, досегашен секретар на 
СИЗ за старосно осигурување на земјоделците на 
општината Штип, ц. р. — Штип, а за секретар е 
назначен Шутев Велимир кој со неограничени ов-
ластувања ќе ја застапува Заедницата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на Општинската заедница 
за старосно осигурување на земјоделците, бр. 04-2/8 
ОД 24. XII. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
31/82. (25) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 155 од 27. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-8-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на дејноста на РО Народна биб-
лиотека „Гоце Делчев", Ц. О. — Штип со следните 
податоци: 

Досегашната дејност се дополнува уште и со спо-
редна дејност: 

— обавување сервисни услуги за подврзување на 
книги и продавање на монографски и периодични 
публикации за потребите на организациите на здру-
жен труд, од повремен карактер. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Заклучокот на Извршниот совет на Собранието на 
општината Штип, бр 08-1679/1 од 16. VI. 1983 го-
дина и Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Библиотеката од 7. VI. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
155/83. (26) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 1°5 од 1. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бп. 1-640-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Деловна-
та заедница за заедничка набавка на електронска 
опрема, Ц. О. — Штип. 

Основни дејности: заедничка набавка и користе-
ње иа електронска опрема. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и одговара со сите свои сред- ~ 
ства, ц. о. 

Деловната заедница ќе ја застапува Андонов Ве-
личко, раководител на работната заедница, со нео-
граничени овластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Деловната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
195/83. (27) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 113 од 18. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-636-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за водосто-
панство, Ц. О, — Штип. 

Основни дејности. 
140212 — 040001 — искористување и употреба на 

водите ; 
— 040002 — заштита од штетното дејство на во-

дите ; 

— 040003 — заштита на водите од загадување; 
— 050202 — изградба на хидроградежни објекти. 
Во правниот промет со трети лица ОСИЗ одго7 

вара со сите свои средства, Ц. О. 
Заедницата ќе ја застапува Љуботенски Јордан, 

овластено лице на СИЗ за водостопанство, со нео-
граничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на СИЗ за водостопан-
ство, ц. о. — Штип, потврдени од Собранието на оп-
штината Штип со актот бр. 0201-780/1 од 10. III. 
1983 година и одлуката бр. 0201-779/1 од 10. III. 
1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
113/83 (28) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 2 од 10. I. 1983 година, на регистарска 
влошка бр. 1-624-0-0 го запиша во судскиот регистар 
конституирањето на Самоуправната интересна заед-
ница за техничка култура на општината Штип — 
Штип. 

Основни дејности: финансирање и ширење на 
техничката култура меѓу граѓаните, пионерите, мла-
дината и другите. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и одговара со сите свои сред-
ства, Ц. О. 

Заедницата ќе ја застапува Ковачевиќ Стојан, 
претседател на Собранието на СИЗ за техничка кул-
тура, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на СИЗ за техничка кул-
тура на општината Штип — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
2/83. (29) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за завршено средно образование 
овоштарска струка при Училишниот центар за сред-
но образование „Ј, Б. Тито*' — Ресен, на име Ристе 
Илиевски, ул. „29 Ноември" бр. 34, Ресен. (1991) 

Воена книшка на име.Саво Николоски, е. Ратаје, 
Тетово. ' (2106) 

Воена книшка на име Славољуб Тасевски, е. 
Доброшане, Куманово. (2148) 

Воена книшка на име Саво Николовски, е. Ра-
гаје, Тетово. (2164) 

Воена книшка на име Мустафа Абдиљџемил, е. 
Пршорце, Тетово. (2198) 

Воена книшка На име Спасе Јовановски, ул. „И. 
Р. Лола" бр. 291, Тетово. (2267) 

Воена книшка на име Горѓи Петрески, ул. „11 
Октомври" бр. 238, Прилеп. % (2320) 

Цертификат бр. 0208812 од 18. XI. 1982 година 
на износ од 195.000,00 динари издаден од Аутобанка 
— Крагуевац на име Раде Спасовски, Пробиштип. 
(2343) 

Патна исправа бр. 158417 на име Видан Радивој 
Ѓорѓиевски, е. Кучкарево, Куманово. (2349) 

Воена книшка на име Лазар Пејчиноски, ул. „М. 
Тито" бр. 174, Струга. (2349) 

Воена книшка на име Мустафов Седат, ул. „Бог-
дан Каракостев" бр. 215, Т. Велес. (2351) 

Возачка дозвола на име Добривоје Ристевски, ул. 
„30 Јули" бр. 20, Куманово. (2369) 

Воена книшка на име Гаврило Славковски, ул. 
„Вук Караџиќ" бр. 36-а, Куманово. (2398) 

Воена книшка на име Шериф Дураков, ул. „Иво 
Лола Рибар" бр. 37, Виница. (2493) 
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Свидетелство иа име Љубе Балабаноски Прилеп. 
Работна книшка на име Шаиде Стевашооки При-

леп. <4546) 
Здравствена легитимација на име Љубица Бур-

назоска, Куманово. (4547) 
Здравствена легитимација еа име ' Мејрем Ха-

сани, Куманово. (4548) 
Здравствена легитимација, иа име Бахија Џа-

фери, Куманово. ' (4549) 
Бодовна лмста на име Нехат Емини, Куманово. 
Свидетелство на име Јовица Петрушевски, Ку-

маново. (4551) 
Здравствена легитимација на име Далибор Тра-

јановски, Куманово. (4552) 
Здравствена легитимација на име Ванче Алек-

сов, Кратово. (4554) 
Здравствена легитимација на име Гордица Ива-

новска, Кратово. (4555) 
Работна 'книшка на име Јелена Димитрова, Гев-

гелија. (4557) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ислам 

Мамути, Тетово. ^ (4558) 
Одобрение за работа на име Зулќуфли Шабани, 

Тетово. (4559) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Мирсад "Џелили, Тетово. (4560) 
Воена книшка на име Муртезан Иљази, с. Шип-

ковица, Тетово. (4561) 
Свидетелство за VIII одделение на име Стојан 

Костов, Штип. (4562) 
Диплома на име Јорданка Тодорова, Штип. 
Свидетелство за IV одделение на име. Спасе 

Ѓоршев, Кочани. (4565) 
Свидетелство на име Илија Туџиев, Радовиш. 
Лична карта на име Владо Момироски, Прилеп. 
'Свидетелство за VIII одделение на име Алек-

сандрија Радески, Македонски Брод. (4568) 
Свидетелство за VIII одделение на име Стојче 

Бибоски, Македонски Брод. (4569) 
Свидетелство за II година на име Биљана Зеј-

кова, Титов Велес. (4570) 
Свидетелство за (IV клас на име Драги Нико-

лов, Пробиштип. (4571) 
Свидетелство за VIII одделение на име Добре 

Стојановски, Пробшдтип. (4572) 
(Воена книшка на име Сами Саит, Скопје. (4573) 
Работна книшка на име Хамлет Јашаровски, 

Прилеп. (4575) 
Свидетелство за I клас на име Валентина Ру-

сеска, Прилеп. (4576) 
Свидетелство за III година на име Ваџит Де-

мири, Куманово. (4577) 
Здравствена легитимација на име Севдије Дес-

. тани, Куманово. (4578) 
Здравствена легитимација на име Сузана Симо-

новска, Куманово. <4579) 
Здравствена легитимација на име Љубица Апо-

столовска, Куманово. (4580) 
Здравствена легитимација на име Африм Ве-

лији, Куманово. (4581) 
V Здравствена легитимација на име Зијавере Ве-
лији, Куманово. (4582) 

Здравствена легитимација на име Љубица Аран-
ѓеловиќ, Куманово. (4583) 

Здравствена легитимација на име Лалиме Исе-
ни, Куманово. (4584) 

Здравствена легитимација на име Ратко Сте-
фановиќ, Куманово. (4585) 

Свидетелство на име Африм Максути, Кумано-
во. <4586), 

Здравствена легитимација на име Нина Пау-
нова, Кратово. (4587) 

Книшка на име Драган Мартинов, Титов Ве-
лес. (4588) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рефике Арифи, Теново. , (4589) 

Лична карта на име Фахридин Идризи, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Лавалита Бер-

зати, Тетово. (4591) 
Диплома на име Алјадин Идризи, Тетово. (4592) 

Свидетелства од I до IV година на име Рама-
дан Екмази, Тетово. (4593) 

Здравствена легитимација на име Миса,да Фа-
ризи, Тетово. (4594) 

Диплома на име Сејфулах Хисни, Тетово. (4595) 
'Свидетелство за I (година на име Насер Ка-

дриу, Тетово. „ (4596) 
Свидетелство од I до IV година на име Фадиљ 

Мехмеди, Тетово. (4597) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Марица Јовановска, Тетово. (4598) 
Здравствена легитимација на име Далибор Пет-

ровски, Тетово. (4599) 
Свидетелство .на име Нехиде Решиди, Тетово. 
Работна книшка на име ѓурѓана Крстовска, Те-

тово. (4601) 
Свидетелства за III и IV година и диплома на 

име Дашмир Љазими, Тетово. (4602) 
Свидетелства за V и VII одделение на ~ име 

Муамет Исмаили, Тетово. (4603) 
Здравствена легитимација на име Сабит Идри-

з у Тетово. (4604) 
Диплома на име Зија Адеми, Тетово. (4605) 
Здравствена легитимација на име Орхан Исма-

ни, Тетово. (4606) 
Свидетелство за VI одделение на име Салати® 

Бектеши, Тетово.' (4607) 
Здравствена легитимација на име Оил и јан Бек-

теши, Тетово. (4608) 
Свидетелство за I година на име Садри Ајва-

зи, Тетово. (4609) 
Свидетелство за I година на име Светислав Ни-

коловски, Тетово. (4610) 
Уверение за автомеханичар на име Ремзи Аса-

ни, Тетово. (4611) 
Свидетелство на име Фуат Јонузи, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Џеваир 

Азизи, Гостивар. (4613) 
Свидетелство на име Насир Зенуни, Гостивар. 
(Свидетелства за I и II година на име Јордан-

чо Митков, Штип. (4615) 
Диплома на име Македонка Улетиновиќ, Ко-< 

чани. (4616) 
Свидетелства за III и IV година на име Свет-

лана Давичинсжа, Кочани. (4617) 
Диплома на име Јован Ѓорѓиев, Виница. (4619) 
Свидетелство на име Снежана Стојмир ова, Ви-

ница. (4620) 
Работна книшка на име Цане Стојковски, Пјро-

биштип. (4621) 
Здравствена легитимација на име Валентина 

Јорданов е ка, Куманово. (4622) 
Здравствена легитимација на име Наташа Ден-

ковска, Куманово. (4623) 
Здравствена легитимација на име Петре Нико-

ловски, Куманово. (4624) 
Здравствена легитимација на име Фатије Не-

мани, Куманово. (4626) 
Здравствена легитимација на име Рамизе Ази-

зи, Куманово. (4627) 
Здравствена легитимација на име Светлана До-

девска, Куманово. (4628) 
Здравствена легитимација на име Слободан До-

девски, Куманово. (4629) 
Здравствена легитимација на име Габријела До-

девска, Куманово. (4630) 
Здравствена легитимација на име Живка Ста-

ној евиќ, Куманово. (4631) 
Здравствена легитимација на име Милан Сте-

фановски, Куманово. (4632) 
Здравствена легитимација на име Властимир 

Синиќ, куманово. (4633) 
Здравствена легитимација на име Дејан Стој-

меновсни, Куманово. (4634) 
Свидетелства од I до IV' клас на име. Снежана 

Димитрова, Куманово. (4635) 
Здравствена легитимација на име Петар Трај-

ковски, Кратово. (4636) 
Здравствена легитимација на име Назми је .Са-

љија Тетово. (4637) 
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'Свидетелство за VI одделение на име Сафи Ај-
рули, Тетово. (4638) 

Здравствена легитимација на име Јахја Иза-
ири, Тетово. (4639) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
ирме Абдисалем Јонузи, Тетово. <4640) 

Свидетелство за VIII одделение на име Звон-
ко ѓорѓевски, Тетово. (4641) ' 

Свидетелство за VIII одделение на име Абду-
ла Абази, * Тетово. (4642) 

Здравствена легитимација на мме Реџеп Са-
бедин, Тетово. (4643) 

Свидетелство за VII одделение1 на име Даути 
Шефајет, Тетово. (4644) 

Свидетелство за VIII одделение на име Авдил 
Сулејмани, Гостивар. (4645) 

Работна книшка на име Измит Салиу, Гости-
вар. (4646) 

Свидетелство за IV клас на име Веби Сеј дини, 
Гостивар. (4647) 

Здравствена легитимација на име Африм Аса-
ни, Гостивар. (4648) 

Свидетелства од I до III година на име Бла-
гоја Мирчев ски, Берово. (4649) 

Возачка дозвола на име Љубомир Црнковић 
»Скопје. % (4650) 

Здравствена легитимација на име Чедомир Кра-
левски, Куманово. (4651) 

Здравствена легитимација на име Љубинка Ма-
невска, Куманово. (4652) 

Здравствена легитимација на име Валентина 
Радевска, Куманово. ^ (4653) 

Свидетелства за II, III и IV година на име 
Вера Додева, Кратово. (4654)" 

Свидетелство за VI одделение еа име Арзије 
Истрефи, Македонски Брод. (4655) 

Свидетелства од VI и VII одделение на име 
Исни Бектеши, Македонски Брод. (4656) 

Свидетелство за 'VIII одделение на име Благо-
ја Дабеаш, Македонски Брод. (4657) 

Свидетелство за V одделение на име Исмаил 
Сул еј мановски, Македонски Брод. (4658) 

Свидетелство за1 II (година на име Ѓоре Нау-
мов, Т. Велес. (4659) 

Здравствена легитимација на име Катерина Ко-
цева, Штип. (4660) 

Здравствена легитимација на име-Тана Косто-
ва, Штип. (4661) 

Диплома на име Благица Тер асимов а, Штип. 
^ Работна книшка на име Драган Митрев, Коча-

ни. (4663) 
Свидетелство за I и II година на име Елица 

ѓорѓиева, Кочани. (4664) 
Здравствена легитимација на име Тодор Хрис-

тов, Виница. (4665) 
Индекс бр. 3336 на име Сашо Стојковски, Ско-

пје. " (4666) 
Свидетелство на име Жана Георгиева, При-

леп. (4667)/ 
Свидетелство на /име Тања Стојаноска, При-

леп. (4668) 
Свидетелство за I година на име Менсур Рус-

теми, Тетово. (4669) 
Свидетелство од I до IV година на име Абдул-

ќерим Хајрудин, Тетово. <4670) 
Свидетелства од I до IV година и завршен ис-

пит на име Рефа јет Халими, Тетово. (4671) 
Свидетелство за завршен испит на име Бура-

медин Узаири, Тетово. (4672) 
Диплома на име Зоран Попоски, Гостивар. (4673) 
Свидетелство од I до IV година и за завршен 

испит на име Арслани Прес, Гостивар. (4674) 
Лична карта на име Јашар Алии, Гостивар. 
Свидетелство за завршен испит на име Љуп-

чо Рунтеоки, Берово. (4676) 
Здравствена легитимација на име Трајан Пау-

нов, Радовиш. (4677) 
Работна книшка на име Миљаим Бајрам, Скоп-

је. • (4678У 

Диплома на име Имер Нуредина Куманово. 
Здравствена легитимација на име Филип Риса-

мовски, Куманово. (4680) 
Здравствена легитимација на име Милорад Бо-

ризовски, Куманово. (4681) 
Здравствена легитимација на име Симо Стоил-

ко^ски, Куманово. (4682) 
Здравствена легитимација на име Иво Стевчев, 

Куманово. (4683) 
Здравствена легитимација на име Јагода Стој-

ковска, Куманово. (4684) 
Здравствена легитимација на име . Томислав 

Павловски, Куманово. (4685) 
Здравствена легитимација на име Мица Пешев- • 

ска, Куманово. - (4686) 
Здравствена легитимација на име Севдалинка 

Василкова, Кратово. (4687) 
Здравствена легитимација на име Анета Ва-

силкова, Кратово. (4688) 
.Земјоделска здравствена легитимација на име 

Љиреим Исеин, Тетово. 4 (4689) 
Свидетелство за VIII одделение на име Леи-

ле Сулејмани, Тетово. (4690) 
Здраствена легитимација на име Кадире Аб-

дули, Тетово. (4691) 
Здравствена легитимација на име Васил Крај-

чески, Тетово. „ (4692) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ван-

де. Мемети, Тетово. (4693) 
Свидетелство од V до VIII одделение на име 

Абдулау Мехмедов, Тетово. (4694) 
Свидетелство од I до VIII одделение на име 

Муса Рамадани, Тетово. (4695) 
Здравствена легитимација на име Фикрет Мус-

тафи, Тетово. (4696) 
Лична карта на име Рамадан Казими, Тетово. 
Лична карта на име Јусуф Казими, Тетово. 
Одобрение за јавен превоз на име Џевит Ис-

маил^ Тетово. <4699) 
Уверение на име Абдулалим Зулбеари, Гос-

тивар. (4700) 
Диплома на 'име Мане Здравев, Штип. (4701) 
Здравствена легитимација на име Душко Џид-

ров, Штип. (4702) 
Сридетелетво за VIII одделение на име Горан 

Атанасов, Берово. (4703) 
' Лична карта на име Јорданова Љубинка, Дел-

чево, ( 4 7 0 4 ) 
Уверение бр. 1388 на име Печински Живко 

Делчево. ( 4 7 0 5 ) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гали-

на Тошева, Виница. (4706) 
Потврда за приоритет на име Ирфан Амза, 

Скопје. ' (4707) 
Воена книшка на име Шаип Бајрами, Скопје. 
Воена книшка на име Зојко Мандал, Скопје. 
Свидетелство за IV одделение на име Котес-

ка Милева, Прилеп. (4710) 
Свидетелство за VIII одделение на име Лил-

јана Силјаноска, Прилеп. (4711) 
Свидетелство на име Жана Георгиевска, При-

леп. ' (4712) 
Работна книшка на име Тофе Петрески, При-

леп. (4713) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ша-

ќир Шегевиќ, Прилеп. (4714) 
Свидетелство за завршен испит на име Дра-

ге Трозданоски, Прилеп. (4715) 
Рабоша книшка на име Илија Јованоски, При-

леп. (4716) 
Работна книшка на име Раманоски Муарем, 

с. Пласница, Македонски Брод. - (4717) 
Свидетелство за име Пампуров Мамуран, Ти-

тов Велес. (4718) 
' Свидетелство за VIII одделение на име Мур-

тезан Османи, Тетово. • , (4719) 
Книшка на име Абдула Амети, Тетово. (4720) 
Здравствена легитимација на име Мустафа Ид-

ризу Тетово. (4721) 
Свидетелства од I до IV! клас и диплома на 

име Љатиф Беџети, Тетово. . (4772) 



Стр. 286 — Бр. 15 

Свидетелство на име Иљази Макир, Тетово. 
Свидетелство на име Излика Беџети, Тетово. 
Книшка на име Бујар Бајрами, Тетово. (4725) 
Диплома на име Нуртеле Адили, Тетово. (4726) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Екрем Шефити, Тетово. (4727) 
Свидетелства за III и IV година и диплома 

на име Бафити Исмалаки, Тетово. (4728) 
Здравствена легитимација на име Абди Абди 

Тетово. (4729) 
, Лична карта на име Јовица Билбилови, Те-

тово. (4730) 
Уверение за прва помош бр. 4282 на име 

Мефаил Мемети, Гостивар. (4731) 
- Свидетелство на име Пакизе Салиу, Гостивар. 

Свидетелство за IV година на име Фатмире 
Џемаили, Гостивар. (4733) 

Здравствена 'легитимација на име Велие Са-
ли, Виница. (4735) 

(Индекс бр. 389 на име Милан Тоцев, Прилеп. 
Здравствена легитимација на име Верка Сто-

илковска, Куманово. (4738) 
Здравствена легитимација на име Џемиље Бек-

ташовска, Куманово. (4739) 
Здравствена легитимација на име Зоре Трај-

ковски, Куманово. (4740) 
Здравствена легитимација на име Маја Нас-

товска, Куманово. (4741) 
Здравствена легитимација на име Радомир 

Димковски, Куманово. (4742) 
Здравствена легитимација на име Бранислав 

Спасиќ, Куманово. (4743) 
Здравствена легитимација на име Мирко Ав-

лијаш, Куманово. (4744) 
Здравствена легитимација на име Изет Арифи, 

Тетово. (4746) 
Здравствена легитимација на име Бафќир Ју-

суфу Тетово. (4855) 
Уверение за слаткар на име Бајрам Лутвии, 

Тетово. (4856) 
Здравствена легитимација на име Акиме Јаша-

рова, Штип. (4857) 
Здравствена легитимација на име Весна Ми-

тевска, Штип. (4858) 
Здравствена легитимација на име Ленче Ми-

тошева, Штип. (4859) 
Диплома на име Вера Кржаска, Берово. (4860) 
Здравствена легитимација на име Љупчо Јов-

чев, Виница. ' (4861) 
Работна книшка на име Магда Ристов, Скопје. 
Свидетелство на име Велјан Петковски, При-

леп. (4863) 
Одобрение за" таксист ка име Петар Трајков-

ски, Куманово. (4864) 
Здравствена легитимација на име Нурије Ду-

ракова, Куманово. (4865) 
Работна книшка на име Моме Младеновски, 

Куманово. (4866) 
Диплома на име Моме Младеновски, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Маријана 

Станковић, Куманово. (4868) 
Здравствена легитимација на име Миодраг 

Стојнић, Куманово. (4869) 
Здравствена легитимација на име Цвета Вука-

диновиќ, Куманово. (4870) 
Здравствена легитимација на име Фазли ји Кам-

беровиќ, Куманово. (4871) 
Здравствена лигитимација на име Жико Ден-

ковски, Куманово. (4872) 
Работна книшка на име Апостолоски Младен, 

е. Сланско, Македонски Брод. (4873) 
Лична карта на име Сали Сулејмани, Тетово. 
Работна книшка на име Авдилмеџит Максути, 

Тетово. (4875) 
Лична карта на Име Афет Ајети, Тетово. (4876) 
Здравствена легитимација на име Дилавер Ја-

шари, Тетово. (4877) 
Здравствена легитимација на име Мирјана Или-

еска, Гостивар. (4878) 
Здравствена легитимација на име Богиња Кос-

тиќ, Гостивар. (4879) 
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Здравствена легитимација на (име Симо Манев, 
Штип. (4880) 

Здравствена легитимација на име Себаудин 
Шерифов, Штип. (4881) 

Здравствена легитимација на име Ангелко Ге-
огиев, Виница. (4882) 

Лична карта на име Павлина Стојкоска, При-
леп. (4883) 

Работна книшка на име Десанка Иваноска, При-
леп. (4884) 

Свидетелство за IV одделение на име Петкана 
Трајаноска, Прилеп. (4885) 

^ Здравствена легитимација на име Гијабедре 
Мурати, Куманово. (4886) 

Здравствена легитимација на име Исак Мура-
ти, Куманово. (4887) 

Здравствена легитимација на име Ремзи је Гра-
дска, Куманово. (4888) 

Здравствена легитимација на име Мурадие Гра-
дина, Куманово. ' (4889) 

Здравствена легитимација на име Мануела 
Градина, Куманово. (4890) 

Здравствена легитимација на име Љиљана Или-
евска, Куманово. (4891) 

Здравствена легитимација на име Виолета Или-
евска, Куманово. (4892) 

' Здравствена легитимација на име Богољуб Ра-
киќ, Куманово. (4893) 

Работна книшка на име Брезева Светлана, 
Т. Велес. (4894) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лазар 
Лазов, Д. Капија. (4895) 

Уверение на име Реџеп Османи, Тетово. (4896) 
Здравствена легитимација на име Енис Кара, 

Тетово. (4898) 
'Свидетелство за завршен испит на име Буру-

недин 'Рустеми, Тетово. (4899) 
Свидетелства од I до IV клас и диплома на име 

Нурхан Даути, Тетово. (4900) 
Здравствена легитимација на име Серани је Са-

ли, Тетово. (4901) 
Здравствена легитимација на име Садет Сали, 

Тетово. (4902) 
Здравствена легитимација на име Ревајет Са-

ли, Тетово. (4903) 
Здравствена легитимација на име Фекри Сали, 

Тетово. (4904) 
Здравствена легитимација' на име Денуредин 

Сали, Тетово. (4905) 
Лична карта на име Самет Сулејмани, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Шпреса Дау-

ти, Тетово. (4907) 
Здравствена легитимација на име Олгица На-

шева, Штип. (4909) 
Здравствена легитимација на име Костанда 

Штерјова, Штип. ' (4910) 
Здравствена легитимација на име Јанка Ми-

хајлова, Виница. (4911) 
Воена книшка на име Афет Зенделовски, Ско-

пје. (4912) 
Воена книшка на име Бајрам Сали, Скопје. 

- Здравствена легитимација на име Шабедини 
Реџан, Куманово. , (4914) 

Здравствена легитимација на име Џелил Џе-
лили, Куманово. (4915) 

Здравствена легитимација на име Амир Ружди 
Алити, Куманово. (4916) 

Диплома на име Ерол Јакуповски, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Милка Ста-

меновиќ, Куманово. (4918) 
Здравствена легитимација на име Нермиле Си-

нани, . Куманово. (4919) 
Здравствена легитимација на име Вакмире Си-

нани, Куманово. (4920) 
Работна книшка на име Верка Велиновска, 

Крива Паланка. (4921) 
Свидетелство за IV одделение на име Рамадан 

Дамески, Македонски Брод. (4923) 
Лична карта на име Назми Алими, Тетово. 
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Здравствена легитимација на име Љупка Рис-
товска, Тетово. (4925) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
име Масар Беќири, Тетово. (4926) 

Лична карта на име Алирами Сулејмани, Те-
тово. (4927) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абас Шабани, Тетово. (4928) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Арун Ракипи, Тетово. (4929) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џилсиме Ислами, Тетово. (4930) 

Книшка на име Ремзије Асани, Тетово. (4931) 
Здравствена легитимација на име Делче Јаки-

мов, Штип. (4932) 
Здравствена легитимација на име Игор Нико-

лоски, Штип. (4933) 
Здравствена легитимација на име Салтир Штер-

јов, Штип. ' (4934) 
Здравствена легитимација на име Александра 

Бојаџиева, Штап. (4935) 
Здравствена легитимација на .име Милан Ми-

овски, Штип# (4936) 
Здравствена легитимација на име Трајанка 

ѓорѓиевска, Куманово. (4938) 
Здравствена легитимација на име Лирија Бош-

ковска, Куманово. (4939) 
, Здравствена легитимација на име Мефаил Ша-

бановиќ,, Куманово. (4940) 
Здравствена легитимација на име Џеладин Са-

ити, Куманово. (4941) 
Здравствена легитимација на име Саџиде Ша-

бани, Куманово. (4942) 
Здравствена легитимација на *име Мевлан Зе-

ќири, Тетово. - (4943) 
Уверение бр. 221 на име Аливеба Рамадани, 

Тетово. (5331) 
Свидетелство на име Нури Ферати, Тетово. 
Лична карта на име Емине Исмани, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Игбале Са-

ити, Тетово. (5335) 
Здравствена легитимација на име Излифете 

Зендели, Тетово. (5336) 
Здравствена легитимација на име Бислим Фа-

ризи, Тетово. (5337) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ружица Рајчевић Тетово. (5338) 
'Свидетелство на име Аџер Касани, Тетово. 
Свидетелство за I година на име Весна Ата-

насоска, Гостивар. (5340) 
Здравствена легитимација на име Јован Куз-

манов, Штип. (5341) 
Воена книшка на име Златко Неделашвски, 

Скопје. . (5343) 
Воена книшка на име Џеват Халиди, Скопје. 
Свидетелство за завршен испит на име Вера 

Крстеска, Прилеп. (5345) 
Свидетелство за завршен испит на име Тони 

Николоски, Прилеп. (5346) 
Ученичка книшка на име Бошко Милески, 

Прилеп. (5347) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Љуљзиме Бајрами, Тетово. (5348) 
Здравствена легитимација на име Боце Дој-

чинов, Тетово. (5349) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Нехру Бајрами, Тетово. (5350) 
Здравствена легитимација на име Кадрије Ему-

рлаи, Тетово. (5351) 
Свидетелство на име Стој мирка Билеска, Гос-

тивар. (5352) 
Свидетелство за VI одделение на име Благица 

Миноска, Гостивар. (5353) 
Свидетелство за I година на име Минир Ша-

бани, (Гостивар. (5354) 
Свидетелства од I до IV год. и завршен испит 

на име Јетан Селими, гостивар. (5355) 
. Свидетелства од I до IV година и завршен ис-

пит на име Шпреса Таровари, Гостивар. (5355) 
Свидетелство на име Илија Николовски Гостивар. 

Здравствена легитимација на рте Мирко Ко-
стадинов, Штип. (5358) 

Здравствена легитимација на име Орхан Ја-
шаров, Штип. » (5359) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ичова 
Голубина, Делчево. (5360) 

Свидетелство за II година на име Станка Со-
колова, Кочани. (5361) 

Свидетелство за <1 година на име Соња Митева, 
Кочани. (5362) 

Здравствена .легитимација на име Васко ѓор-
ѓиев, Виница. (5363) 

Здравствена легитимација на име Јонче Кос-
тадинов, Виница. (5364) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рада 
Атанасова, Виница. (5365) 

Свидетелство за I клас на име Шерафедин Сеј-
фединов, Радовиш. (53(66) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бајруш 
Селмани, Скопје. (5367) 

Работна книшка на име Рамадан Рецепи, Ско-
ПЈе• (5368) 

Здравствена легитимација на име Зоран Ки-
таноски, Прилеп. (5370) 

Свидетелство од I до IV година и диплома на 
име Бајрам Рашити, Куманово. (5371) 

Здравствена легитимација на име Бобан Де-
мировски, Куманово. (5372) 

Свидетелство за завршен испит на име Слобо-
дан Липковски, Куманово. (53 73) 

Здравствена легитимација на име Далибор Геор-
гиевски, Куманово. (5374) 

Здравствена легитимација на име Благородна 
Младеновска, Куманово. (5375) 

Здравствена легитимација на име Славица Пет-
ковска, Куманово. (5376) 

Свидетелство за I година на име Кулуман Ља-
тифу Куманово. (5377) 

Здравствена легитимација на име Шаќир Осма-
носки, Куманово. (5378) 

Работна книшка на име Самет Салији, Кумано-
. (5379) 

Здравствена легитимација на име Сузана Стој-
меноска, Куманово. (5380) 

Здравствена легитимација на име Даниела Пет-
ковска, Куманово. <5381) 

Диплома на име Евица Станковић Куманово. 
Диплома на име Насер Рамани, Куманово, 
Здравствена легитимација на име Мица Каран-

филоска, Куманово. (5384) 
Здравствена легитимација на име Весна Стој-

ч е т а , Куманово. ^ (5385) 
Свидетелство за IV одд. на име Таска Серафи-

мова, Кратово. (5386) 

во. 

СОДРЖИНА 
Страна 

174. Уредба за основните елементи на планот 
за заштита и одбрана од прплави на за-
грозените подрачја — — — — — — 257 

175. Одлука за определување заштитни цени 
на јачменот од родот во 1984 година — 259 

176. Одлука за определување заштитни цени 
на овесот од родот во. 1984 година — — 259 

177. Одлука за определување заштитни цени 
на гравот од родот во 1984 година — — 260 

178. Одлука за определување заштитни цени 
на компирот од родот во 1984 година — 260 

179. Одлука за определување заштитна цена 
на кромидот од родот во 1984 година — 261 

180. Решение за распишување на дополнител-
ни избори за два делегати во Соборот на 
здружениот труд и еден делегат во Со-
борот на општините на Собранието на СР 
Македонија од собранијата на општините 
Куманово, Струмица и Делчево — — — 261 

181. Решение за повторно назначување помош-
ник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и гра-
дежништво — — — — — — — — 262 
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182. Решение за разрешување и именување 

претставници на општествената заедница 
во Советот на работната организација за 
промет, производство и прикажување фил-
мови „Македонија филм" — Скопје — 262 

183. Решение за разрешување и именување 
претставници' на општествената заедница 
во Советот на РО Македонски народен те-
атар — Скопје — — — — — — — 262 

184. Решение за назначување виши советник 
во Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — — 262 

185. Решение за разрешување од должност по-
мошник на републичкиот секретар за на-
родна одбрана — — — — — — — 262 

186. Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар, за народна одбрана 263 

187. Решение за назначување помошник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 263 

188. Решение за назначување советник на 
претседателот на републичкиот комитет 
за меѓународни односи — — — — — 263 

189. Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство7 — — — — — — — — — 263 

190. Наредба за утврдување на факторот за 
пресметување на вистинскиот приход од 
земјоделска дејност — — — — — — 263 

191. 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 — 263 

192. Решение за одобрување употребата на 
учебникот Запознавање на природата и 
општеството за II одделение — — — 263 

193. Решение за одобрување употребата на 
учебникот Запознавање на природата и 
општеството за I одделение — — — 264 

194. Решение за одобрување употребата на 
учебникот Алгебра за VII одделение — 264 

195. Решение за одобрување употребата на 
учебникот Ике зборуваме и читаме гер-
мански — — — — — — — — — 264 

196. Решение за одобрување употребата на 
учебници — — — — — — — — 264 

197. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр 13/83 од 7 март 1984 година 265 

198. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бд, 183/82 од 7 март 1984 година 265 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
173. Статутарна одлука за утврдување на ор-

ганите на управувањето и другите орга-
ни на Самоуправната интересна заедница 
за здравствена заштита — Северозападен 
регион — — — — — — — — — 266 

ПРИЛЕП 

174. Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравствената заштита 
на корисниците — земјоделци за 1984 го-
дина — — — — — 270 

МАКЕДОНСКИ БРОД 

175. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата врабо-
тени кај приватни работодавци — — — 270 

176. Одлука за прифаќање во здравствено оси-
гурување на повратници од странство — 270 

177. Одлука за условите под кои се смета де-
ка корисникот на здравствена заштита из-
држува членови на семејството и дека 
членот на семејството нема сопствени при-
ходи доволни за издржување — — — 271 

178. Одлука за надоместок на патните трошо-
ци на корисниците на здравствена заш-
тита кои се упатуваат на преглед и леку-
вање во друго место — — — — — 271 

179. Одлука за висината на износот на тро-
шоците за закоп и посмртна помош — — 272 

180. Одлука за придонесите за здравствено оси-
гурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории ко-
рисници на здравствена заштита — — 273 

КРУШЕВО 
181. Одлука за стапките и тарифата на при-

донесот за здравствена заштита на корис-
ниците — работници и стапката на посеб-
ниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство за 1984 година , 274 

ј 82. Одлука за утврдување , на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени кај приватни работодавци — — 274 

183. Одлука за висината на износот на трошо-
ците за закоп и посмртна помош — — 275 

184. Одлука за надоместок на патните трошо-
ци на корисниците на здравствена заш-
тита кои се упатуваат на преглед и ле-
кување во друго место — — — — — 276 

ТЕТОВО 
185. Одлука за утврдување на основицата за 

пресметување и плаќање на придонеси за 
здравствено осигурување на лица вработе-
ни кај приватни работодавци за 1984 го-
дина — — — — — — — — — 276 

186. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на пресметковна-
та стапка за здружување средства во Оп-
штинската самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата — 
Тетово за 1984 година — — — :— — 277 

187. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување на стапките на 
ОСИЗ на културата — Тетово — — — 277 

РАДОВИШ 
188. Одлука за стапките на .придонесот од ка-

тастарскиот доход и паушалниот придо-
нес по осигуреник за здравствено осигу-
рување на работниците што вршат зем-
јоделска дејност со средства за работа над 
кои постои право на сопственост за 1984 
година — — — — — — — —I — 278 

189. Одлука за Стапките и тарифите на при- , 
донесите за здравствено осигурување на 
работниците и стапките на посебниот при-
донес за користење на здравствена заш-
тита во странство за 1984 година — — 278 

ТИТОВ ВЕЛЕС 
190. Одлука за утврдување стапките на придо-

донеси на ОСИЗ на културата — Титов 
Велес и за здружување на средства во Ре-
публичката заедница на културата за 1984 
година — — — — — — — — 279 

КРАТОВО 
191. Одлука за продолжување важноста на Од-

луката за утврдување- висината на стап-
ките на придонесите за основно образова-
ние — — — — — — — — — 279 
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