
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 16 април 1980 
С к о п ј е 

Број 13 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40109-003-12498 

78. 
Врз основа «а член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА РЕКОНСТРУК-

ЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ" 
Се прогласува Законот за учество на Соција-

листичка Република Македонија во финансирање-
то на реконструкцијата на Аеродромот „Скопје", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 3 април 1980 година. 

Бр. 08-904 
3 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ 
„СКОПЈЕ" 

Член 1 
Социјалистичка Република Македонија учест-

вува во финансирањето на реконструкцијата на 
Аеродромот „Скопје" со средства во износ од 70 
милиони динари. 

Член 2 
Учеството на Републиката од член 1 на овој 

закон ќе се обезбеди во 1980 година од средствата 
на Социјалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството. 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се ко-

ристат по претходно обезбедено учество на градот 
Скопје во висина од 40°/о од пресметковната вред-
ност на реконструкцијата. 

Член 4 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се ста-

ват на располагање на инвеститорот во зависност 
од степенот на извршените градежни работи и ро-
ковите за набавка на опремата, при што сразмер-
но ќе се користат средствата и на градот Скопје. 

Член 5 
Правата и должностите на инвеститор во ин-

вестиционите работи на реконструкцијата ги врши 
основната организација на здружениот труд Аеро-
дром „Скопје" — Скопје. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

79. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 

СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за пренесување на средствата на Социјалис-
тичка Република Македонија за инвестиции во сто-
панството врз организациите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 3 април 1980 година. 

Бр. 08-903 
3 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕС-
ТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за пренесување на средствата на 

Социј а листичка Република Македонија за инвес-
тиции во (стопанството врз организациите на здру-
жениот труд („Службен весник на СРМ", бр. 9/74, 
20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78 и 41/78), во член 7, 
став 2, по бројката „1977" се додаваат зборовите 
„и 1979". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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80. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА 

СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА 
Се прогласува Законот за изменување на За-

конот за учество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во финансирањето изградбата на спомен-
домоеи на културата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 
април 1980 година. 

Бр. 08-905 
3 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА 

СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА 

Член 1 
Во Законот за учество на Социјалистичка Ре-

публика Македонија во финансирањето изградба-
та на спомен-домови на културата („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 18/70, 44/72 и 25/76), во член 1 
износот „107.620.000" се заменува со износот 
„171.551.000". 

Член 2 
Член 4 се менува и гласи: 
„Учеството на Републиката изнесува и 

во динари 
1. Битола 14.438.000 
2. Прилеп 6.803.000 
3. Куманово 12.928.000 
4. Тетово 5.280.000 
5. Титов Велес 18.116.000 
6. Охрид 14.408.000 
7. Гостивар 7.909.000 
8. Штип 10.563.000 
9. Струмица 12.168.000 

10. Кичево 4.339.000 
11. Кавадарци 8.873.000 
12, Ресен 3.552.000 
13. Гевгелија 5.670.000 
14. Крива Паланка 5.759.000 
15. Кочани 5.914.000 
16. Неготино 4.919.000 
17. Радовиш 4.919.000 
18. Берово (Пехчево) 7.413.000 
19. Виница 4.124.000 
20. Делчево 2.063.000 
21. Кратово 4.124.000 
22. Пробиштип 2.113.000 
23. Валандово 1.979.000 
24. Демир Хисар 1.979.000 
25. Македонски Брод 1.198.000" 

81. 
Врз основа на член 14 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
Л1ИТИЧКИОТ собор, одржани на 3 април 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-

ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО 
СКОПЈЕ 

I. Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на Институтот за фол-
клор во Скопје поради истекот на мандатот Че-
домир Стојковски. 

II. За претставник на општествената заедница 
во Советот на Институтот за фолклор во Скопје се 
именува Драган Топчевски, секретар на Култур-
но-прооветната заедница на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-907 
3 април 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Ошдтественонполитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

82. 
Врз основа на член 36 од Самоуправната спо-

годба за здружување во Републичка самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на ОпштественонполитичЈсиот собор, одржа-
ни на 3 април 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

За претставник на општествената заедница во 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за железнички сообраќај се делегира 
Александар Грков, делегат во Општествано-поли-
тичкиот собор на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-906 
3 април 1980 година 

Скопје 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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83. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД — ФАКУЛТЕТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА 
— СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА 
РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И 
УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИ-

ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Основната 
организација на здружениот труд — Факултет за 
металургија — Скопје, во делот со кој се уредува 
режимот на запишување на студии и учеството на 
студентите и претставниците на општествената за-
едница во самоуправувањето, што го донесоа ра-
ботниците на ООЗТ — Факултет за металургија; 
на референдумот одржан на 14 јануари 1980 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-920 
3 април 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

84. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 45 од 
Законот за социјална заштита („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/78) и член 122 од Законот за основното 
воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 11/76), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБ-
НИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО 
НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ВО 
ДЕЛОТ ВО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕСТВОТО 
НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 

ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци — Скопје на 
одредбите од значење за остварувањето на посеб-
ниот општествен интерес во давањето на услуги 
од социјална заштита и во делот во кој се уреду-
ваат правата и обврските на учениците и учест-
вото на претставниците на општествената заедница 

во самоуправувањето, што го донесоа работниците 
на Заводот за рехабилитација на деца и младинци 
— Скопје, на референдумот одржан на 4 декември 
1978 годиш. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-921 
3 април 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

85. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 45 од 
Законот за социјална заштита („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/78) и член 122 од Законот за основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 11/76), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Ошптественонполи-
тичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ 
НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ, 
НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА И ВО ДЕЛОТ ВО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ 
ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И 
УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување на трудот на работниците во Заво-
дот за рехабилитација на деца и младинци — 
Скопје, на одредбите од значење за остварувањето 
на посебниот општествен интерес во давањето на 
услуги од социјална заштита и во делот во кој се 
уредуваат правата и обврските на учениците и 
учеството на претставниците на општествената за-
едница во самоуправувањето, што ја донесоа ра-
ботниците на Заводот за рехабилитација на деца 
и младинци — Скопје, на референдумот одржан 
на 30 декември 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-923 
3 април 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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86. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 25 
од Законот за музејската дејност („Службен весник 
на СТМ" бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИ-
ОТ ТРУД — ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДО-
НИЈА, НА ОДРЕДБИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ 
НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИН-
ТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУ-

ЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 
Се дава согласност на Статутот на Работната 

организација на здружениот труд — Историски му-
зеј на Македонија, на одредбите кои се однесуваат 
на работите од посебен општествен интерес и на 
учеството на претставниците на општествената за-
едница во одлучувањето по тие работи, што го до-
несоа работниците на Работната организација на 
здружениот труд — Историски музеј на Македо-
нија, на референдумот одржан на 28 февруари 1980 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-919 
3 април 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СТМ, 
Благоја Талески, е. р. 

88. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 25 
од Законот за музејската дејност („Службен весник 
на СТМ" бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Ошнтествено-по-
литичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИ-
ОТ ТРУД — АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕ-
ДОНИЈА, НА ОДРЕДБИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУ-
ВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТ-
ВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТ-
СТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИ-

ЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ 
Се дава согласност на Статутот на Работната 

организација на здружениот труд — Археолошки 
музеј на Македонија, на одредбите кои се одне-
суваат на работите од посебен општествен интерес 
и на учеството на претставниците на општествена-
та заедница во одлучувањето по тие работи, што го 
донесоа работниците на Работната организација на 
здружениот труд — Археолошки музеј на Маке-
донија на референдумот одржан на 14 септември 
1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-917 
3 април 1980 година 

Скопје 

87. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 45 
од Законот за социјална заштита („Службен весник 
на СТМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА, НА 
ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО 
НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО 

ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

Се дава согласност на Статутот на Специјал-
ниот завод — Демир Капија на одредбите од зна-
чењето за остварувањето на посебниот општествен 
интерес во давањето на услуги од социјалната заш-
тита, што го донесоа работниците на Специјалниот 
завод — Демир Капија, на референдумот одржан 
на 27 ноември 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-918 
3 април 1980 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СТМ, 
Благоја Талески, е. р. 

89. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 24, 
став 3 од Законот за физичката култура и самоуп-
равните интересни заедници на физичката култура 
(„Службен весник на СТМ" бр. 5/74 и 9/78), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 3 април 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-

жување во Републичка самоуправна интересна за-
едница на физичката култура. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-915 
3 април 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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90. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 41 
од Законот за судовите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" број 41/75), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 
април 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО СУДОВИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
I 

Во Одлуката за определување бројот на су-
диите во судовите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ" број 39/77), во дел I, точка 3, под 
а), бројката „7" се заменува со бројката „9". 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-892 
3 април 1980 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

91. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 45 
од Законот за социјална заштита („Службен весник 
на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општесгвено-по-
литичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ 
НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНАТА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД — ДЕМИР КА-
ПИЈА, НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТ-
ВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Се дава согласност на Самоуправната спогодба 

за здружување на трудот на работниците во ра-
ботната организација Специјален завод — Демир 
Капија, на одредбите од значење за остварувањето 
на посебниот општествен интерес во давањето на 
услуги од социјалната заштита, што ја донесоа ра-
ботниците на Специјалниот завод — Демир Капија, 
на референдумот одржан на 27. XI. 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0в-922 
3 април 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Ошнтествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

92. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 24, 
став 3 од Законот за физичката култура и само-
управните интересни заедници на физичката кул-
тура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено ̂ политичкиот собор, одржа-
ни на 3 април 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Се потврдува Статутот на Републичката само-
управна интересна заедница на физичката култу-
ра, што го донесе Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 28 декември 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-914 
3 април 1980 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

93. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД — ВИША ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РА-
БОТНИЦИ — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ 
УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА 
СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-

ЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 
Се дава согласност на Статутот на Работната 

организација на здружениот труд — Виша школа 
за социјални работници — Скопје, во делот со кој 
се уредува режимот на запишување на студии и 
учеството на студентите и претставниците на оп-
штествената заедница во самоуправувањето, што го 
донесоа работниците на Вишата школа за социјал-
ни работници на референдумот одржан на 27 ноем-
ври 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-916 
3 април 1980 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 
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94. 
Врз основа на член 133, став 2 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРИ" број 
11/76), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИ-
НОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИС-
ПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКА-

НИ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА 
ОДБРАНА 

Член 1 
Во Уредбата за утврдување на висината, начи-

нот и условите за остварување и исплатување на 
надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и 
сместување на лицата во резервен состав повикани 
на служба во територијалната одбрана („Службен 
весник на СРМ" број 27/76 и 39/78), во член 2, али-
неи 1, 2 и 3 постојните парични износи се менуваат: 

— износот од 350 динари се менува во 420 ди-
нари; 

— износот од ЗОО динари се менува во 350 ди-
нари; и 

— износот од 200 динари се менува во 230 ди-
нари. 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 
„Износот на дневницата од член 2 на оваа 

уредба се намалува за 45% кога лицето во резер-
вен состав се наоѓа на трупло патување. 

Под трупно патување се подразбира: логорува-
ње, бивакување и кантонување; излегување на опе-
ративни аеродроми; маневри; трупни патувања со 
вежби; стражарска служба; командантски патува-
ња; воени игри; инструкторско-методски; показни и 
слични вежби; натпревари во гаѓање и фискултур-
ни натпревари; паради; командно-штабни игри; 
спасување и одбрана на населението од елемен-
тарни непогоди; обука на младината за одбрана и 
заштита, како и во други теренски услови на сме-
стување (шатор, засолниште и др.)". 

Член 3 
Во член 6, по став 2 се додава нов став, кој 

гласи: 
„На лицата во резервен состав, кои во местото 

на живеење вршат дежурство и други неопходни 
работи што не се плаќаат посебно и траат од 12—24 
часа, им припаѓа 25% од износот на дневницата, 
што се уредува со посебна наредба на командан-
тот на општинскиот или повисокиот штаб за тери-
торијална одбрана". 

Член 4 
Во член 7, ред четврти, процентот „70%" се за-

менува со „55%". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-536/1 
6 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

95. 
Врз основа на член 19, став 1 и 2 од Законот за 

материјално обезбедување на учесниците во На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/77 и 27/78), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА, СО 

ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ 

1. Постојаното материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна, се 
усогласува со движењето на трошоците за живо-
тот во Републиката и истото се зголемува за 18,9% 
од 1 јануари 1980 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-630/1 
27 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

96. 
Врз основа на член 19 од Законот за Самоуп-

равната интересна заедница за економски односи 
со странство („Службен весник на СРМ" бр. 30/77), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА САМОУП-
РАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

I. За претставник на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија кој ќе учествува во 
работата на Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство е 
определен Методи Смиленски, заменик на репуб-
личкиот секретар за економски односи со стран-
ство. 

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

Бр. 17-606/1 
13 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

97. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), а во врска со член 7 од Зако-
нот за јавни споменици („Службен весник на СРМ" 
бр. 44/72), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СПОМЕНИЦИ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Републичката комисија за споменици по-
ради заминување на нова должност на: Славе По-
повски. 
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II. За член на Републичката комисија за спо-
меници се именува Павле Игновски, член на Прет-
седателството на Републичкиот одбор на СЗБ од 
НОВ на Македонија. 

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

Бр. 17-605/1 
13 март 1980 година 

Скопје 

98. 

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

5.200.000 динари 

3.720.395 динари 
100.000 динари 

9.020.395 динари 

II 
Средствата утврдени во точка I од оваа про-

грама се распределуваат за: 
1. Надоместок за превенирање, 

дијагностицирање, сузбивање и 
искоренување на лигавката и 
шапот, чумата к а ј говедата, 
афричката чума к а ј свињите, 
дурината, чумата ка ј коњите, 
везикуларниот стоматит к а ј 
свињите, туберкулозата, бруце-
лозата и други особено опасни 
заразни болести 

2. Надоместок за земање проби 
крв од говеда, овци, свињи за 
преглед на бруцелоза и лепто-
спироза за грла од индивиду-
ални стопанства 

3. Надоместок за заклани говеда 
поради туберкулоза и за зак-
лани говеда, овци и свињи по-
ради бруцелоза 

4. Партиципација за изградба на 
објекти за нештетно отстрану-
вање на животински мрши (ја-
ми гробници, -објекти за изго-
рување на мрши и др.), бетон-
ски корита за капење на овци 
и доградба на зградата за ра-
диациона хигиена на Ветери-
нарниот институт — Скопје за 
набавка на подвижни корита 
за капење на ов гш, за моторни 
пумпи, за дезинфекција и за 
приколки за пренос на моторни 
пумпи за дезинфекција како и 
за лабораториска опрема 

960.000 динари 

1.034.000 динари 

1.080.000 динари 

5. Проекти и студии 
6. За опремување и оспособување 

на Републичката ветеринарна 
инспекција за интервенција 
при појава на заразни болести 
во поголем обем (набавка на 
опрема за дезинфекција со заг-
ревање на вода) 

7. Банкарски и административни 
трошоци надзор и слично 

8. За исплата на обврски од 1979 
година (дел од партиципацијата 
за 3 јами-гробници) 

9. Постојана резерва 

40.000 динари 

150.000 динари 

150.000 динари 

175.000 динари 
1.235.395 динари 

ВКУПНО: 9.020.395 динари 
Врз основа на член 70, став 2 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен 
весник на СРМ" број 30/77), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСЕБ-
НАТА РЕПУБЛИЧКА СМЕТКА ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1980 
ГОДИНА 

Средствата на Посебната републичка сметка за 
здравствена заштита на животните за 1980 година 
се утврдуваат во износ од 9.020.395 динари и тоа: 

1. 80°/о од средствата што ќе се 
соберат од наплатената такса 
за уверенијата за здравствена 
состојба на животните во 1980 
година 

2. Салдо од претходната година 
на ден 1. I. 1980 година 

3. Камата по видување 

III 
Корисници на средствата од точка II потточка 

4 на оваа програма можат да бидат за објекти за 
нештетно отстранување на мрши и бетонски ко-
рита за капење на овци — месните заедници, оп-
штините, ветеринарните станици, организациите на 
здружениот труд што се занимаваат со одгледува-
ње на животни, задружните организации и инте-
ресните заедници за пасишта; за подвижни корита 
за капење на овци, моторни пумпи за дезинфек-
ција, приколки за пренос на моторни пумпи за де-
зинфекција — ветеринарни станици и организа-
циите на здружениот труд што се занимаваат со 
одгледување на животни и задругите, а за лабора-
ториската опрема ветеринарно-дијагностичките ор-
ганизации на здружениот труд во Републиката. 

IV 
Партиципацијата од точка II потточка 

сува: 
1. За еден објект за нештетно от-

странување на мрши од пцови-
сани животни (јама-гробница, 
објект за изгорување на мрши 
И друго) 
— за неразвиени општини 
— за развиени општини 
За едно бетонско корито за ка -
пење на овци 
— за неразвиени општини 
— за развиени општини 
За едно метално корито за ка -
пење на овци 
— за неразвиени општини 
— за развиени општини 
За една моторна пумпа за де-
зинфекција 
— за неразвиени општини 
— за развиени општини 
За една приколка за пренос на 
моторна пумпа за дезинфек-
ција 
— за неразвиени општини 
— за развиени општини 
За доградба на зградата за ра -
диациона хигиена на Ветери-
нарниот институт — Скопје 
Партиципацијата за набавка на 
лабораториска опрема за вете-
ринарно-дијагностичките орга-
низации во Републиката (ве-
теринарен институт — С к о т е , 
Ветеринарна болница Скопје, 
Ветеринарно-дијагностичка ста-
ница Битола) изнесува 70% од 
набавената вредност на опре-
мата 

4 изне-

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

150.000 
100.000 

30.000 
20.000 

20.000 
15.000 

8.500 
6.500 

12.000 
10.000 

динари 
динари 

динари 
динари 

динари 
динари 

динари 
динари 

динари 
динари 

500.000 динари 

700.000 динари 
V 

4.196.000 динари 

Определените средства за партиципација се да-
ваат без обврска за враќање. 

VI 
Спроведувањето на оваа програма го врши ре-

публичкиот секретар за земјоделство и шумарство. 
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VII 
Стручните и административните работи за спро-

ведуваше на Посебната републичка сметка за 
здравствена заштита на животните ги врши Репуб-
личкиот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

УШ 
Оваа програма влегува во оила осмиот ден од 

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

Бр. 23-526/1 Претседател 
13 март 1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

99. 
Врз основа на член 236 од Законот за дано-

ците на граѓаните („Службен весник на СРМ", број 
45/77, 9/78 и 43/78), републичкиот секретар за фи-
нансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КНИ-

ЖЕЊЕ НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за книжење на даноците на 

граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 46/78), 
членот 18 се менува и гласи: 

„Распоредувањето на даноците на собирната 
преодна сметка на поодделните видови на даноци и 
на другите приходи се врши преку преглед за про-
центуалното учество (клуч) и тоа: одделно за на-
платените даноци до висината на годишното за-
должение (облог) и одделно за наплатените дано-
ци и други приходи над едногодишното задолжение 
(долгови). 

Клучот од став 1 на овој член се составува врз 
основа на прегледот на процентуално^ учество на 
поодделните видови на даноците и другите прихо-
ди и тоа: 

а) за наплатените даноци до висина на годиш-
ното задолжение (облогот) се утврдува врз основа 
на облогот за годината од сите видови даноци и 
други приходи и тоа одделно во вкупниот износ на 
облогот и аконтацијата; и 

б) за наплатените даноци и други приходи над 
износот на едногодишното задолжение — долгови-
те врз основа на долговите од претходната година 
од сите видови на даноци и други приходи и тоа 
одделно во вкупниот износ на долговите по заврш-
ната даночна сметка. 

Клучот го составува органот за приходи на 
општината и тоа: клучот од став 1 под а), по извр-
шувањето на облогот со даноците и другите при-
ходи за односната година, а клучот од став 1 под 
б) веднаш по остварувањето на наплатата на да-
ноците и другите приходи над износот на годиш-
ното задолжение (облогот). 

Доколку во текот на годината има значителни 
промени во годишните задолженија на даноците и 
другите приходи (зголемување односно намалува-
ње на аконтациите, дополнителни задолжувања 
или оддолжувања), се врши корекција на клучот 
од став 2 под а), за односните износи. Корекција 
на клучот задолжително се врши при крајот на го-
дината, а најдоцна до 15 декември, со што се из-
готвува конечен клуч, независно од тоа какво вли-
јание имаат тие промени". 

Член 2 
Во член 19, став 2, последните зборови: „според 

посебен клуч кој се изготвува согласно членот 19 од 
овој правилник", се заменуваат со зборовите: „спо-
ред клучот од член 18, став 2 под б)". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 08-618/1 Републички секретар 
21 март 1980 година за финансии, 

Скопје Ристо Филиповски, е. р. 

100. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 27 од Законот за учебници за 
основно и средно образование („Службен ' весник 
на СРМ" број 44/76), Републичкиот педагошки со-
вет на ХХУП-та седница, одржана на 15 јануари 
1980 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

1. Од учебната 1980/81 година престанува упот-
ребата на учебникот по предметот „Запознавање на 
природата и општеството во I одделение" од Кли-
ме Секуловски, бидејќи не одговара на концепци-
јата на учебник во смисла на Законот. 

2. Решението да се достави до: Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Републичкиот 
завод за унапредување на воспитанието и образо-
ванието, Работната организација на здружениот 
труд за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-27/1 
1 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот педагошки совет, 
д-р Бранко Петровски, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

162. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата за политиката на остварување на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 
1980 година („Службен весник на СРМ", бр. 42/79), 
а врз основа на член 139 од Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, Републичката заедница и са-
моуправните интересни заедници на насоченото об-
разование формирани за територијата на Репуб-
ликата, Републичката самоуправна интересна за-
едница за основно образование, Републичката за-
едница и самоуправните интересни заедници на 
научните дејности формирани за територијата на 
Републиката, Републичката заедница на култура-
та, Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита, Републичката заедница на 

физичката култура и Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија склучуваат 
[ 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ПОТРЕБИ НА НИВО НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО 1980 ГОДИНА, КАКО И ЗА НАСОЧУ-
ВАЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБ-

НИ СМЕТКИ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на овој договор (корисници на оп-

штествени средства) се согласија средствата од 
придонесите од доходот на организациите на здру-
жен труд и од придонесите од личните доходи на 
работниците вработени во организациите на здру-
жен труд, во самоуправните организации и заед-



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 13 — Стр. 265 16 април 1980 

ници и ка ј другите корисници на општествени 
средства, кои служат за финансирање на заеднич-
ките потреби преку републичките самоуправни ин-
тересни заедници, освен Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, во 1980 година да се движат во 
рамките утврдени со овој договор. 

Со овој договор се врши и насочување на из-
двоените средства од придонесите од доходот и од 
личните доходи на посебни сметки кај Службата 
на општественото книговодство во 1979 година. 

Член 2 
Како средства од член 1, став 1 на овој договор 

се сметаат средствата од придонесите од доходот и 
од личните доходи кои се евидентираат во Служ-
бата на општественото книговодство во извешта-
јот за наплата на приходите на општествено-поли-
тичките заедници и нивните фондови, самоуправ-
ните интересни заедници и другите самоуправни 
организации и заедници и нивна распределба по 
корисници (образец „Б-2"). 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласија сред-

ствата од член 1, став 1 на овој договор во 1980 
година, во глобал, да изнесуваат до 3.511 милиони 
динари. 

Средствата од став 1 на овој член по одделни 
корисници се утврдуваат: 

(во милиони дин.) 

1. Републичка самоуправна инте-
ресна заедница за општествена 
заштита на децата 1.158 

2. Републичка заедница и самоуп-
равни интересни заедници на 
насоченото образование 1.483 

3. Републичка самоуправна инте-
ресна заедница за основно об-
разование 415 

4. Републичка заедница и само-
управни интересни заедници 
на научните дејности 163 

5. Републичка заедница на кул-
турата 200 

6. Републичка самоуправна инте-
ресна заедница за социјална 
заштита 62 

7. Републичка заедница на фи-
зичката култура 30 

Средствата од став 2, точка 2 и 4 -на овој член, 
по одделни самоуправни интересни заедници фор-
мирани за територијата на Републиката, ќе се рас-
поредат врз основа на самоуправна спогодба меѓу 
градските заедници. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласија на ј -

малку 15% од средствата на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за основно образование, 
утврдени во член 3, став 2, точка 3 на овој дого-
вор, да се користат за учество во финансирањето 
на изградбата и опремувањето на училишен прос-
тор за основното образование, врз основа на прог-
рама што ќе ја донесе Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно образование. 

Член 5 
Користењето на средствата од член 3 на овој 

договор по тримесечја може да се движи најмногу 
до остварените средства во соодветните тримесеч-
ја во 1979 година, зголемени за: 

— 12% кај општествената заштита на децата, 
— 13% кај научните дејности, културата и фи-

зичката култура и 
— 17% кај насоченото и основното образова-

ние и ка ј социјалната заштита. 
Поради трансформацијата на приходите во ко-

рист на општинските заедници за социјална заш-

тита, процентот за социјалната заштита од 17% од 
алинеја 3 на став 1 на овој член ќе се применува 
врз основицата за 1979 година намалена за 35% 
за секое тримесечје. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласија, врз 

основа на тримесечни биланси и процени за оства-
рувањето на приходите во текот на годината, да 
преземат мерки приходите да се остварат во рам-
ките утврдени со овој договор. 

Ако според податоците за остварените приходи 
за одделен корисник на општествени средства се 
утврди дека се остварени поголеми приходи од ут-
врдениот процент според член 5 на овој договор, 
тој корисник ќе ја намали стапката, односно по 
остварувањето на договорениот износ на средст-
вата од член 3 на овој договор уплатувањето на 
придонесот ќе престане како обврска до крајот на 
годината. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласија, до-

колку определен корисник на средства не донесе 
одлука од член 6, став 2 на овој договор, Служ-
бата на општественото книговодство, врз основа на 
податоците за остварените приходи на одделен ко-
рисник за три, шест и девет месеци, повеќе упла-
тените приходи да ги издвои на посебни сметки. 

Повеќе уплатените приходи можат да се корис-
тат во наредното тримесечје доколку приходите за 
тоа тримесечје не се остварат според утврдените 
проценти во член 5 на овој договор. 

Учесниците на овој договор се согласија Служ-
бата на општественото книговодство да преземе 
мерки за престанување на обврската за издвоју-
вање на средства за односниот корисник во овој 
договор ако договорениот годишен износ, заедно со 
издвоените средства на посебни сметки, е остварен 
во целина. 

Учесниците на овој договор се согласија Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија да склучи договор со Служ-
бата на општественото книговодство за извршува-
ње на мерките од став 3 на овој член. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласија сред-

ствата што се издвоени на посебни сметки кај 
Службата на општественото книговодство од сред-
ствата на придонесите од доходот и од личните до-
ходи како приходи на републичките самоуправни 
интересни заедници за 1979 година да се насочат 
и тоа: 

— 10% за додатно стимулирање на извозот; 
— 20% за финансирање на постојаните репуб-

лички стоковни резерви преку Дирекцијата за ре-
публички стоковни резерви и 

— 70% за покривање на обврската на Репуб-
ликата за отстранување на последиците од земјо-
тресот во СР Црна Гора на сметката 40100-655-154 
— Помош на настраданото население од земјотре-
сот во Црна Гора. 

Член 9 
Изменување и дополнување на овој договор мо-

ж е да се врши според постапката по која е и склу-
чен. 

Член 10 
Овој договор е потпишан на 25 март 1980 го-

дина, а ќе се применува за 1980 година. 

Член 11 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 50-864 
25 март 1980 година 

Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И : 
1. За Собранието на Социјалистичка Републи-

ка Македонија, Ристо Филиповски, е. р. 2. За Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
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штествена заштита на децата, Емине Адеми, е. р. 
3. За Републичката самоуправна интересна заед-
ница за основно образование, Марија Заковска, е. р. 
4. За Републичката заедница на насоченото обра-
зование, проф. Љупчо Копровски, е. р. 5. За Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во рударството, рударските истраги, 
обоената и црната металургија, Петар Горковски, 
е. р. 6. За Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во електроенергијата, елек-
троиндустријата, металоката и графичката инду-
стрија, Иван Ристески, е. р. 7. За Самоуправната 
интересна заедница на насоченото образование во 
хемиската индустрија, текстилната индустрија и 
индустријата за чевли, кожи и гума, д-р Владан 
Златановиќ, е. р. 8. За Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во градеж-
ништвото и градежната индустрија, д-р Стево Ма-
тевски, е. р. 9. За Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во земјоделството, 
шумарството, дрвната индустрија, индустријата за 
тутун и прехранбената индустрија, проф. Бељан 
Вељановски, е. р. 10. За Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во сообраќа-
јот и врските, проф. Драган Димитров, е. р. 11. За 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во трговијата, угостителството, туриз-
мот, занаетчиството и комуналните дејности, проф. 
Александар Цицковски, е. р. 12. За Самоуправната 
интересна заедница на насоченото образование во 
здравството и социјалната заштита, д-р Перко Ко-
левски, е. р. 13. За Општата самоуправна интерес-
на заедница на насоченото образование, м-р Панче 
Соколов, е. р. 14. За Републичката заедница на 
научните дејности, проф. Тодор Џунов, е. р. 15. За 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во рударството, црната и обоената мета-
лургија, мета леќата индустрија, немета лиге, елек-
тростопанството и електроиндустријата и соодвет-
ните трговски дејности, проф. инж. Стрезо Трајков-
ски, е. р. 16. За Самоуправната интересна заедница 
на научните дејности во земјоделството, водосто-
панството, преработката на земјоделски и сточар-
ски производи, шумарството, преработката на дрво 
и соодветните трговски дејности, проф. д-р Велко 
Стефановски, е. р. 17. За Самоуправната интересна 
заедница на научните дејности во градежништвото, 
станбенонкомуналните дејности, индустријата на 
градежни материјали, сообраќајот и соодветните 
трговски деј ности, инж. Димитрија Станоевски, е. р. 
18. За Самоуправната интересна заедница на на-
учните дејности во хемиската, текстилната, кожар-
ската и гумарската индустрија, индустријата за це-
лулоза и хартија и соодветните трговски дејности, 
инж. Марија Бакалова, е. р. 19. За Самоуправната 
интересна заедница на научните дејности во фар-
мацевтската и козметичката индустрија, здравство-
то и социјалната заштита и соодветните трговски 
дејности, проф. д-р Петар Тофовиќ, е. р. 20. За Оп-
штата самоуправна интересна заедница на научни-
те дејности, Васил Каширски, е. р. 21. За Репуб-
личката заедница на културата, Јордан Леов, е. р. 
22. За Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита, Исмаилаки Емурлаи, 
е. р. 23. За Републичката заедница на физичката 
култура, Јаков Поповски, е. р. 24. За Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, Стојче Ни-
коловски, е. р. 

163. 
Врз основа на член 128, 138 и 586 од Законот 

за здружениот труд и член 9 од Анексот кон Оп-
штествениот договор за заедничките основи и ме-
рила во усогласувањето на самоуправното уреду-
вање на односите во распоредувањето на доходот 
и чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи во СР Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/80), работниците во работните заед-
ници на органите на управата и во стручните 
служби на собранијата и извршните органи на 

општествено-политичките заедници во СР Македо-
нија и Синдикатот на работниците во управата, 
правосудството и финансиските организации во 
Македонија склучија 

А Н Е К С 
КОН САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И 
ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИ-
ТЕ НА УПРАВАТА И ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ 
НА СОБРАНИЈАТА И ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 

СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
За да се обезбеди доследно спроведување на 

предвидувањата на Резолуцијата за политиката на 
остварување на општествениот план на СРМ и на 
општествените планови на собранијата на општи-
ните за период 1976—1980 година во 1980 година 
и на одредбите од Анексот кон Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила во усог-
ласувањето на самоуправното уредување на одно-
сите во распоредувањето на доходот и чистиот до-
ход и распределбата на средствата за лични дохо-
ди во СР Македонија, учесниците во Спогодбата 
ќе се залагаат заедничките основи и мерила за ра-
споредување на доходот и чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка содржани во Спогодбата да 
се приме,нуваат доколку не се во спротивност со 
одредбите од оваа анекс спогодба. 

Член 2 
Масата на средствата за лични доходи во 1980 

година кај потписниците на оваа анекс спогодба 
ќе се формираат зависно од движењето на доходот 
на стопанството на општината односно Република-
та во оваа година и од соодносот од просечниот ме-
сечен чист личен доход на работната заедница во 
1979 година и соодветниот просек остварен на ниво 
на стопанството на Републиката во 1979 година. 

Член 3 
Работните заедници на потписниците на оваа 

анекс спогодба, масата на средствата за лични до-
ходи во 1980 година можат да ја зголемуваат до 
предвидениот пораст на средствата со буџетите и 
во зависност од просечниот месечен чист личен до-
ход остварен во 1979 година и тоа: 

— ако просечниот месечен чист личен доход во 
работната заедница во 1979 година изнесува до 10% 
над просечниот месечен чист личен доход остварен 
во стопанството на СРМ во 1979 година, масата на 
средствата за лични доходи во 1980 година може 
да ја зголеми најмалку 25°/о под порастот на до-
ходот во стопанството на општината односно на 
Републиката во 1980 година (до колку порастот на 
доходот во стопанството на општината е повисок 
од тој во Републиката); 

— ако просечниот месечен чист личен доход 
во работната заедница во 1979 година изнесува 
преку 10% до 25% над просечниот месечен чист 
личен доход остварен во стопанството на СРМ во 
1979 година, масата на средствата за лични доходи 
во 1980 година можат да ја зголемуваат најмалку 
30% под порастот на доходот во стопанството на 
општината односно Републиката во 1980 година 
(доколку порастот на доходот во стопанството на 
општината е повисок од тој во Републиката); 

— ако просечниот месечен чист личен доход во 
работната заедница во 1979 година изнесува преку 
25% до 50% над просечниот месечен чист личен до-
ход остварен во стопанството на ОРМ во 1979 го-
дина, масата на средствата за лични доходи во 1980 
година можат да ја зголемуваат најмалку 35% под 
порастот на доходот во стопанството на општи-
ната односно Републиката во 1980 година (докол-
ку порастот на доходот во стопанството на општи-
ната е повисок од тој во Републиката); 
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— ако просечниот месечен чист личен доход во 
работната заедница во 1979 година изнесува пре-
ку 50% над просечниот месечен чист личен доход 
остварен во стопанството на СРИ во 1979 година, 
масата на средствата за лични доходи во 1980 го-
дина можат да ја зголемуваат најмалку 50% под 
порастот на доходот во стопанството на општината 
односно Републиката во 1980 година (доколку по-
растот на доходот во стопанството на општината е 
повисок од тој во Републиката). 

Како просечен месечен чист личен доход во 
смисла на одредбите од овој член не се смета из-
носот што за одделни работи според посебни про-
писи се обезбедува на име зголемен дел за лич-
ни доходи на работниците заради карактерот и 
специфичноста на таквите работи. 

За организациите во основање, изградба и за 
новоформираните организации и органи во 1979 го-
дина, кои немаат соодветна маса на доход, односно 
лични доходи за цела 1979 година, масата на сред-
ства за лични доходи која се обезбедува според 
актот на основачот (финансов план, буџетот и ел.) 
може да се зголемува сообразно со движењето на 
личните доходи на вработените во групацијата. 

Член 4 
Во можната рамковна динамика на масата на 

средствата за лични доходи во 1980 година се сме-
таат исплатите на личните доходи што ќе се вршат 
во 1980 година, врз основа на дефинитивната рас-
пределба по завршните сметки за 1979 година. 

Член 5 
Доколку масата на средствата за лични дохо-

ди во 1980 година, пресметана според постојните 
основи и мерила од самоуправните спогодби и дру-
гите самоуправни општи акти за распоредување на 
доходот и чистиот доход и за распределба на сред-
ствата за лични доходи во работната заедница, го 
преминува износот што произлегува со примената 
на одредбите од членот 3 на оваа анекс спогодба 
во тој случај ќе се применуваат одредбите од оваа 
анекс спогодба. 

Член 6 
Работните заедници кои во 1979 година за за-

едничка потрошувачка (без средствата за станбена 
изградба) исплатиле преку 6.000 динари годишно по 
вработен, во 1980 година можат да ги зголемуваат 
средствата за заедничка потрошувачка до 3% во 
маса во однос на претходната година, со тоа што 
вкупните исплати за оваа намена не може да из-
несуваат повеќе од 9.000 годишно по вработен. 

Работните заедници кои во 1979 година за за-
едничка потрошувачка (без средствата за станбена 
изградба) исплатиле преку 4.500—6.000 динари го-
дишно по вработен, во 1980 година можат да ги 
зголемуваат средствата за заедничка потрошувач-
ка до 7% во маса во однос на претходната го-
дина. 

Работните заедници кои во 1979 година за за-
едничка потрошувачка (без средствата за станбена 
изградба) исплатиле до 4.500 годишно по вработен, 
во 1980 година можат да исплатат по вработен од 
средствата за заедничка потрошувачка, најмногу 
до висината на просечниот месечен чист личен до-
ход остварен во стопанството на ОРМ во 1979 го-
дина. 

Член 7 
Учесниците во оваа анекс спогодба ќе се за-

лагаат при исплатите на средствата за заедничка 
потрошувачка во смисла на член 6 од оваа спо-
годба, првенствено да се задоволуваат потребите 
за општествена исхрана — топол оброк, испратни-
цата при одење во пензија и регресот за годишен 
одмор. 

Член 8 
Непочитувањето на одредбите од оваа анекс 

спогодба повлекува примена на мерки, односно 
ограничување на исплатата на личните доходи на 
ниво од претходната година. 

Службата на општественото книговодство врз 
основа на Договорот за извршување на мерките 
склучен со Комисијата за следење на примената 

на самоуправната спогодба, по писмено барање од 
страна на Комисијата ќе ја применува мерката од 
став 1 на овој член. 

Член 9 
Оваа анекс спогодба влегува во сила со денот 

на нејзиното потпишување и ќе се објави во 
„Службен весник на СРМ", а ќе се применува за 
распоредување на чистиот доход и движењето на 
средствата за лична и заедничка потрошувачка во 
1980 година. 

Овој анекс кон самоуправната спогодба го при-
фатиле работните заедници на: 

Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Собранието на СРМ, Извршниот со-
вет на СРМ, Републичкиот секретаријат за за-
конодавство и организација, Републичкиот секре-
таријат за труд, Републичкиот завод за општестве-
но планирање, Републичкиот секретаријат за он-
штостопански работи и пазар, Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи, Републичкиот секре-
таријат за култура, Републичкиот секретаријат за 
индустрија, Републичкиот секретаријат за финан-
сии, Републичкиот секретаријат за меѓународни од-
носи, Републичкиот секретаријат за наука и обра-
зование, Републичкиот секретаријат за економски 
односи со странство, Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство, Републичкиот секрета-
ријат за сообраќај и врски, Републичкиот комитет 
за туризам, Републичкиот секретаријат за инфор-
мации, Републичкиот комитет за физичка култура, 
Секретаријатот за кадровски прашања, Републич-
киот штаб за територијална одбрана, Бирото за 
претставки и поплаки на Извршниот совет на СРМ, 
Републичкиот завод за судско вештачење во об-
ласта на финансиите, материјалното работење и 
сообраќај на СРМ, Републичкиот хидро-метеоро-
лошки завод, Уредот за документација на Из-
вршниот совет на СРМ, Републичкиот комитет за 
водостопанство. 

Секретаријати за внатрешни работи во општи-
ните Берово, Битола. Македонски Брод, Валандово, 
Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Де-
мир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, 
Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, 
Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Све-
ти Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Ти-
тов Велес, Штип, Центар за образование на кадри 
и општ. самозаштита Скопје — Идризово. 

Органи на управата и стручните служби на 
собранијата на општините: Битола, Управа за при-
ходи Берово, Геодетска управа Берово, Собрание 
на општина Берово, Собрание на општина Гости-
вар, Геодетска управа Гостивар, Управа за прихо-
ди Гевгелија, Собрание на општина Крушево, Со-
брание на општина Кичево, Собрание на општина 
Кочани, Геодетска управа Кочани, Собра[ниев на 
општина Кавадарци, Управа за приходи Кавадар-
ци, Собрание на општина Куманово, Собрание на 
општина Неготино, Општински штаб Неготино, 
Управа за приходи Неготино, Извршен совет СО 
Охрид, Секретаријат за општи работи С.О. Охрид, 
Секретаријат за Н.О. Охрид, Секретаријат за ко-
мунални работи Охрид, Секретаријат за инспекцис-
ка служба Охрид, Секретаријат за стопанство Ох-
рид, Секретаријат за вонстопански дејности Охрид, 
Собрание на општина Ресен, Управа за приходи 
Ресен, Собрание на општина Прилеп, Геодетска уп-
рава Прилеп, Општински затвор Прилеп, Собрание 
на општина Струга, Управа за приходи Струга, 
Собрание на општина Кисела Вода — Скопје, Со-
брание на општина Карпош — Скопје, Собрание на 
општина Чаир — Скопје, Управа за приходи на 
град Скопје, Општински штаб за Т.О. Штип, Со-
вет за истражувачки работи Скопје, Совет за из-
градба и одржување и реконструкции на патишта 
Скопје, Општински затвор Скопје, Општински зат-
вор Штип. 

Бр. 12-518/1 
31 март 1980 година 

Скопје 
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164. 
О Б Ј А В А 

НА ПОКАЗАТЕЛИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРИМЕНА 
НА АНЕКСОТ КОН ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 

ЗА 1980 ГОДИНА 

Врз основа на член 40 од Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила во усогласу-
вањето на самоуправното уредување на односите 
во распоредувањето на доходот и чистиот доход и 
распределба на средствата за лични доходи во СРМ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/77) и член 11 
од Анексот кон Општествениот договор („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/80), Заедничката комисија за 
општествено договарање, Службата за општестве-
ното книговодство, Заводот за општествено пла-
нирање и Републичкиот завод за статистика ги 
објавуваат следните елементи: 

1. Остварен просек на чистиот личен доход по 
работник во 1979 година и отстапување од просе-
кот во стопанството во 1979 година во % (+ или —) 
по гранки на дејности: 

С Т О П А Н С Т В О 4.894 0 
01. ИНДУСТРИЈА И РУДАР-

СТВО 4.828 — 1,4 
0101 — Електроенергиј а 6.837 + 39,7 
0106 — Производство на железна 

руда 6.062 + 23,9 
0107 — Црна металургија 6.278 + 28,3 
0108 — Производство на руда од 

обоени метали 6.731 + 37,5 
0109 — Производство на обоени 

метали 5.930 + 21,2 
0110 — Преработка на обоени ме-

тали 5.602 + 14,5 
0111 — Производство на неметал-

ни минерали 4.563 — 6,8 
0112 — Преработка на неметални 

минерали 4.471 — 8,6 
0113 — Металопреработувачка деј-

ност 5.108 + 4,4 
0114 — Машиноградба 5.263 + 7,5 
0115 — Производство на сообра-

ќајни средства 5.767 + 17,8 
0117 — Производство на елект-

рични машини и апарати 4.780 — 2,3 
0118 — Производство на базни хе-

миски производи 5.998 + 22,6 
0119 — Преработка на хемиски 

производи 5.195 + 6,2 
0120 — Производство на камен, 

чакал и песок 5.327 + 8,8 
0121 — Производство на градежен 

материјал 5.270 + 7,7 
0122 — Производство на сечена 

граѓа 4.050 — 17,2 
0123 — Производство на финални 

производи од дрво 4.182 — 14,5 
0124 — Производство и преработ-

ка на хартија 4.852 — 0,9 
0125 — Производство на текстил-

ни предива и ткаенини 3.822 — 21,9 
0126 — Производство на готови 

текстилни производи 3.684 — 24,7 
0127 — Производство на кожа и 

крзно 4.852 — 0,9 
0128 — Производство на кожни 

обувки и галантерија 3.593 — 26,6 

1 2 3 4 

0129 -- Преработка на каучук 5.178 + 5,8 
0130 -- Производство на прехран-

бени производи 4.82,1 — 1,5 
0131 -- Производство на пијалаци 4.752 — 2,9 
0132 -- Производство на сточна 

храна 4.880 — 0,3 
0133 -- Производство и преработ-

ка на тутун 4.705 — 3,9 
0134 -- Графичка дејност 4.863 — 0,6 
0139 -- Производство на разновид-

ни производи 5.070 + 3,6 
02. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИ-

БАРСТВО 3.743 — 23,5 
0201 -- Земјоделски производи 3.714 — 24,1 
0202 -- Земјоделски услуги 4.883 — 0,2 
0203 -- Рибарство 3.989 — 18,5 
оз. ШУМАРСТВО 4.136 — 15,5 
04. ВОДОСТОПАНСТВО 4.230 — 13,6 
05. ГРАДЕЖНИШТВО 5.125 + 4,7 
0501 -- Високоградба 4.993 + 2,0 
0502 -- Нискоградба и хидроградба 5.212 + 6,5 
0503 -- Инсталатерски и завршни 

работи во градба 5.391 + 10,2 
06. СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 5.478 + 11,9 
0601 -- Железнички сообраќај 5.052 + 3,2 
0604 -- Воздушен сообраќај 7.422 + 51,7 
0605 -- Друмски сообраќај 5.465 + 11,7 
0606 -- Градски сообраќај 6.325 + 29,2 
0609 -- ПТТ услуги и врски 5.770 + 17,9 
07. ТРГОВИЈА 5.102 + 4,2 
0701 -- Трговија на мало 4.487 — 8,3 
0702 -- Трговија на големо 6.089 + 24,4 
0703 -- Надворешна трговија 8.187 + 67,3 
08. УГОСТИТЕЛСТВО И ТУ-

РИЗАМ 4.302 — 12,1 
0801 -- Угостителство 4.241 — 13,3 
0802 — - Туристичко посредуваше 5.344 + 9,2 
09. ЗАНАЕТЧИСТВО И ЛИЧ-

НИ УСЛУГИ 5.825 + 19,0 
0901 -- Занаетчиски услуги и по-

+ 19,0 

правки 5.875 + 20,0 
0902 — - Лични услуги и услуги во 

дом. 3.530 — 27,9 
10. СТАНБЕНА КОМУНАЛ-

НА ДЕЈНОСТ 4.826 — 1,4 
1001 — - Уредување на населби и 

— 1,4 

простории 4.150 — 15,2 
1002 — - Станбена дејност 5.544 + 13,3 
1003 — • Комунална дејност 4.927 + 0,7 
И. ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ 

УСЛУГИ 6.847 + 39,9 
1101 — - Банкарство 6.805 + 39,0 
1102 — • Осигурување на имоти и 

лица 7.270 + 48,5 
1103 — - Услуги во областа на пром. 6.743 + 37,8 
1104 — • Проект, и сродни тех. ус. 7.702 + 57,4 
1105 — • Геолошки истражувања 4.752 — 2,9 
1106 — • Истражувачки-развој ни 

услуги 7.000 + 43,0 
1109 — • Деловни услуги 6.681 + 36,5 

НЕСТОПАНСТВО 5.577 + 18,0 
12. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 

КУЛТУРА И ИНФОРМА-

+ 18,0 

ЦИИ 5.519 + 12,8 
1201 -- Образование 5.295 + 8,2 
12011 -- Основно 4.649 — 5,0 
12012 -- Средно 5.895 + 20,5 
12013 --Више 7.615 + 55,6 
12014 -- Високо 7,875 + 60,9 
12019 -- Други 6.964 + 42,3 
1202 -- Научноистражувачка 

дејност 6.942 4- 41,8 
1203 — Култура, уметност и ин-

формации 6.203 + 26,7 
1204 — Физичка култура 5.543 + 13,3 
13. ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА 5.734 + 17,2 
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1301 -- Здравствена заштита 5.957 + 21,7 
1306 -- Општествена заштита на 

деца и младина и соци-

21,7 

јална заштита 4.759 — 2,8 
14. ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 6.322 + 29,2 

1401 -- Органи на ошптествено-
политичка заедница 6.252 + 27,7 

14013 -- Правосудство 6.253 + 27,8 
14014 -- Служба на општественото 

27,8 

книговодство 6.968 + 42,4 
1402 -- Самоуправни интересни 

заедници 6.262 + 28,0 
1403 -- Здруженија 7.377 + 50,7 
1404 -- Општествено-политички 

организации 6.683 + 36,6 

2. Во примената на точките 3, 4 и 5 од членот 
2 од Анексот кон Општествениот договор, се доде-
ка не се објави податокот од периодичната пре-
сметка јануари—март 1980 година за порастот на 
доходот во стопанството при распоредувањето на 
чистиот доход односно на масата на личните до-

ходи, ќе се користи планираната годишна стапка 
на номиналниот пораст на доходот во стопанството 
на СРМ од 23,1°/о. 

За другите пресметковни периоди во 1980 го-
дина Заедничката комисија за општествено дого-
варање навреме ќе го објавува податокот за стап-
ката на номиналниот пораст на доходот во стопан-
ството на СР Македонија. 

3. При утврдувањето на номиналниот пораст 
на масата на средствата за лични доходи за секој 
пресметковен период во 1980 година на организа-
циите на здружениот труд од општествените деј-
ности и работните заедници, како основица врз ко-
ја ќе ја применуваат стапката на порастот, ќе им 
служи вкупната маса на распоредените лични до-
ходи во 1979 година поделена со 4 односно 12 (за 
тримесечни односно месечни пресметковни пе-
риоди). 

Оваа методологија можат да ја применуваат и 
организации од стопанските дејности. 

12 март 1980 година 
Скопје 

Заедничка комисија за општествено 
договарање 

Претседавач, 
Андон Мојсов, е. р. 

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

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

165. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Струмица, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, на заедничка седница на Собо-
рот на делегатите — корисници на услугите, на 
Соборот на делегатите на работниците од органи-
зациите во здружен труд во здравството — дава-
тели на услугите, одржана на 25 февруари 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ се пресметуваат и одреду-
ваат и тоа во следниот износ: 

1. за лицата на доброволна практика (волон-
тери) коишто непримаат личен доход, ако работат 
со полно работно време, од 160,00 дин.; 

2. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука (логорување), од 70,00 дин.; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи, на инвалид-
ност, од 70,00 дин.; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, од 70,00 дин.; 

5. за уживателите на постојана државна по-
мош, дадена од страна на бившите предизиуми 
на народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет, од 160,00 дин.; 

6. посебниот придонес за членовите на своето 
потесно семејство кои живеат на подрачјето на СР 
Македонија, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита кај странскиот носител на здрав-
ственото осигурување се утврдува во постојан ме-
сечен износ од 110,00 дин. по член на семејството; 

7. за иселениците — повратници, кои што се 
населени на територијата на СРМ, редовно прија-
вени ка ј надлежната заедница за вработување по 
член 13 став 1 точка 10 од Законот, од 190,00 дин.: 

8. за лицата кои организацијата пред заснову-
вањето на работен однос со нив ги упати како свои 
стипендисти на практична работа во друга орга-
низација заради стручно оспособување, ако за тоа 
време примаат стипендија, од 250,00 дин.; 

9. за лицата на школување, стручно усовршу-
вање или постдипломски студии, кои поради тоа 
го раскинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија, од 250,00 дин.; 

10. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението, од 190,00 дин.; 

11. за југословенските државјани кои согласно 
постојаните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање со практика, ако за 
тоа време примаат стипендија, од 190,00 дин.; 

12. за лицата — странски државјани за време 
на школување, стручно усовршување, или на пост-
дипломски студии во Југославија, кои поради тоа 
го прекинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија, во износ од 190,00 дин.; 

13. за членовите на семејството на осигурени-
кот кој се наоѓа на издржување казна — затвор, 
ако на осигуреникот не му престанал работниот од-
нос во работната организација за време на издр-
жувањето на казната, од 250,00 дин.; 

14. за членовите на семејството на осигурени-
кот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок 
во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходното осигурување, во износ од 250,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

несите за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
заболувања во износ од по 50,00 динари: 

1.за учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
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уметничките академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата; 

2. за лицата кои се наоѓаат -на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивилната 
заштита; 

3. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита; 

4. за лицата кои се наоѓат на предвојничка 
обука; 

5. за лицата кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време; 

6. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација, што ги организи-
ра или ги упати Заедницата за вработување на 
работниците. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-

ка се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесите се утврдуваат за време 

покусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од опреде-
лениот месечен износ на придонесот. 

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

ка престанува да важи Одлуката за постојаните 
износи на придонесите за здравствено осигурува-
ње на одделните категории лица надвор од рабо-
тен однос осигурени по Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението, објавена во 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/79). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 март 1980 година. 

Бр. 02-395/1 
25 февруари 1980 година 

Струмица 
Претседател 

Илија Петров, е. р. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
Лазаревски Методија од Титов Велес, ул. „11 

Октомври" бр. 16, поднесе до овој суд тужба за 
долг, против тужената Велика Николовска од Хо-
ландија, а сега со непозната адреса. 

Бидејќи местожителството на тужената не е 
познато се повикува во рок од еден месец од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ" 
да се јави или да определи овој застапник. Во 
спротивно судот, по службена должност, ја опре-
делува застапничката Надежда Андреева, судски 
приправник во Општинскиот суд во Титов Велес, 
и делото ќе се разгледа во нејзиното отсуство. 

Од Окружниот суд во Титов Велес, П. бр. 
865/78 година. (27) 

КОНКУРСИ 
Советот на Ветеринарниот институт „СКОПЈЕ" 

— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Еден дипломиран ветеринар. 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи и правилникот за работни 
односи, кандидатот треба да има работено на про-
блемите во свињарството со бактериологија и пре-
глед на сточна храна во однос на работното ис-
куство. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од де-
нот на објавувањето. 

Молбите со потребната документација за ис-
полнување на условите за работното искуство на 
проблемите во свињарството, диплома за завршен 
ветеринарен факултет, кратка биографија се под-
несуваат до архивата на Институтот. (207) 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 

по тужбата на тужителката Адемова Лиман Ами-
де од село Идризово, Скопско, против тужениот 
Адемовски Мељазим од Скопје, а сега со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Адемовски Мељазим, да 
се јави во овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот или во истиот рок да ја доста-
ви својата сегашна адреса на живеење. 

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

Од Општинскиот суд Скопје И, П. бр. 2166/79. 
(25) 

Пред Општинскиот суд Скопје II, се води по-
стапка за амортизација на чековен потрошувачки 
кредит бр. 01-50029-35-5, серија 4-053199, издаден од 
Стопанска банка — Основна банка — Скопје во 
вредност од 3.000 динари на име Бошковски Апо-
стол Драган од Скопје. 

Бидејќи горенаведениот чек е изгубен со овој 
оглас тој се прогласува за неважен и ќе се извр-
ши амортизација на истиот. 

Од Општинскиот суд Скопје II, Р. бр. 139/79. 
(29) 

Советот на Ветеринарниот институт „СКОПЈЕ" 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на научни работници во 
Институтот во исто или повисоко научно звање 
и тоа: 

1. Избор во научно звање „НАУЧЕН СОВЕТ-
НИК" во Одделението за живинарство 1; 

2. Избор во научно звање „ВИШ НАУЧЕН СО-
РАБОТНИК" во Одделението за живинар-
ство 1; 

3. Избор во научно звање „ВИШ НАУЧЕН СО-
РАБОТНИК" во Одделението за патологија 
на домашните животни 1; 

4. Избор во научно звање „АСИСТЕНТ" во 
Одделението за репродукција 1; 

5. Преизбор во научно звање „НАУЧЕН СО-
РАБОТНИК" вируеолог во одделението за 
патологија на домашните животни 1; 

6. Преизбор во научно звање „НАУЧЕН СО-
РАБОТНИК" броматолог во Одделението за 
хранител ни продукти 1. 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до ад-
министрацијата на Институтот. 

Кандидатите кон пријавата треба да поднесат 
диплома за завршен Ш-ти степен на студии — до-
кторат, куса биографија, список на објавени на-
учни трудови — сепарати во рок од 15 дена, сме-
тано од денот на објавувањето на конкурсот. (206) 
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Врз основа на член 87 и 88 од Статутот, Зад-
ружниот совет при 3 3 „Благој Мучето", е. Про-
сениково — Струмичко 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор-реизбор на индивидуален работоводен 
орган. 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има завршено земјоделски факултет со 
најмалку 2 години работно искуство на раководни 
работи и работни задачи; 

— виша земјоделска школа со најмалку 3 го-
дини работно искуство на раководни работи и ра-
ботни задачи; 

— средно земјоделско училиште со 5 години 
работно искуство на раководни работи и работни 
задачи; 

— да не е осудуван за кривично дело по член 
511 од Законот за здружениот труд. 

Кон пријавата кандидатот треба да ги достави 
и потребните документи. 

Пријавите со другата документација да се до-
ставуваат до Конкурсната комисија на 3 3 „Благој 
Мучето", е. Просениково. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (203) 

Работничкиот совет при ГРО — „Пелагонија" 
— Скопје, ООЗТ Индустрија на градежни матери-
јали „Слога" — Ресен 

р а с п и ш у в а 
п о в т о р е н 

К О Н К У Р С 
за именување на индивидуален работоводен ор-
ган — директор. 
Услови: 
Кандидатот покрај општите услови предвидени 

со Законот, треба да ги исполнува и следните по-
себни услови и тоа: 

— да има завршено високо, више или средно 
образование; 

— да има работно искуство од 2 до 5 години во 
работни организации од областа на градежништ-
вото; 

— да ги исполнува општите услови во поглед 
на здравствената состојба; 

— да поседува моралночполитички квалитети; 
— да ги исполнува условите според членот 511 

од ЗЗТ; 
— да не е утврдена неговата одговорност во 

постапката за санација на ОЗТ каде бил вработен 
пред конкурсот. 

Пријавите со комплетираните документи за ис-
полнување на конкуренте услови се доставуваат 
до ООЗТ „Слога" — Ресен. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
(204) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је, ООЗТ — Институт за проучување на почвите 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
— еден помлад асистент или асистент по пред-

метот Мелиорации; 
— еден помлад асистент или асистент по пред-

метот Агрометеорологија. 
Кандидатите покрај условите пропишани со За-

конот за високото образование на СРМ, а согласно 
донесената Одлука за критериумите за избор на 
наставночнаучните работници во РО — Земјоделски 
факултет, Скопје, треба да имаат завршено: за 
асистент по предметот Мелиорации — земјоделски 
факултет, а за предметот Метеорологија — земјо-
делски факултет или природно-математички фа-
култет — оддел метеорологија. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Ин-
ститут за проучување на почвите — Скопје. 

Кон пријавите, кандидатите треба да прило-
жат: диплома со куса биографија, список на струч-
ни и научни трудови и по еден примерок од са-
мите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок за пријавување е 30 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (213) 

Работничкиот совет на Здравствената станица 
Виница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место — Секре-
тар на Здравствената станица — Виница 

Услови: 
Покрај општите услови за вработување, пред-

видени со ЗЗТ и ЗРО, кандидатите потребно е да 
ги исполнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено правен или економски 
факултет со 2 години работно искуство; 

— да ја познаваат проблематиката во здрав-
ството; и 

— да поседуваат организациони и морално-по-
литички квалитети. 

Пријавите со потребните документи, со кои се 
докажува дека кандидатот ги исполнува условите, 
да се достават до конкурсната комисија на Здрав-
ствената станица Виница. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетирани и неблаговремено поднесени 
документи нема да се земаат предвид, (214) 

Врз основа на член 95, а во врска со член 89 
став 3 и член 90 став 1 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 17/79 — 
пречистен текст), Собранието на општината Стру-
мица 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши реизбор на судија — претседател 
на Општинскиот суд во Струмица 
Заинтересираните кандидати покрај општите 

услови треба да ги исполнуваат следните услови: 
да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници 
со потребно искуство и стручно знаење, со поло-
жен правосуден испит и морално-политички ква-
литети за вршење на судиската функција. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на оп-
штината Струмица — Комисија за избор и име-
нување, во рок од 15 дена од објавувањето на со-
општението. (224) 

СОДРЖИНА 
Страна 

78. Закон за учество на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во финансирање-
то на реконструкцијата на Аеродромот 
„Скопје" — — — — — — — — 257 

79. Закон за дополнување на Законот за 
пренесување на средствата на Соција-
листичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството врз организа-
циите на здружениот труд — — — — 257 

80. Закон за изменување на Законот за 
учество на Социјалистичка Република 
Македонија во финансирањето изград-
бата на спомен-домови на културата — - осу< 
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81. Одлука за разрешување и именување 
претставник на Општествената заедница 
во Советот на Институтот за фолклор во 
Скопје — — — — — — — — — 

82. Одлука за делегирање претставник на 
општествената заедница во Собранието 
на Републичката самоуправна интересна 
заедница за железнички сообраќај — 

83. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Основната организација на здру-
жениот труд — Факултет за металурги-
ја — Скопје, во делот со кој се уредува 
режимот на запишување на студии и 
учеството на студентите и претставни-
ците на општествената заедница во са 
моуправувањето — 

84. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци — Скопје на одредбите 
од значење за остварувањето на посеб-
ниот општествен интерес во давањето на 
услуги од социјална заштита и во делот 
во кој се уредуваат правата и обврските 
на учениците и учеството на претстав-
ниците на општествената заедница во 
самоуправувањето — — — — — — 

85. Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување на 
трудот на работниците во Заводот за ре-
хабилитација на деца и младинци — 
Скопје на одредбите од значење за ост-
варувањето на посебниот општествен ин-
терес во давањето на услуги од социјал-
на заштита и во делот во кој се уреду-
ваат правата и обврските на учениците 
и учеството на претставниците на оп-
штествената заедница во самоуправува-
њето — — — — — — — — — 

86. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Работната организација на здру-
жениот труд — Историски музеј на Ма-
кедонија, на одредбите кои се однесуваат 
на работите од посебен општествен ин-
терес и на учеството на претставниците 
на општествената заедница во одлучу-
вањето по тие работи 

87. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Специјалниот завод — Демир Ка-
пија, на одредбите од значење за оства-
рување на посебниот општествен инте-
рес во давањето на услуги од социјална 
заштита — — — — — — — — 

88. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Работната организација на 
здружениот труд — Археолошки музеј 
на Македонија, на одредбите кои се од-
несуваат на работите од посебен опште-
ствен интерес и на учеството на прет-
ставниците на општествената заедница 
во одлучувањето по тие работи — — 

89. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Репуб-
личка самоуправна интересна заедница 
на физичката култура — — — — — 
Одлука за изменување на Одлуката за 
определување бројот на судиите во су-
довите на здружениот труд 

91. Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување на 
трудот на работниците во работната ор-
ганизација — специјален завод — Демир 
Капија, на одредбите од значење за ост-
варување на посебниот општествен ин-
терес во давањето на услугите од соци-
јална заштита — — — — — — — 
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92. Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заед-
ница на физичката култура — — — 261 

93. Одлука за давање согласност на Ста-
тутот на Работната организација на 
здружениот труд — Виша школа за соци-
јални работници — Скопје, во делот со 
кој се уредува режимот на запишување 
на студии и учеството на студентите и 
претставниците на општествената заед-
ница во самоуправувањето — — — — 

94. Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата за утврдување на висината, 
начинот и условите за остварување и 
исплатување на надоместокот на трошо-
ците за превоз, исхрана и сместување 
на лицата во резервен состав повикани 
на служба во територијалната одбрана 

95. Одлука за усогласување на постојаното 
материјално обезбедување на учесници-
те во Народноослободителната војна, со 
движењето на трошоците за живот — 

96. Решение за определување претставник 
на Извршниот совет на Собранието на 
СРМ во работата на Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за еко-
номски односи со странство — — — 

97. Решение за утврдување престанување на 
функцијата член и за именување член 
на Републичката комисија за споменици 

98. Програма за користење на средствата на 
посебната републичка сметка за здрав-
ствена заштита на животните во 1980 
година — — — — — — — — — 

99. Правилник за изменување на Правилни-
кот за книжење на даноците на граѓа-

100. Решение за престанување употреба на 
учебник — — — — — — — — 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

162. Општествен договор за утврдување на 
средствата од придонесите од доходот и 
од личните доходи наменети за финан-
сирање на заедничките потреби на ниво 
на Републиката во 1980 година како и за 
насочување на издвоените средства на 
посебни сметки во 1979 година — — — 264 

163. Анекс кон Самоуправната спогодба за 
заедничките основи и мерила за распре-
делбата на средствата за лични доходи 
и заедничка потрошувачка на работни-
ците во работните заедници на органите 
на управата и во стручните служби на 
собранијата и извршните органи на оп-
штественонполитичките заедници во СР 
Македонија — — — — — — — 

164. Објава на показатели и елементи за 
примена на Анексот кон Општествениот 
договор за 1980 година — — — — — 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СТРУМИЦА 
165. Одлука за постојаните износи на при-

донесите за здравствено осигурување на 
одделните категории лица надвор од 
работен однос осигурени по Законот за 
здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствената заш-
тита на населението — — — — — 
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