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

Претплатата за 1984 година изнеп 
:ува 1.500 динари. Овој број чини 45 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

129. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уста-

вот на СРМ; а во врска со член 12 и 9 од Законот 
за помилување. Претседателството на СРМ, на сед-
ницата одржана на 28 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се прости на: 

1. Абази Абаз Љутви, од Гостивар, 
2. Абази Адил Исмаил, од е. Д. Бањица, 
3. Иљазовиќ Детиќ Алит, од Белград, 
4. Салифоски Рамиз Невзат, од е. преглово, 
5. Бабиќ Лука Јован, од Белград, 
6. Ѓорѓиоски Добрислав Зоран, од Кичево, 
7. Ибраимовски Мемед Џемаил, од е. Другово, 
8. Руфат Ештреф Абдии, од е. Лисец, 
9. Зимовски Наум Горги, од Охрид. 

II 
Изречената\ казна затвор во траење од 2 месеца 

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

1. Тасев Горѓи Блажо, ед е. Црнилиште. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 

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

1. Еминовиќ Ферат Сузан, од Скопје, 
2. Емќновиќ Јахо Васвија, од Скопје. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 

се замени со условна осудз, со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 2 години не сто-
рат ново кривично дело на: 

1. Трајчевски Ставре Војо, од Свети Николе, 
2. Мисиркоски Коле Драган, од е. Мало Коњари. 

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 
се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 2 години не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Милеска Стојко Станислава, од Скопје, 
2. Китаноска Кузман Разменка, од е. Издеглавје, 
3. Котевски Ратко Борис, од Скопје, 

VI 
Изречената казна затвор бо траење од 8 месеци 

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

1. Ристески Трајко Ристе, од е. Кален. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 8 месеци 

се намали за 3 месеци на: 
1. Коцев Драган Тодорчо, од Крива Паланка. 

VIII 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се 
намали за 6 месеци на: 

1. Таири Рефик Селман, од е. Трново. 

IX 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се 
намали за 9 месеци на: 

1. ^Живиќ ЖИВКО Момчило, од Ниш. 

X 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на; 
1. ѓорѓиев Лазар Иван, од Неготино. 

XI 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ке се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-226 
28 март 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

130. 
Врз основа на член 14, став 2 и член 26, став 2 

од Законот за извршување на Републичкиот буџет 
за 1984 година („Службен весник на СРМ", бр. 38/83), 
а во врска со Општествениот план на Социјалистич-
ка Република Македонија за периодот од 1981 до 
1985 година, Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И 
ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ 

ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата на-

менети за изградба и опремување на објекти што се 
од општ интерес за Републиката во вкупен износ 
од 345.259.000 динари и тоа: 

1) во Републичкиот буџет за 1984 
година: 
— раздел 64, позиција 566 — 

Средства за изградба и опре-
мување на објекти што се од 
општ интерес за Републиката 

— дел од средствата за аморти-
зација на објектите на ре-
публичките органи на упра-
вата 

2) — од позајмица 
3) — салдо на посебната сметка на 

Републиката за не стопански 
инвестиции на 31. ХИ. 1983 г. 

119.000.000 дин. 

5.200.000 
217.759.000 

3.300.000 
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Член 2 
Средствата од член 1 на оваа 

редуваат по одделни корисници 
1. 'Републичка самоуправна ин-

тересна заедница на здрав-
ството и здравственото оси-
гурување 
— за изградба и опремување 

на простор за здравствена 
заштита на населението 

2. Републичка заедница на на-
соченото образование 
— за изградба и опремување 

на училишен простор за 
насочено образование 

3. Републичка самоуправна ин-
тересна заедница на физич-
ката култура 
— за изградба на објекти во 

областа на физичката кул-
тура 

4. Републички комитет за кул-
тура 
— за изградба на спомен до-

мови на културата 
5. Републичка конференција на 

народна техника на СР Маке-
донија 
— за изградба на објекти во 

областа на техничката кул-
тура 

6. Републичка самоуправна ин-
тересна заедница за заштита 
од градобијност 

7. Републички хидрометеоро-
лошки завод 
— за реализација на развој-

ната програма од областа 
на хидрометеоролошките 
работи 

8. Извршен совет на Собранието 
на СР Македонија 

9. Архив на Македонија 
— за реновирање на кровна 

конструкција 

одлука се распо-
и намени и тоа: 

ДО 234.850.000 дин. 

ДО 50.000.000 „ 

ДО 12.000.000 „ 

ДО 5.759.000 „ 

ДО 3.350.000 

ДО 20.000.000 

ДО 7.900.000 „ 

ДО 10.000.000 „ 

ДО 1.400.000 „ 

131. 
Врз основа на член 5 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен 
весник на СРМи бр. 38/83), а во врска со член 53, 
став 1, точка 2 од Законот за системот на финан-
сирањето н а ' општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ" бр. 37/83), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈА-
НАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ -
ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на постојаната резерва на Соци-
јалистичка Република Македонија ке се користи из-
нос од 6.000.000 динари, оез обврска на враќање, 
како учество на Републиката за намирување на рас-
ходите за сузбивање на растителни штетници на шу-
мите во СР македонија. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе ги 
распределува по општини Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ке се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-566/1 
29 март 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуо Ставрев, е. р. 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука, освен 

средствата од точка 8 и 9, ќе се користат како 
учество на Републиката во финансирање на развој-
ните програми. 

Член 4 
Распоредот на средствата на крајните корисници 

од член 2, точките 1 до 7 на оваа одлука, ќе го из-
вршат носителите на средствата. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја 

извршува оваа одлука според динамиката х на прили-
вот на средствата на Републичкиот буџет, како и во 
сообразност со обезбеденото учество од останатите 
учесници во финансирањето на програмите. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-507/1 
29 март 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

132. 
Врз основа на членовите 13, 14 и 41 од Самоуп-

равната спогодба за здружување во Самоуправната 
интересна заедница за енергетика на Македонија, а 
во врска со член 26, став 3 од Законот за електро-
стопанство („Службен весник на СРМ" бр. 10/78) и 
член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, на седницата одржана на 22 март 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1984 ГОДИНА 

I. Се дава согласност на Одлуката за утврдување 
на Енергетскиот биланс на СРМ за. 1984 година, до-
несена на ХП-та редовна седница на Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за енергетика на 
Македонија на 13. III. 1984 година. 

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

Бр. 23-366/1 
22 март 1984 година' 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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133. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за заш-

тита на семејството чиј хранител е на задолжителна 
воена служба („Службен весник на СРМ" бр. 44/76), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ИМОТНИ-
ТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА НЕМААТ СОП-
СТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ, 

СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ 

Висината на имотните услови од член 2 на За-
конот за заштита на семејството чиј хранител е на 
задолжителна воена служба се усогласува со дви-
жењето на порастот на трошоците за живот и се 
смета дека членовите на семејството на хранителот 
немаат сопствени средства доволни за издржување за 
1984 година, доколку: 

1. личниот доход од земјоделска дејност не из-
несува повеќе од 687 динари месечно по член на се-
мејството ; 

2. личниот доход од работен однос и други ре-
довни приходи не изнесува повеќе од 2.164 динари 
месечно по член на семејството; 

3. збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 
не изнесува повеќе од 2.164 динари месечно по член 
на семејството. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Бр. 23-533/1 
29 март 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

134. 
Врз основа на член 49, став 2 од Законот за 

воените инвалиди („Службен весник на СРМ" бр. 
29/73, 45/74, 42/77 и 11/81), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДА-
ТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК И МА-
ТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СО ПОРАС 
ТОТ НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРОСЕЧНИ НОМИНАЛНИ 

ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО 
ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски 
додаток и материјалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација се усогласуваат со 
порастот на остварените просечни номинални лични 
доходи на сите вработени во претходната година во 
Републиката, така што тие се зголемуваат за 25,7% 
од 1 јануари 1984 година. 

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

Бр. 23-532/2 
29 март 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

135. 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за ци-

вилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ" бр. 33/76, 25/79 и 11/81), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНА-
ТА ИНВАЛИДНИНА ОД ВОЈНАТА СО ПОРАСТОТ 
НА ПРОСЕЧНИТЕ НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ 
НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ОСТВАРЕНИ ВО ПРЕТХОД-

НАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Висината на цивилната инвалиднина за цивил-
ните инвалиди од војната се усогласува со порастот 
на просечните номинални лични доходи на сите вра-
ботени остварени во претходната година во Републи-
ката и се зголемува за 25,7% од 1 јануари 1984 
година, 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

- Бр. 23-532/1 
29 март 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

136. 
Врз основа на член 70, став 2 од Законот за 

здравствена заштита на животните („Службен весник 
на СРМ" бр. 30/77), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНАТА РЕ-
ПУБЛИЧКА СМЕТКА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИ-

ТЕ ВО 1984 ГОДИНА 

Средствата на Посебната републичка сметка за 
здравствена заштита на животните во 1984 година се 
утврдуваат во износ од 12.675.831 динари и тоа: 

1. 80% од средствата што ќе се собираат 
од наплатената такса за уверенија за 
здравствена состојба на животните во 
1984 година 8.220.000 

2. салдо на жиро-сметката, готовина 4.455.831 

12.675.831 

II 
Средствата утврдени во точка I на оваа програма 

се распоредуваат: 

1. за дијагностицирање, превешфање, 
сузбивање и искоренување на лигава-
та и шапот, чумата кај говедата, аф-
ричката чума кај свињите, афричката 
чума кај коњите, дурината, сипаницата 
кај овците, везикуларниот стоматит 
кај свињите, туберкулозата, бруцело-
зата и други опасни заразни болести 2.180.000 

2. за земање проби крв од говеда и 
овци, свињи, коњи и кучиња за пре-
глед на бруцелоза и лептоспироза и 
за доставување на земената крв до ве-
теринарно-дијагностичка организација 
за грла од индивидуални стопанства 3.170.831 

3. надоместок за заклани говеда поради 
туберкулоза и за заклани (убиени) го-
веда, овци, свињи и коњи поради бру1 

цел оза 5.405.000 
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4. партиципација за изградба на објекти 
за нештетно отстранување на живо-
тински мрши (јами-гробници), за бе-
тонски корита за капење на овци, на-
бавка на моторни пумпи за дезинфек-
ција, приколки за пренос на моторни 
пумпи за дезинфекција, довршување 
и опремување на зградата за Помош-
на ветеринарна станица во Мариово и 
за лабараториска опрема за ветери-
нарко-дијагностичките организации во 
Републиката 

5. проекти и студии 
6. за опремување и оспособување на Ре-

публичката ветеринарна инспекција 
за интервенција при појава на зараз-
ни болести кај животните во поголем 
обем (набавка на опрема за дезинфек-
ција со загревање на вода и др.) и 
одржување на превозните средства 

7. банкарски и административни трошо-
ци, за надзор, превоз и ел. 

ВКУПНО: 

1.360.000 
50.000 

230.000 

12.675.831 

III 
Корисници на партиципацијата од точка II, пот-

точка 4 на оваа програма можат да бидат: за објекти 
за нештетно отстранување на мрши и бетонски ко-
рита за капење на овци — месните заедници, општи-
ните, ветеринарните станици, организациите на здру-
жениот труд што се занимаваат со одгледување на 
животни, задругите и самоуправните интересни за-
едници за пасишта, за подвижни корита за капење 
на овци, моторни пумпи за дезинфекција — ветери-
нарните станици, организациите на здружениот труд 
што се занимаваат со одгледување на животни и за-
другите, а за лабораториска опрема ветеринарно-ди-
јагностичките организации на здружениот труд во Ре-
публиката. 

IV 
Партиципацијата од точка II, потточка 4 изне-

сува : 
1. За јама-гробница 

— за неразвиена општина 
— за развиена општина 

2. За едно бетонско корито за капење на 
ОВЦИ: 
— за неразвиени општини 
— за развиени општини 

3.. За едно метално корито за капење на 
ОВЦИ: 
— за неразвиени општини 
— за развиени општини 

4. За една моторна пумпа за дезинфекција, 
односно апарат за дезинфекција и дера-
тизација : 
— за неразвиени општини 
— за развиени општини 

5. За една приколка за пренос на моторна 
пумпа за дезинфекција: 
— за неразвиена општина 

; — за развиена општина 
7. Партиципацијата за набавка на лаборато-

, риска опрема за ветеринарно-дијагнос-
тичките организации во Републиката (Ве-
теринарен институт и Главна ветеринарна 
болница — Скопје и Ветеринарен центар 
во Битола) изнесува 70% од набавната 
вредност од опремата 

V 

VII 

Стручните и административните работи за спро-
ведување на Посебната републичка сметка за здрав-
ствена заштита на животните ги врши Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

VIII 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-27/248 
29 март 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Тахир Кадриу, е. р. 

280.000 137. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВ-

СТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За помошник на претседателот на • Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика се наз-
начува Јордан Мишевски, советник на секретарот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Бр, 17-426/1 
8 март 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

220.000 
150.000 

40.000 

30.000 

17.000 
12.000 

20.000 
14.000 

138. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА 

За советник на директорот на Републичкиот за-
вод за информатика се назначува Владимир Павлов-
ски, советник во Одделението за автоматизација и 
АОП на Службата на општественото книговодство во 
Социјалистичка Република Македонија. 

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

600.000 

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

VI 
За спроведувањето на оваа програма се грижи 

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

Бр.. 17-427/1 
8 март 1984 година 

Скопје 

139. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
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 ТРУД 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за труд се "назначува Стојан Трајанов, со-
ветник во Комитетот. 

Бр. 17-428/1 
8 март 1984 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 
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140. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
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 ТРУД 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за труд се назначува м-р Илија Рајчанов-
ски, советник во Комитетот. 

Бр. 17-429/1 
8 март 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

141. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за труд се назначува Деспот Буцевски, со-
ветник во Комитетот. 

Бр. 17-430/1 
8 март 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

142. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за организирање 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" бр. 
17/74 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПО-
ЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА — СКОПЈЕ 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија дава согласност на Одлу-
ката на Советот на Институтот за социолошки и по-
литичко-правни истражувања во Скопје, со која за 
директор на Институтот е избран д-р Владо Камбов-
ски, досегашен декан на Факултетот за безбедност и 
општествена самозаштита во Скопје. 

Бр. 17-313/2 
22 март 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

143. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот совет 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 РАЗРЕШУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должност виши советник во 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија Бајрам Гоља на 31. III. 1984 
година, поради исполнување на условите за пензија, 
кога му престанува работниот однос. 

Бр. 17-512/1 
22 март 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

144: 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должност самостоен советник 
во Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија Саво Костовски на 31. III. 
1984 година, поради исполнување на условите за пен-
зија, кога му престанува работниот однос. 

Бр. 17-511/1 
22 март 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

145. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по одржаната јавна расправа на 9 фев-
руари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за утврдување на 

основите и мерилата за распределба на доходот и 
чистиот доход на Основната организација на здруже-
ниот труд „Малешевска слива" во состав на Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Малеш" од Беро-
во, донесен на собирот на работниците на 23 декем-
ври 1977 година, и на Аналитичката процена, донесе-
на на Собирот на работниците на 28 декември 1979 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Малешевска слива" во Берово, на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на актите означени во точ-
ката 1 на оваа одлука, затоа што основано се поста-
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ви прашањето за нивната несогласност со начелото 
на распределба според трудот изразено во член 22 
од Уставот на СР Македонија и за нивната спротив-
ност со членовите 126 и 463 од Законот за здруже-
ниот труд. 

4. Судот на јавната расправа утврди дека оспоре-
ниот правилник и Аналитичката процена се доне-
сени од собирот на работниците, а не со референдум. 

Според член 463 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација со референ-
дум одлучуваат за основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка на работниците. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник и 
Аналитичката процена се донесени од собирот на 
работниците, а не од работниците со референдум, 
Судот утврди дека истите се во спротивност со член 
463 од Законот за здружениот труд. 

5. Исто така, Судот утврди дека по основот ра-
бота на отворено е определен различен број на бо-
дови и тоа за овоштарски работи се определени 34 
бода, за земјоделски работи 40 бода, за земјоделско-
техничарски работи 50 бода и др. 

Со оглед на тоа што во Аналитичката процена 
на работите и работните задачи е утврден различен 
број на бодови по основот „работа на отворено", а 
тоа не е резултат на различните услови за работа 
затоа што актот не содржи елементи врз основа на 
кои може да се утврди дека работата на отворено 
различно влијае врз работниот придонес на работ-
ниците што ги извршуваат овоштарските работи, 
земјоделските работи, земјоделско-техничарските ра-
боти и друго, Судот утврди дека истата не е во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот 
изразено во член 22 од Уставот на СР Македонија 
и е спротивна со член 126 од Законот за здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 138/83 
9 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

146. 
ч 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 22' 
февруари 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 99 од Правилникот за ре-
шавање на станбените потреби на работниците во 
Основната организација на здружениот труд „Пар-
кови и зеленило" во состав на Работната организа-
ција „Комуналец" во Скопје, донесен со референ-
дум на 3 јули 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружениот 
труд „Паркови и зеленило" во Скопје, на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на оспорениот член од Пра-
вилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за неговата сог-
ласност со начелото на заемност и солидарност, ут-
врдено во дел И став 3 алинеја 6 од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија и за неговата 
спротивност со член 463 став 1 од Законот за здру-
жениот труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот член 99 од Пра-
вилникот, Судот утврди дека во него е предвидено 
надлежната комисија на кандидатот да може да му 
определи до 10 поени по претходно прибавено мис-
лење од синдикалната организација ако тој се истак-
нува и дава поголем придонес во работата и за оп-
штиот успех на организацијата, како и за развивање 
на самоуправувањето и меѓусебните односи со други-
те работници во организацијата. 

5. Според член 42 став 1 од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73) и член 
463 став 1 од Законот за здружениот труд, работни-
ците во основната организација со самоуправен општ 
акт, меѓу другото, самостојно ги утврдуваат основи-
те и мерилата за добивање стан на користење. 

Судот смета дека е самоуправно право на работ-
ниците во организациите на здружениот труд, во 
согласност со Уставот и законот, да утврдуваат так-
ви основи и мерила за определување редот на првен-
ство за доделување на користење станови во опште-
ствена сопственост наменети за работници со по-
ниски доходи. При ова. пред се, треба да дојде до 
израз уставното начело на заемност и солидарност 
за задоволување на станбените потреби на работни-
ците. 

Исто така, работниците можат да предвидат, 
освен социјално-економски и такви критериуми кои 
се поврзани со придонесот на работникот во рабо-
тата и со успехот на организацијата во која работи. 

Меѓутоа, придонесот на работникот се утврдува 
зависно од квалитетот и квантитетот на работата пре-
ку објективизирани основи и мерила, кои овозможу-
ваат да се утврди стварниот придонес и резултатите 
што работникот ги постигнува во работата. 

Понатаму, Судот смета дека придонесот на ра-
ботникот и залагањето за развивање на самоуправу-
вањето и меѓусебните односи со другите работници 
во организацијата не можат да се предвидат како 
основ за утврдување редот на првенството за доби-
вање на користење стан во општествена сопственост, 
па и стан наменет за работници со пониски доходи, 
затоа што тие не можат да се вреднуваат со доби-
вање на посебни бодови. 

Со оглед на тоа што во член 99 од Правилни-
кот е предвидено овластување на надлежната коми-
сија да додели посебни бодови по основот придонес 
во работата, наместо да се утврдат објективизирани 
основи и мерила кои ќе овозможат да се утврди 
стварниот придонес на работникот и што развивање-
то на самоуправувањето и меѓусебните односи е 
предвидено како основ за утврдување на редот на 
првенство за добивање на користење стан во опште-
ствена сопственост наменети за работници со пони-
ски доходи како и доделувањето бодови по тој основ, 
Судот утврди дека оспорениот член не е во соглас-
ност со начелото на заемност и солидарност, утврде-
но во дел II став 3 алинеја 6 од Основните начела 
на Уставот на СР Македонија и дека е во спротив-
ност 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. 209/83 
22 февруари 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

141. 
Врз основа на член 142 точка 6 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА ОДМОР, ЗАКРЕПНУВАЊЕ И РЕКРЕА-
ЦИЈА НД КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
За одмор, закрепнување и рекреација на корис-

ниците на пензија и на определени права од инва-
лидското осигурување за 1984 година се обезбедуваат 
средства по стапка од 2 отсто. 

Член 2 
Како основица за пресметување ќе служи вкуп-

ниот износ на исплатените пензиски примања и ис-
платениот надоместок на материјалното обезбедува-
ње во врска со професионалната рехабилитација и 
привремениот надоместок во врска со вработува-
њето. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1984 година. 

Бр. 05-873/1 
27 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 

142. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84) а во врска со член 31 став 
1, член 56 и член 67 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/83) и член 75 став 2 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 27 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И 
ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА 

НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 
1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши конечно усогласување 

на старосните, инвалидските и семејните пензии, без 
додатокот на пензија, како и на паричните надомес-
тоци во врска со правото на преквалификација или 
доквалификација и соодветно вработување на инва-
лидите на трудот со преостаната работна способност, 
според порастот на номиналните лични доходи на 
сите вработени во општествениот сектор нк Републи-
ката во 1983 во однос на 1982 година, за 3,7 отсто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука, заедно 

со извршеното аконтативно усогласување според Од-
луката за аконтативно усогласување на пензиите и 
паричните надоместоци со движењето на номинал-
ните лични доходи во 1983 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 34/83), конечно изнесува 25,7 отсто кол-
ку што е утврдениот пораст на номиналните лични 
доходи во општествениот сектор во Републиката во 
1983 во однос на 1982 година. 

Член 3 
Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии определени од пен-
зиска основа во која не е засметан целосно или де-
лумно личниот доход односно основицата на осигу-
рување од 1983 година. 

Член 4 
Како основица за определување износот на ко-

нечното усогласување на пензиите и другите парични 
надоместоци според оваа одлука се зема износот на 
пензијата, без додатокот на пензијата, односно па-
ричниот надоместок што на корисникот му припаѓал 
на 31 декември 1983 година, не земајќи го предвид 
вонредното усогласување на пензиите во 1983 година. 

Член 5 
Пензијата со додаток на носител на „Партизан-

ска споменица 1941" и на корисник на паричен надо-
месток за пензија остварена во странство усогласу-
вањето од член 1 на оваа одлука не може да го над-
мине износот определен според член 9 став 3 од За-
конот за основните права на носителите на „Парти-
занска споменица 1941" односно член 74 став 2 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување. 

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 
1943 година определена според член 53 став 4 од 
Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, со усогласувањето по член 1 
од оваа одлука не може да го надмине износот оп-
ределен според истиот член за 1984 година. 

Член 6 
На пензиите со кои се исплатува додаток на пен-

зијата, усогласени според оваа одлука, се определу-
ва нов износ на додаток на пензијата според одред-
бите на соодветната одлука. 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите- и другите парични 

примања според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена должност, без донесување на решение. 

Член 8 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

1 јануари 1984 година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-874/1 
27 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 
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143. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" број 18/83) и член 142 точка 4 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија. 
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 27 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
ПЕНЗИЈА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на пензиите во 1984 година се 

утврдува во висина од 5180 динари. 

Член 2 
Исплатата на најнискиот износ на пензиите од 

член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена 
должност, без донесување на писмено решение. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 02-875/1 
27 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 

144. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" број 18/83) и член 142 точка 4 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 27 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕН-
ЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување висината на дода-
токот на пензијата за 1984 година се утврдува во ви-
сина од 9417 динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на заштитен додаток 

по службена должност ќе им се утврди нов износ 
на додаток нд пензијата според износот од член 1 на 
оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 02-876/1 
27 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 

145. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84), а во врска 
со член 127 и 150 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
18^83), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ 
САМОСТОЈНА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците кои 

служат за пресметување и плаќање на придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување и за остварување 
на правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање за работните луѓе кои самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓаните (во натамошниот текст-, осигу-
реници кои вршат самостојна дејност) и за работните 
луѓе кои со личен труд самостојно во вид на за-
нимање вршат уметничка или друга културна, адво-
катска или друга професионална дејност (во ната-
мошниот текст: работни луѓе кои вршат професио-
нална дејност). 

Член 2 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за 
работните луѓе кои вршат самостојна и професионал-
на дејност се утврдува месечната основица од која се 
плаќа данок од личен доход (даночна основица), ут-
врдена со решение на надлежниот општински орган 
на управата за полно работно време од 42 часа 
неделно. 

За остварување на правата од пензиското и ин-
валидското осигурување даночната основица од став 
1 на овој член се пресметува за чист личен доход на 
тој начин што даночната основица се намалува за 
збирот на придонесите што овие осигуреници ги пла-
ќаат од личниот доход (пензиска основа). 

Основицата за остварување на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување од став 2 на 
овој член не може да биде помала од загарантира-
ниот личен доход во Републиката во смисла на член 
28 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 3 
Додека општинскиот орган на управата не ја ут-

врди даночната основица за тековната година осигу-
реникот плаќа аконтација на придонесот за пензиско 
и инвалидско осигурување врз основа на утврдената 
даночна основица која служи за плаќање аконтација 
на данокот од личен доход на општествено-цолитич-
ките заедници. 

Член 4 
За осигурениците кои вршат самостојна и про-

фесионална дејност, а кои плаќаат данок на личен 
доход од паушални основици, како основица за прес-
метување и плаќање на придонесот и за остварува-
ње на правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување се утврдува паушалната даночна основица, 
но не помалку од загарантираниот личен доход во 
Републиката во смисла на член 28 став 2 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување. 

Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање во случаите од став 1 на овој член се пресме-
тува со примена на пресметаната стапка на основ-
ниот придонес за пензиско и инвалидско осигурува-
ње за чист личен доход. 
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Член 5 
Осигурениците кои вршиле самостојна и профе-

сионална дејност пред 1 јули 1983 година за кои до 
тој ден не било установено задолжително пензиско и 
инвалидско осигурување, а такво осигурување е уста-
новено до тој ден, времето на вршењето на таквата 
дејност пред 1 јули 1983 година, во смисла на член 
150 од Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување. може да им се утврди во стаж на осигуру-
вање под следниве услови: 

— ако поднесат барање за утврдување на тоа 
време во стаж на осигурување најдоцна до крајот на 
1984 година; 

— ако на денот на поднесувањето на барањето 
имаат својство на осигуреник врз основа на вршење 
на таа дејност; 

— ако платат соодветен придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување 

Висината на придонесот за пензиско и инвалид-
ско осигурување од став 1 на овој член се утврдува 
според стапката на основниот придонес за пензиско 
и инвалидско осигурување и основицата за пресме-
тување на придонесот според кои е утврден придо-
несот за годината во која е поднесено барањето. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за основиците за пен-
зиско и инвалидско осигурување на самостојните за-
наетчии и самостојните угостители кои служат за 
плаќање на придонесот и за остварување на правата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/80 и 40/81). 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 02-877/1 
27 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р 

146. 
Врз основа на член 73 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83) и член 49 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 27 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА 

ПОМОШ И НЕГА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на паричниот надоместок за помош и 

нега за осигурениците односно корисниците на ста-
росна или инвалидска пензија се определува завис-
но од висината на личниот доход односно висината 
на пензијата на корисникот л а паричен надоместок 
за помош и нега и тоа: 

— 6590 динари за корисниците чиј просечен ли-
чен доход односно пензија во претходната година 
изнесувала до 9417 динари месечно; 

— 5650 динари за корисниците чиј просечен ли-
чен доход односно пензија во поетходната година 
изнесувала повеќе од 9417 до 13127 динари месечно; 

— 4700 динари за корисниците чиј просечен ли-
чен доход односно пензија во претходната година 

изнесувала повеќе од 13127 динари месечно. 

Член 2 
Висината на паричниот надоместок за помош и 

нега за корисниците на семејна пензија изнесува 
70 отсто од износот на соодветната група од член 

1 на оваа одлука во која спаѓаат според висината 
на просечната семејна пензија остварена во претход-
ната година. 

Член 3 
За корисниците на паричен надоместок за помош 

и нега на кои помош и нега им е обезбедена од 
специјализирана општествена организација, покрај 
надоместокот од член 1 и 2 на оваа одлука, Заед-
ницата може да учествува со средства во висина и 
на начин утврдени со спогодба, но најмногу до: 

— 30 отсто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во претход-
ната година изнесува до 9417 динари; 

— 20 отсто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во претход-
ната година изнесува од 9417 до 13127 динари и 

— 10 отсто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во претход-
ната година изнесува повеќе од 13127 динари. 

Член 4 
На корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го оствариле според Ста-
тутот на Заедницата што се применуваше пред 1 ју-
ли 1983 година, паричниот надоместок за помош 
и н&га за 1984 година им се определува зависно од 
групата во која биле распоредени според здравстве-
ната состојба и тоа: 

а) за корисниците на старосна и инвалидска пен-
зија распоредени во-

I група — 6590 динари, 
И група — 3660 динари; 
б) за корисниците на семејна пензија распореде-

ни ВО: 
I група -— 4610 динари, 

II група — 2560 динари. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 02-878/1 
27 март 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Тихомир Милев, е. р. 

147. 
Врз основа на член 142 точка 4, а во врска со 

член 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
3/84), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 27 март 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕС-
ТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИС-
ХРАНА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИ-
ОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОТ И ИНВАЛИДИТЕ НА 

ТРУДОТ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на акон-

тативниот износ на надоместокот за сместување и 
исхрана на деца со пречки во физичкиот и психич-
киот развој заради специјално средно насочено обра-
зование и воспитание односно заради работно оспо-
собување, како и дел на надоместокот заради спе-
цијално основно воспитание и образование во орга-
низациите на здружен труд кај што се врши оспо-
собувањето и трошоци за вршење на преквалифи-
кација или доквалификација на инвалидите на трудот. 
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Член 2 
Висината на аконтативниот износ на надоместо-

кот за сместување и исхрана заради стручно, односно 
работно оспосбување месечно изнесува по едно де-
те односно инвалид на трудот и тоа: 

1. Завод за рехабилитаци-
на деца со оштетен слух 
„Кочо Рацин" — Битола 5.000 дин. 

2. Завод за професионал-
на рехабилитација на 
деца и младинци со 
оштетен вид „Димитар 
Влахов" — Скопје 5.200 дин 

3. Завод за професионал- -
на рехабилитација на 
деца и младинци — 
Скопје 5.430 дин. 

4. Центар за професионал-
на рехабилитација со 
оштетен слух „25 Мај" 
— Скопје 

5. Центар за професио-
нална рехабилитација 
на инвалидизирани ли-
ца „Македонија" — 
Скопје 5.080 дин. 

6. Центар . за професио-
нална рехабилитација 
на лесно ментално ре-
тардирани младинци 
„Искра" — Штип 5.300 дин. 

7. Основни специјални 
училишта, односно спе-
цијално одделение при 
училиште 4.195 дин. 

1.585 дин. 

5.000 дин. 1.720 дин. 

1.040 дин 

1.720 дин. 

ди нов износ на надоместокот за сместување и ис-
храна заради стручно односно работао оспособува-
ње на децата со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој и на инвалидите на трудот. 

Бр. 02-879/1 
27 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 

Член 3 
Кога стручното односно работното оспособува-

ње се врши во ОЗТ надвор од местото на живеењето 
на детето со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој односно на инвалидите на трудот, а не им е 
обезбедено сместување во интернат, висината на на-
доместокот месечно изнесува 3.330 динари. 

Член 4 
Висината на аконтативниот износ на надоместо-

кот за вршење на преквалификација или доквали-
,фикација на инвалидите на трудот месечно изнесу-
ва и тоа: 

1) во организации на здружен труд — 2.180 дин. 
2) во заштитни организации — 2.565 динари. 

Член 5 
Аконтативниот износ на делот од надоместокот 

за сместување и исхрана заради специјално основно 
воспитание и образование што паѓа на товар на За-
едницата ќе се исплатува во висина на утврдениот 
износ за 1983 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1984 година до доне-
сувањето на Одлука за конечниот износ на надомес-
токот за 1984 година врз основа на која ќе се утвр-

Врз основа на член 92 и 142 став 1 точка 8 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84), Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РЕШАВАЊЕТО ЗА ПРА 
ВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ВО ПРВ СТЕПЕН 

Член 1 
Решенија -за правата од пензиското и инвалид-

ското осигурување во прв степен донесува секрета-
рот на Собранието на основната заедница на чие 
подрачје осигуреникот бил последен пат осигурен, 
ако во стручната служба на основната заедница од 
постојните работници има најмалку два работника 
со виша или висока стручна подготовка стручно ос-
пособени за подготвување на нацрт-решенија и за 
контрола на тие решенија. 

Член 2 
Се смета дека во основните заедница на пензис-

кото и инвалидското осигурување во: Скопје, Титов 
Велес, Штип, Струмица, Битола, Прилеп, Охрид, Ку-
маново, Тетово, и Гостивар се исполнети условите 
предвидени во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Извршниот одбор на Собранието на Самоуправ-

ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, по предлог на 
Комисијата на Собранието за договарање на надо-
местокот на стручните служби за вршење на рабо-
тите од пензиското и инвалидското осигурување, а 
по писмено известување од основната заедница, го 
утврдува исполнувањето на условите од член 1 на 
оваа одлука и денот на почетокот на донесување 
решенија во другите основни заедници. 

Член 4 
За правата на осигурениците — учесници во 

НОВ пред 9 септември 1943 година и за лицата из-
едначени со нив, за работниците на определени дол-
жности во органите на управата надлежни за внат-
решни работи и други работници кои остваруваат права 
под поповолни услови од условите предвидени во Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување и Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување најдоцна до 30 јуни 1985 година ре-
шенија донесува секретарот на Собранието на Заед-
ницата. 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од денот 
на донесувањето. 

Бр. 02-887/1 
27 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 
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149. 
Врз основа на член 142 точка 4 и член .193 точ-

ка 2 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЗДАВАЊЕ 
ПОПОВОЛНИ УСЛОВИ ЗА АМБУЛАНТНО-ПОЛИ-
КЛИНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИС-

НИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

Член 1 
За создавање просторни услови за поповолна 

амбулантно-поликлиничка здравствена заштита на ко-
рисниците на пензија преку адаптација на простории 
во постојните домови за живеење на пензионерите 
или во постојните медицински центри односно здрав-
ствени домови, како и за набавка на потребната оп-
рема за давање здравствена заштита на корисниците 
на пензија, основната заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување (во натамошниот текст: ос-
новна заедница), во рамките на финансискиот план 
на Самоуправната интересна заедница на пензиско-
то и инзалидското осигурување на Македонија (во 
натамошниот текст: Заедница), обезбедува средства 
најмногу во висина до 2.000.000 динари. 

Член 2 
Одлука за висината на средствата од член 1 на 

оваа одлука донесува Собранието на основната за-
едница врз основа на барање и програма за корис-
тењето на овие средства од соодветната здравствена 
организација. 

Член 3 
За реализација на Одлуката од член 2 на оваа 

одлука основната заедница поднесува до Заедницата 
елаборат и заокружена финансиска конструкција на 
барањето имајќи ги предвид обврските на другите 
учесници во создавањето поповолни услови за амбу-
лантно-поликлиничка здравствена заштита на корис-
ниците на пензија. 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од денот на 
донесувањето. 

Бр. 02-887/1 
27 март 1984 година Претседател, 

Скопје д-р Тихомир Милев, е. р, 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

150. 
Врз основа на член 43, а во врска со член 82 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
општествена заштита на пената на општината Гази 
Баба, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата, на седни-

. пата одржана на 14 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА 

ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход, на работ-

ниците од работен однос, на работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга 
стопанска дејност и од личен доход на работниците 
од самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Гази Баба се утврдува во висина од 1,70% за 1984 
година. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование, социјалната заштита 
и од здравството ќе уплатуваат 50°/о од утврдената 
основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вршат 
дејност — во висина од 70% од утврдената основица 
во член 1 на оваа одлука или 1,19%. 

Член 3 
Средствата кои ќе се остварат од придонесите од 

лични доходи на работниците од стопанските и нес-
топанските дејности ќе се користат за финансирање 
на дејноста на Заедницата за 1984 година. 

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

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година 
и ќе се објави во.„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-84 
14 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Пеповски, е. р. 

151. 
Врз основа на член 43, а во врска со член 82 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
општествена заштита на децата на општината Кар-
пош, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата, на седни-
цата одржана на 13 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА 

ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход, на работ-

ниците од работен однос, на работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга 
стопанска дејност и од личен доход на работниците 
од самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна 
заедница за општествена заштита на децата на оп-
штината Карпош се утврдува во висина од 1,70% за 
1984 година. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното насочено образование, социјалната заш-
тита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утвр-
дената основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вршат 
дејност и заштита на културните богатства и од 
областа на сценско-музичката дејност — во висина 
од 70% од утврдената основица во член 1 на оваа 
одлука или 1,19%. 

Член 3 
Средствата кои ќе се остварат од придонесите 

од лични доходи на работниците од стопанските и 
нестопанските дејности ќе се користат за финанси-
рање на дејноста на Заедницата за 1984 година. 

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

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година 
и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-82 
13 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Иван Нарашанов, е. р. 
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152. 
Врз основа на член 43, а во врска со член 82 

сд Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
општествена заштита на децата на општината Ки-
села Вода, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за општествена заштита на децата, на сед-
ницата одржана на 13 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА 

ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход, на ра-

ботниците од работен однос, на работните луѓе кои 
самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или дру-
га стопанска дејност и од личен доход на работни-
ците од самостојно вршење на нестопанска дејност 
или услуга, како приход на Самоуправната интерес-
на заедница за општествена заштита на децата на 
општината Кисела Вода се утврдува во висина од 
1,70% за 1984 година. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование, социјалната заштита 
и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената 
основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што 
вршат дејност и заштита на културните богатства и 
од областа на сценско-музичката дејност — во ви-
сина од 70% од утврдената основица во член 1 на 
оваа одлука или 1,19%. 

Член 3 
Средствата кои ќе се остварат од придонесите 

од лични доходи на работниците од стопанските и 
нестопанските дејност ќе се користат за финанси-
рање на дејноста на Заедницата за 1984 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 годи-
на и ќе се објави во „Службен гласник на град 
Скопје". 

Бр. 08-86 
13 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Ленче Гаврилска, е. р. 

153. 
Врз основа на член 43, а во врска со член 82 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
општествена заштита на децата на општината Цен-
тар, Собранието на Самоуправната интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата, на седницата 
одржана на 12 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА 

ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

д Член 1 
Стапката на придонес од личен доход, на работ-

ниците од работен однос, на работните луѓе кои 
самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга 
стопанска дејност и од личен доход на работниците 
од самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Центар се утврдува во висина од 1,70% за 
1984 година. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното насочено образование, социјалната заш-
тита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утвр-
дената основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културните богатства и од , 
областа на сценско-музичката дејност — во висина 
од 70% од утврдената основица во член 1 на оваа 
одлука или 1,19%. 

Член 3 
Средствата кои ќе се остварат од придонесите од 

лични доходи на работниците од стопанските и нес-
топанските дејности ќе се користат за финансирање 
на дејноста на Заедницата за 1984 година. 

Член 4 
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 гласник на град 
Скопје". 

Бр.. 08-96 
12 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Стефанка Златановска, е. р. 

154. 
Врз основа на член143, а во врска со член 82 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
општествена заштита на децата на општината Чаир, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 14 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА 

ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход, на работ-

ниците од работен однос, на работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга 
стопанска дејност и од личен доход на работниците 
од самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Чаир се утврдува во висина од 1,70% за 1984 
година. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд за основното, 

средното насочено образование, социјалната заштита 
и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената 
основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културните богатства и од 
областа на сценско-музичката дејност — во висина 
од 70% од утврдената основица во член 1 на оваа 
одлука или 1,19%. 

Член 3 
Средствата кои ќе се остварат од придонесите од 

лични доходи на работниците од стопанските и нес-
топанските дејности ќе се користат за финансирање 
на дејноста на Заедницата за 1984 година. 

Член 4 
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 гласник на град 
Скопје". 

Бр. 08-68 
14 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Златка Палева, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

155. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Гази Баба, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Гази Баба, 
на Х-та седница, одржана на 9 март 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување потребите и интересите 
во областа на основното воспитание и образование на 
подрачјето на општината Гази Баба во 1984 година 
изнесуваат: 

— придонес од личен доход од рабо-
тен однос — 4,20% 

— придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност _ — 0,85% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност — 6,00% 

— придонес од личен доход*од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност — 6,00% 

Член 2 
Организаците на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование, социјалната заштита 
и од здравството »ќе уплатуваат 50% од утврдената 
основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука 
или 2,10%. ! 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%. 

Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за утврдување висината на 
стапките на придонесите од личниот доход на работ-
ниците за задоволување на потребите и интересите 
во областа на основното воспитание и образование 
на подрачјето на општината Гази Баба во 1984 го-
дина, бр. 08-58 од 30. ХII. 1983 година, донесена на 
IХ-та седница на Собранието на Самоуправната ин-

тересна заедница за воспитание и образование на 
општината Гази Баба. одржана на 26. XII. 1983 го-
дина. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и „Служ-
бен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-8 
26 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Здравко Глигоровски, е. р. 

156. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Карпош, Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница за вос-
питание и образование на општина Карпош, на 1Х-та 
седница одржана на 12 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА КАРПОШ ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 

Стапките на придонесите од личниот доход на 
работниците за задоволување потребите и интересите 
во областа на основното воспитание и образование 
на подрачјето на општината Карпош во 1984 година 
изнесуваат: 

— придонес од личен доход од рабо-
тен однос — 4,20% 

— придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност — 0,85% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност — 6,00% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност — 6,00% 

Член 2 

Организациите на здружениот труд од основното, 
средното насочено образование, социјалната заштита 
и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената 
основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука 
или 2*10%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%. 

Член з 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за утврдување висината на 
стапките на придонесите од личниот доход на ра-
ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образо-
вание на подрачјето на општината Карпош во 1984 
година, бр. 08-64 од 31. XII. 1983 година, донесена 
на VIII-та седница на Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за воспитание и образование на 
општината Карпош, одржана на 26. XII. 1983 година. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ке се применува од 1 јануари 1984 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-14 
26 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Спасе Мирчески, е. р. 

Бр. 12 — Стр. 221 
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157. 

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Кисела Вода, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Кисела Во-
да, на Х-та седница, одржана на 9 март 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 

Стапките на придонесите од личниот доход на 
работниците за задоволување потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образо-
вание на подрачјето на општината Кисела Вода во 
1984 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од рабо-
тен однос — 4,20% 

— придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност — 0,85% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност — 6,00% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност — 6,00% 

Член 2 

Организациите на здружен труд од основното, 
средното насочено образование, социјалната заштита 
и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената 
основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука 
или 2,10%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%. 

Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за утврдување висината на 
стапките на придонесите од личниот доход од ра-
ботниците за задоволување на потребите и интере-
сите во областа на основното воспитание и образо-
вание на подрачјето на општината Кисела Вода во 
1984 година, бр. 08-86 од 30. ХИ. 1983 година, доне-
сена на 1Х-та седница на Собранието на Самоуправ-
на интересна заедница за воспитание и образование 

. на општината Кисела Вода одржана на 27. ХИ. 1983 
година. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина и ќе се објави во ,„Службен весник на СРМ" и 

Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 23-507/1 
29 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Надежда Топалоска, е. р. 

158. 
Врз основа на член 11, а согласно член 54 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Центар, Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Центар, на 
УШ-та седница, одржана на 13 март 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување потребите и интереси-
те во областа на основното воспитание и образова-
ние на подрачјето на општината Центар во 1984 го-
дина изнесуваат: 

— придонес од личен доход од рабо-
тен однос — 4,20% 

— придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност — 0,85% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност — 6,00% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност — 6,00% 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование, социјалната зашти-
та и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврде-
ната основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа 
одлука или 2,10%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%. 

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

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

Бр. 08-25 
26 март 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Радмила Ѓорѓиева, е. р. 

159. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Чаир, Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Чаир, на 
Х-та седница, одржана на 13 март 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И 
ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување потребите и интересите 
во областа на основното воспитание и образование на 
подрачјето на општината Чаир во 1984 година изне-
суваат : 
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— придонес од личен доход од рабо-
тен однос — 4,20% 

— придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност — 0,85% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење стопанска деј-
ност — 6,00% 

— придонес од личен доход од са-
мостојно вршење нестопанска деј-
ност — 6,00°/о 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование, социјалната заштита 
и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената 
основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука 
или 2,10%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување висината на 
стапките на придонесите од личниот доход на ра-
ботниците за задоволување на потребите и интереси-
те во областа на основното воспитание и образование 
на подрачјето на општината Чаир во 1984 година, 
бр. 08-64 од 30. XII. 1983 година, донесена на 1Х-та 
седница на Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за воспитание и образование на општи-
ната Чаир, одржана на 28. XII. 1983 година. 

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

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

Бр. 08-10 
26 март 1984 година 

Скопје 
Претседавач, 

Цвета Камиловска, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

о п ш т и н с к и СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за докажување смртта на лицето Мифгари Бафти 
од Тетово, по предлог на предлагачот Мемет Миф-
тари од Тетово. 

Се поканува Мифтари Бафти од Тетово, во кол-
ку е жив, да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" или пак во судот да се 
Јави секој кој истиот го познавал, во определениот 
рок. Доколку гореименуваниот не се јави во судот 
ниту пак се јават други лица кои истиот го познава-
ле, судот по истекот на рокот ќе ја утврди смртта 
на Мифтари Бафти од Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 137/84. 

Се повикува тужениот Спировски Јованче од е. 
Доброште да се јави во судот, достави адреса или 
одреди полномошник во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот. По истекот на овој рок судот ќе 
му постави старател преку Центарот за социјални ра-
боти — Тетово кој ќе го застапува до правосилното 
окончување на оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 274/84. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 81 од 30. III. 1983 година ,на ре-
гистарска влошка бр. 1-228-0-0 ги запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и дејноста 
на Комуналната установа „Услуга" — Берово со след-
ните податоци: Досегашната фирма на Комуналната 
установа „Услуга" од Берово се менува и за поната-
му ќе гласи: Работна организација за проектирање, 
комунални услуги и надзор на градба на објекти 
„Услуга", ц. о. -т- Берово. 

Дејноста на РО се менува и се проширува уш-
те СО: 

— проектирање на општествени и индивидуални 
станбени згради и други објекти; 

— технички надзор над градбата на општестве-
ни и индивидуални објекти; 

— 10031 100310 — производство и дистрибуција 
на вода, собирање, 'прочистување и дистрибуција на 
вода на домаќинствата и индустриските и др. пот-
рошувачи; 

— 10032 100320 — прочистување и одведување на 
отпадни води; прочистување на отпадни води и одр-
жување на канализационата мрежа со која се одве-
дуваат отпадните води од домаќинствата, инд., како 
атмосферските води; 

— 10035 — 100351 — одржување чистота на гра-
дот и населбите; 

100351 — чистење на јавни површини во насел-
бите; 

100352 — изнесување, депонирање и преработка 
на отпадоци; , 

10039 — 100390 — вршење на други комунални 
дејности, оџачарски и погребни услуги. 

Споредни дејности: 
— изведување на водоводни и канализациони об-

јекти, инсталации и електрика; 
— изградба на градежни објекти од висока и 

ниска градба, како и сите занаетчиски работи на 
тие објекти; 

— производство на бетонски елементи и готов 
бетон; 

— стаклорезачки и металобраварски работи; 
— градежни машини, транспорт од интерен и 

екстерен карактер; 
— одржување на водомери и поправка на ис-

тите. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работната заедница на „Услуга" — Бе-
рово, бр. 58/1 ОД 28. III. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
81/83. (8) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за издршка по тужбата на тужителката Спировска 
Габриела од е. Брвеница, против тужениот Спировски 
Јованче од е. Доброште, а сега на привремена рабо-
та во Западна Германија со непозната адреса. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1244 од 27. XII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-451-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здравствената работна организација 
— Здравствен дом на железничарите „Железничар", 
Ц. О., — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов" бб со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Вла-
димир Ношпал, директор, а се запишува новиот 
застапник д-р Костадин Гушев, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1244/83. (5) 
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