
Среда, 25 јануари 1984 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XL 

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

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

9. 
Врз основа на член 39 од Законот за Изврш-

ниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СТРУЧЕН СОВЕТ ЗА НАУЧ-
НОИСТРАЖУВАЧКИСТ ПРОЕКТ „ГЛОБАЛНИ 
НАСОКИ И СТРАТЕГИЈА НА РАЗВОЈОТ НА СР 
МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 

ГОДИНА" 

Член 1 
Се образува Стручен совет за научноистражу-

вачки от проект „Глобални насоки и стратегија на 
развојот на СР Македонија во периодот од 1986 до 
1990 година'' (во натамошниот текст: Совет). 

Член 2 
Во рамките на проектот од член 1 ќе се под-

готват и следниве потпроекти: 
1. „Тековите иа финансиските средства во СР 

Македонија до 1990 година" и 
2. „Комплементарни можности на развојот на 

СР Македонија врз основа на остваруваше заед-
нички развојни програми со ОЗТ од другите ре-
публики и автономни покраини". 

Член 3 
Советот ги врши следниве работи: 
— ја подготвува и утврдува проектната задача 

на проектот од член 1 и потпроектите од член 2; 
— во фаза на подготвување на проектот врши 

увид на извршената работа и дава насоки на из-
готвувачите за поцелосно и поквалитетно извр-
шување на работата; 

— по завршувањето на проектот му дава мис-
лење на Извршниот совет за применливоста на 
научните сознанија од проектот и двата потпроек-
та за определување на концепцијата за развој на 
СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година. 

Член 4 
Советот се состои од 21 член. 
Членовите на Советот ги именува Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија од редот 
на истакнати научни, стручни и други работници. 

Член 5 
Советот може да донесе деловник за работа. 

Член 6 
Стручните и административните работи за пот-

ребите на Советот ќе ги врши Републичкиот завод 
за општествено планирање. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-2028/1 
29 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

10. 
Врз основа на член 150 став 4 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, СУДИИ, 
ОБВИНИТЕЛ И ЗАМЕНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ 
ВО ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА ЗА РЕЗЕРВНИТЕ 

ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 

1. Се разрешуваат од должност претседател, 
заменик на претседателот, судии, обвинител и за-
меник на обвинителот во Вишиот суд на честа за 
резервните воени старешини, поради истек на вре-

, мето за кое се именувани: 
— Иван Крстевски, 
— Ведат Вели, 
— Јордан Кумановски, 
— Станое Туцаревиќ, 
— Благоја Митев, 
— Драшко ѓорѓески, 
— Јаков Станковић 
— Радивој Ангелковски, 
— Миле Божиќ и 
— Злате Лозановски. 

За претседател, заменик на претседателот, 
судии, обвинител и заменик на обвинителот во Ви-
шиот суд на честа за резервните воени стареши-
ни се именуваат: 

а) за претседател 
— ѓорѓи Солевски, полковник во пензија; 
б) за заменик на претседателот 
— Јован Калај диоски, рез. капетан, судија на 

Окружниот стопански суд во Скопје; 
в) за судии: * 
— Глигор Зафировски, рез. мајор во пензија, 
— Атанас Петровски, (рез. капетан, на работа 

во Градскиот синдикален совет — Скопје, 
— Далип Бомова, рез. капетан, директор на ОУ 

„25 Мај" — Скопје, 
— /Петко Шипинковски, рез. капетан, на работа 

во РСИЗ за пензиско и инвалидско осигурување, 
— д-р Ерол Шабанов, рез. поручник, стомато-

лог во ООЗТ Стоматолошки клиники при Стома-
толошки факултет — Скопје, 

— Блажо Бабачевски , рез. заставник во пен- ' 
зија; 

г) за обвинител 
— Стојан Атанасов, рез. капетан, на работа во 

Републичкиот секретаријат за народна одбрана; 
д) за заменик на обвинителот 
— Јордан Ангеловски, рез. капетан I класа, ра-

ководител на Службата за обезбедување на МЗ 
„Тито" — Скопје. 

Бр. 17-1878/2 
22 декември 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

/ 
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11. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја („Службен весник на СРЖ" бр, 43/81) и член 3 
од Одлуката за образување на Меѓуреоорската гру-
па за следење, анализирање и предлагање соодт 
Беини мерки за унапредување на соработката со 
неврзаните земји и земјите во развој, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

{ 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА МЕЃУРЕСОРСКАТА 
ГРУПА ЗА СЛЕДЕЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ПРЕД-
ЛАГАЊЕ СООДВЕТНИ МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО НЕВРЗАНИТЕ 
ЗЕМЈИ И ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

За член на Меѓуресорската група за следење, 
анализирање и предлагање соодветни мерки за 
унапредување на соработката со неврзаните земји 
и земјите во развој се именува: 

— Славољуб Михај ловиќ, помошник иа прет-
седателот на Републичкиот комитет за општосто-
пански работи и пазар. 

Бр. 17-1601/4 
22 декември 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

12. 
Врз. основа на член 70 став 2 од Законот за 

заштита на природните реткости (^Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/73), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШ-
ТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на опште-
ствената заедница во Советот на Републичкиот за-
вод за заштита на природните реткости во Скопје, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

— Милое Димовски, 
— м-р Стефанка Мирчевска, 
— д-р Живко Паришко. 
2. За претставници на општествената заедни-

ца во Советот на Републичкиот завод за заштита 
на природните реткости во Скопје се именуваат: 

— Сергение Гегоски, потпретседател на Изврш-
ниот совет На Собранието на општината Гостивар, 

— инж. М.ирче Кокалевски, самостоен совет-
ник за просторно планирање во Републичкиот ко-
митет за урбанизам и заштита на човековата око-
лина — Скопје, 

— Дончо Петровски, извршен секретар Со-
јузот на извидниците на Македонија. 

Бр. 17-2062/1 
22 декември 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

13. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За советник на републичкиот секретар за фи-
нансии се назначува Венцислав Ефремов, раково-
дител на група во Републичката управа за имот-
но-правни работи. 

Бр. 17-2046/1 
22 декември 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

14. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За советник на републичкиот секретар за фи-
нансии се назначува Димитар Каламутов, раково-
дител на група во Републичката управа за при-
ходи. 

Бр. 17-2045/1 
22 декември 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

15. 
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 РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За советник на републичкиот секретар за фи-
нансии се назначува Ратка Ковачева, виши совет-
ник во Секретаријатот. 

Бр. 17ч2044/1 Потпретседател 
22 декември 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

16. 
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 ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
КУЛТУРА 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за култура се назначува Живко Чинго, до-
сегашен директор на Македонскиот народен театар. 

Бр. 17-2043/1 Потпретседател 
22 декември 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 
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17. 
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 ДИРЕКТО-

РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на директорот на Републичкиот за-
вод за општествено планирање се назначува Стев-
ка Лечевска, самостоен стручен советник во За-
водот. 

Бр. 17-2089/1 Претседател 
29 декември 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб .Ставрев, е. р. 

18. 
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 ДИРЕКТО-

РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на директорот на Републичкиот 
завод за општествено планирање се назначува До-
не Влашки, раководител на група во Заводот. 

Бр. 17-2090/1 Претседател 
29 декември 1983 година на Извршниот совет, 

С&ооје Драгољуб Ставрев, е. р. 

19. 
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 ДИРЕКТО-

РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на директорот на Републичкиот 
завод за општествено планирање се назначува 
Христена Азманова, раководител на група во За-
водот. 

Бр. 17-2091/1 Претседател 
29 декември 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

20. 
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 ДИРЕКТО-

РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

, За советник на директорот на Републичкиот за-
вод за општествено планирање се назначува Тахир 
Шакири, раководител на група во Заводот. 

Бр. 17-20921/1 
29 декември 1983 година 

-Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев; е. р 

21. 
Врз основа на член 175 став 1 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 ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШ-

ТА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА 
СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. Се дава согласност на решението на прет-
седателот на Републичкиот комитет за сообраќај и 
врски со кое се назначува Ванчо Бочкаров, дип-
ломиран градежен инженер во Одделението за раз-
вој и студии при ЖТО — Скопје, за републички 
инспектор за патишта во Републичкиот инспекто-
рат за сообраќај и врски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 17-2093/1 Претседател 
29 декември 1983 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
22. 

Врз основа на член 37 од Законот за фондо-
вите за заеднички резерви („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/78) и член 36 од Статутот на Репуб-
личкиот фонд за заеднички резерви — Скопје, Со-
бранието на Републичкиот фонд за заеднички ре-
зерви, на седницата одржана на 23 декември 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката за здружување на средствата на ре-

зервите на основните организации на здружен 
труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви 
изнесува 20% од утврдената основица со членот 6 
од Законот за фондовите за заеднички резерви 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/7Ѕ). 

Член 2 
Обврската на основните организации на здру-

жен труд за здружување на дел од средствата на 
резервите, според одредбите на претходниот член 
од оваа одлука, се однесува на завршните сметки 
за 1983 година. 

Член 3 
(Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се 

уплатуваат на жиро сметката 40100-651-16 Републич-
ки фонд за заеднички резерви — Скопје преку 
Службата на општественото книговодство во се-
диштето на корисникот на општествените средства. 

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

лука престанува да важи Одлуката на Собрание-
то на Републичкиот фонд за заеднички резерви, 
број 3/2 од 4 февруари, 1983 година, објавена во 
„Службен весник на СР)М" бр. 5/83. 

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

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

Бр. 131/3 
23 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Љубомир Трајковски, е. р. 
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23. 
Врз основа на член 36 од Статутот на Репуб-

личкиот фонд за заеднички резерви, Собранието 
на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на 
седницата одржана на 23 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

Член 1 
Здружените средства на организациите на 

здружен труд во, Републичкиот фонд за заеднич-
ки резерви можат да се повратат во случај кога 
организацијата искаже загуба од работењето по 
завршната сметка, кога се преземаат санациони 
мерки за санирање на состојбата настаната поради 
претрпени штети од елементарни непогоди што 
настанале N под дејство на виша сила и кога орга-
низацијата има повеќе здружени средства во Фон-
дот, согласно Законот за фондовите за заеднички 
резерви („Службен весник на СРМ" бр. 41/78). 

Член 2 
Враќањето на здружените средства на резер-

вите по основ на загуба од работењето и загуба 
од претрпени штети искажани по завршната смет-
ка на организацијата се врши во висина на пот-
ребните средства за покривање на настанатата за-
губа, а остатокот на здружените средства на ре-
зервите на начин како што е тоа регулирано за 
враќање на повеќе здружените средства на ре-
зервите на организациите во фондот. 

Повеќе здружените средства на организациите 
можат да се повратат ако со завршната сметка се 
утврди дека согласно Законот и 1 самоуправните 
акти на Фондот организацијата има повеќе здру-
жени средства во Фондот. 

Член 3 
Организациите на здружен труд се должни 

при поднесувањето на барањето до Фондот за вра-
ќање на здружените средства на резервите во слу-

чаите предвидени во член 3 од оваа одлука да му 
ја достават на Фондот пресметката за состојбите 
на средствата на резервите и здружените средства 
на резервите во Општинскиот и Републичкиот 
фонд за заеднички резерви, заверена од Службата 
на општественото книговодство во седиштето на 
организацијата. 

Член 4 
Враќањето на средствата на резервите се вр-

ши по налог на Фондот, а по претходно усогласу-
вање на состојбите од книговодствената евиден-
ција на организацијата која поднела барање за 
повлекување од Фондот. 

Враќањето на средствата на резервите од прет-
ходниот став се врши целосно или делумично во 
зависност од потребните средства за покривање на 
загубата на организацијата која бара повлекува-
ње на средствата, а враќањето на повеќе здруже-
ните средства ќе се врши во висина од една сед-
мина од повеќе здружените средства. 

Член 5 
Поднесувањето на барањата и повлекувањето 

на средствата на резервите се врши најкасно 30 
дена од денот на поднесувањето на завршната 
сметка. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката на Собранието на Фондот, 
број 2570/11 од 21. II. 1979 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 17/79. 

. Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 131/4 
23 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Љубомир Трајковски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
8. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" бр. 6/81) и член 52 точка 4 од Статутот 
на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата, Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, на седницата 
одржана на 27 декември 1983 родина, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите, начи-

нот на остварувањето и висината на додатокот на 
деца за 1984 година. 

Член 2 
Додатокот на деца е организиран .облик на оп-

штествена заштита на децата кој се остварува како 
постојано парично примање од страна на децата 
од семејствата со пониски примања, врз основа на 
начелата на поширока заемност и солидарност на 
работниците и работните луѓе во Републиката, а 
со цел да се влијае во подигнувањето и воспиту-
вањето на децата. 

Член 3 
Додатокот на деца се остварува ово зависност 

од возраста на детето и од материјалната состојба 
на семејството. 

Во зависност од возраста на детето, додатокот 
на деца припаѓа на децата до навршени 15 годи-
ни, како и на децата над таа возраст, доколку се 
на редовно школување, а најдоцна до навршени 26. 
години од животот. 

Член 4 
На дете, на кое општествената заедница му 

обезбедува целосно бесплатно издржување, не се 
исплатува додаток на деца. 

Член 5 
Додаток на деца се исплатува на родителот на 

детето односно старателот кој се грижи за издр-
жувањето, образованието и воспитанието на де-
тето. 

Додатокот на деца не може да биде предмет 
на извршување, освен по одлука на судот или ор-
ганот за старателство заради издршка во корист 
на децата — корисници на додаток на деца и во 
случај на повраток на повеќе исплатен додаток. 

• Член 6 
Условите во поглед на материјалната положба 

на семејството за стекнување и користење на пра-
вото на додаток на деца (цензус) и висината на до-
датокот на деца (износ) во почетокот на секоја го-
дина се усогласуваат со порастот на личните до-
ходи на вработените во Републиката во претходна-
та година. 
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I. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК 
НА ДЕЦА 

А. Возраст на детето 

Член 7 
На дете кое е редовен ученик во основно 

училиште додаток на деца му припаѓа до завршу-
вање на школувањето. 

Член 8 
На дете кое се наоѓа на редовно школување во 

средно насочено училиште, додаток на деца му 
припаѓа до крајот на школувањето утврдено со 
Статутот на училиштето. 

На дете кое е упатено на поправен завршен 
испит, додаток на деца му се обезбедува до крајот 
на календарската година. 

Член 9 
На дете кое се наоѓа на редовно школување во 

специјално училиште или во специјално одделе-
ние на основно училиште и во други установи, до-
даток на деца му припаѓа се додека е редовен уче-
ник на тоа училиште односно одделение, но нај-
доцна до навршени 26 години од животот. 

Член 10 
На дете кое се наоѓа на редовно школување во 

високошколска установа, додаток на деца му при-
паѓа за онолку семестри колку што трае редов-
ното школување утврдено со Статутот на висо-
кошколската установа, како и за времетраењето на 
апсолвентскиот с^аж. но најдоцна до навршени 26 
години од животот. 

Член 11 ' 
На дете кое наполно и трајно или за подолго 

од една година ќе стане неспособно за работа пред 
навршување на 15 години од животот или за вре-
ме на редовното школување, додаток на деца му 
припаѓа за сето време на траењето на неспособнос-
та која се утврдува со наод и мислење на инва-
лидска комисија. 

Како наполно и трајно неспособно за работа 
се смета и дете на кое му , е признато право на 
професионална рехабилитација се до нејзиното ус-
пешно завршување. 

Член 12 
Додаток на деца на дете кое се наоѓа на ре-

довно школување се исплатува и за време на учи-
лишниот распуст, како и за време на изведување 
на практичната работа (предвидена со Статутот на 
училиштето. 

Член 13 
Со стапување на дете во брак престанува пра-

вото на додаток на деца и тоа со истекот на месе-
цот во кој бракот е склучен. 

По исклучок, правото на додаток на деца не 
престанува ако детето и по стапување во брак 
остане на издршка на родителите, бидејќи него-
виот брачен другар се наоѓа на редовно школување 
или отслужување на воениот рок или е трајно нес-
пособно за работа, поради што не е во можност да 
го издржува. 

Б. Материјална состојба на семејството 

Член 14 
Во зависност од материјалната состојба на се-

мејството, додаток на деца се остварува ако вкуп-
ните приходи по член на семејството не го надми-
нуваат износот од 3580,00 динари месечно во прет-
ходната календарска година. 

Со вкупните приходи по основ од работен од-
нос се изедначуваат и приходите: 

1. надоместок од личен доход исплатен според 
прописите на здравственото осигурување; 

2. пензија и други примања по основ на пен-
зиско осигурување; . 

3. паричен надоместок за време на привремена 
невработеност; 

4. надоместок на личен доход за време на за-
должителна практична работа или доостручување; 

5. надоместок на личен доход од работење на 
СИЦ. 

Член 15 
Ако корисникот или членовите на неговото се-

мејство остваруваат истоврехмено приход од рабо-
тен однос и приходи по други основи како: при-
ход од земјоделска дејност, доход остварен од до-
полнително вршење на самостојна стопанска и про-
фесионална дејност, приход од имот и имотни пра-
ва (приход од згради, станбени и работни просто-
рии што -се издаваат под закуп) подложни на да-
нок, месечниот износ од приходите остварени по 
другите основи се утврдува на тој начин што овие 
приходи се сведуваат на месечни приходи од ли-
чен доход од работен однос. 

Член 16 
Приходот од земјоделска дејност се сведува на 

личен доход од работен однос кога катастарскиот 
приход се помножи со факторот кој одговара на 
односот на катастарскиот приход според народниот 
доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, 
што го утврдува републичкиот секретар за финан-
сии во согласност со републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство, и подели со 12. 

Како вкупен годишен приход од дополнително 
вршење на самостојна и професионална дејност се 
зема основицата на данокот според која се утврду-
ва вистинскиот доход на даночниот обврзник во 
тековната година. 

Како приход од привремено вршење на други 
дејности и останати приходи се зема вкупниот ост-
варен приход утврден со договор, решение или 
друг акт на надлежен орган. 

Член 17 
Во случаите кога придонесот се плаќа во годи-

шен паушален износ, вкупниот приход се утвр-
дува на тој начин што висината на паушалниот 
износ се множи со 100 и добиениот износ се дели 
со просечната стапка на данокот утврден со одлу-
ка на собранието на општината за таа или слична 
дејност. 

Член 18 
Приходите од згради, станбени и работни про-

стории што се издаваат под закуп, се сметаат како, 
годишни приходи од личен доход од работен однос 
и се делат на 12., 

Член 19 
Во вкупниот приход на семејството не вле-

гува: 
1. паричен надоместок (инвалиднина) за телес-

но оштетување и додаток за туѓа нега и помош, 
што се остваруваат по прописите за инвалидско 
осигурување; 

2. додаток на деца што им припаѓа на некои 
од членовите на семејството; 

3. студентски кредит, стипендии и ученички 
награди што се исплатуваат за редовно школување 
на децата; 

4. надоместоци и помош од средствата за заед-
ничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за 
топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во 
исклучителни случаи и ел.); 

5. алиментација за издржување на дете — член 
на семејството; 

6. теренски додаток и додаток за одвоен жи-
вот; 

7. надоместок на личен доход остварен по ос-
нов на иновација, рационализација и друг вид на 
творештво во работните организации; 

8. личен доход кој работникот го остварил во 
работно време подолго од полното работно време, 
кога на таква работа бил обврзан со закон; 

9. средствата што се плаќаат за местен само-
придонес, на име солидарност за отклонување на 
елементарни непогоди и членарини на општестве-
но-политичките организации и 
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10. други примања или надоместоци за кои со 
посебни прописи е предвидено да не се земаат 
предвид при утврдувањето на имотната состојба 
на семејството. 

Член 20 
Вкупниот месечен приход остварен по основ од 

работен однос во претходната година се утврдува 
според износите остварени 1за времето поминато 
на работа во претходната календарска година, а 
потоа се дели на бројот на членовите на семеј-
ството. 

Кога се остваруваат приходи по други основи, 
сите приходи се сведуваат на личен доход, се со-
бираат и делат на 12, а потоа на бројот на чле-
новите на семејството. 

По исклучок од став 1 на овој член, кога вкуп-
ниот приход се остварува по основ на работен од-
нос на работно место на кое се извршуваат работ-
ни задачи под посебни услови, во тој случај оства-
рениот вкупен приход (личен доход) се дели на 
онолку месеци за колку што се признава стаж на 
осигурување со зголемено траење на односното ра-
ботно место. 

Член 21 
П^и утврдување на вкупниот приход во се-

мејството се зема предвид и делот од личниот до-
ход од земјоделска дејност што се остварува од 
сопственички дел на земјоделскиот имот односно 
^наследнички дел на нерасправена оставина кој 
според наследното право му припаѓа на тоа лице, 
без оглед на тоа дали корисникот или членовите 
на неговото домаќинство живеат на тој имот и 
без оглед дали тие го користат сосопственичкиот 
дел односно сонаследничкиот дел од имотот и при-
ходите. 

Член 22 
Кога членовите на потесното семејство живеат 

на земјоделски имот на сродзшци (браќа, сестри, 
родители, посвоители, очув, маќеа, свекор и свекр-
ва, тест и тешта, дедо и баба) за определување на 
вкупниот приход по член на семејството се зема 
сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој 
имот што отпаѓа на членовите во потесното семеј-
ство во кое живее детето. 

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се 
утврдува така што целокупниот катастарски при-
ход се дели на онолку еднакви делови колку што 
има сродници кои живеат на имотот. 

Член 23 
Како приход од земјоделска дејност се смета 

катастарскиот приход што служел како основица 
за утврдување на придонесот од личен доход од 
земјоделска дејност во тековната година за која се 
обезбедува правото, при што не се зема предвид 
приходот од обработени куќни дворови со површи-
на до 500 т?. 

Член 24 
Ако корисникот или неговиот брачен другар 

во текот на годината стекне својство на работник 
во здружениот труд или остварува други допол-
нителни приходи, како месечен износ на личен до-
ход се зема аконтацијата на личниот доход од 
првиот полн месец по стекнувањето на тоа својство, 
односно висината на основицата според која е ут-
врдена аконтацијата на придонесот на данокот ко-
ја се дели со бројот на месеците во тековната го-
дина, за која е извршен разрезот. 

Член 25 
За пензиите, надоместоците и другите примања 

остварени според посебни законски прописи се зе-
ма месечниот износ на тие приходи што припаѓаат 
во месец декември во претходната година, а ако 
правото е остварено во тековната година се зема 
месечниот износ на примања според решението со 
кое е признато правото. 

Член 26 
Ако член на семејството на корисникот според 

посебни прописи биде ослободен од обврска. за 
плаќање на придонес од личен доход; од земјо-

делска дејност, односно придонес од дополнително 
вршење на стопанска и нестопанска дејност, во тој 
случај овие приходи при утврдување на додато-
кот на деца се пресметуваат во вкупните приходи 
на семејството, со исклучок на ослободувањата 
дадени поради елементарни непогоди. 

Член 27 
Ако еден од родителите на детето бара да се 

признае право на додаток на деца, а другиот ро-
дител е на работа во странство ;кај странски рабо-
тодавец, ќе се с&ета дека приходот на семејство-
то го надминува износот утврден во член 14 од 
оваа одлука. 

Член 28 
Во зависност од остварените вкупни приходи 

на семејството, корисниците на додаток на деца се 
распоредуваат во три цензусни групи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството остварен по основ на 
работен однос не го надминува износот од 2640,00 
динари; 

И цензусна група — ако вкупниот месечен при-
ход по член на семејството остварен по основ на 
работен однос и други приходи кои се сведуваат 
на приходи од личен доход од работен однос изне-
сува од 2640,01 до 3080,00 динари; 

III цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството остварен оо основ 
на работен однос и други приходи кои се сведу-
ваат на приходи од личен доход од работен однос 
изнесува од 3080,01 до 3580,00 динари. 

Член 29 
Ако корисникот на правото на додаток на де-

ца покрај примањата од работен однос и со него 
изедначени приходи остварува и други 'Приходи, 
не може да оствари право на додаток на деца во I 
цензусна група и покрај тоа што примањата по 
^лен на семејството се под износот утврден за 
остварување на правото и а додаток на деца во I 
цензусна група. 

Член 30 
Семејството во кое на детето се обезбедува до-

даток на деца го сочинуваат: брачните другари, де-
цата родени во брак или вон брак, посвоените де-
ца, посиноците, децата без родителска грижа (вну-
чиња, браќа, сестри и други деца) кога некој од 
брачните другари ги зел на издржување, ако се 
без обата родители или ако имаат еден или двајца 
родители, а тке се наполно и трајно неспособни за 
работа. 

Семејството во кое на детето се обезбедува до-
даток на деца го сочинуваат и родителите на брач-
ните другари (татко, мајка, тест и тешта, очув и 
маќеа и посвоители) доколку овие фактички ги 
издржуваат 

Како деца, во смисла на овој член, се сметаат 
децата до наполнети 18 години живот, односно до 
26 години возраст доколку се на редовно школу-
вање. 

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслу-
жување на воениот рок во ЈНА се сметаат за из-
држувани лица и истите се земаат во поделба на 
приходите на семејството на корисникот. 

Член 31 
Додатокот на деца се остварува кај општин-

ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата. 

Во постапката за решавање за правото на до-
даток на деца се применуваат одредбите на Зако-
нот за општа управна постапка, (Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Одлуката за усло-
вите под кои член на семејството се смета за из-
држувано лице и оваа одлука. 
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И. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ 

Член 32 
Правото на додаток на деца се стекнува од 

првиот ден на наредниот месец од стекнувањето 
на својството врз основа на кое лицето се здобива 
со право на додаток на деца. а ако тоа својство се 
стекне од првиот ден во месецот, тогаш и право-
то на додаток на деца се стекнува од тој ден. 

' Член 33 
Зголемуван.ете на бројот на членовите на се-

мејството со раѓање на дете 'или промените кои 
настануваат во текот на годината со преминување 
на децата во повисок степен на образование, вли-
јаат од првиот ден на наредниот месец од раѓање-
то на детето, односно за учениците од 1 септември, 
а за студентите од 1 октомври. 

Член 34 
Кога ќе настапат промени во имотната состојба 

на семејството, што влијаат на условите за здо-
бивање, намалување или губење на додатокот на 
деца, додатокот на деца се зголемува, намалува 
или губи од првиот ден на наредниот месец и тоа 
во случај на: 

1. отуѓување (продажба, замена, подарок на 
недвижен имот или дел од недвижен имот), спо-
ред поднесената пријава до надлежниот орган (ка-
тастар) ; 

2. неприфаќање на наследство, од денот на 
смртта на остави*"^от; 

3. откажување од наследство, односно наследен 
дел од имотот во корист на друг наследник, од де-
нот на давањето на наследничката изјава; 

4. експропријација на имот или дел од имот. 
по преземањето на имотот од страна на оној во 
чија корист е извршена експропријацијата; 

5. престанок или почеток на вршење на самос-
тојна стопанска или професионална дејност, по 
бришењето или запишувањето во регистарот; 

6. престанок на правото на личен доход однос-
но друг надоместок по основ на вработеност, од 
престанокот на правото; 

7. изградба на земјиште кое е обложено со ка-
тастарски приход, од денот на издавањето на гра-
дежната дозвола; 

8. измена на имотната состојба на корисникот 
на додаток на деца или член на неговото семеј-
ство во текот на користењето на правото односно 
здобивање со приход од работен однос, од првиот 
ден на наредниот месец од настапувањето на оваа 
промена; 

9. изградба на семејна станбена зграда на зем-
јиште без градежна дозвола (дива градба) кое е 
обложено со катастарски приход од денот на из-
градбата. 

III ВИСИНА НА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Член 35 
Висината на додатокот на деца изнесува: 
1. Во I цензусна група: 
-1- за дете од предучилишна возраст и дете 

во основно училиште — 935 динари месечно; 
— за дете во средно училиште — 1260 динари 

месечно; 
— за дете во виша и висока школа — 1500 ди-

нари месечно. 
2. Во И цензусна група: 
— за дете од предучилишна возраст и дете во 

основно училиште — 710 динари месечно; 
— за дете во средно училиште — 935 динари 

месечно; 
— за дете во виша и висока школа — 1100 ди-

нари месечно. 
3. Во III цензусна група: 
— за дете од предучилишна возраст и дете во 

основно училиште — 460 динари месечно; 

— за дете во средно училиште — 750 динари 
месечно; 

— за дете во виша и висока школа — 820 ди-
нари месечно. 

Член 36 
За дете кое наполно и трајно ќе остане неспо-

собно за работа, висината на додатокот на деца 
во зависност од цензусната група изнесува: 

— за дете до навршени 15 години од животот, 
како за дете од предучилишна возраст и дете во 
основно училиште; 

— за дете над 15 години од животот, како за 
дете во средно училиште; 

— за дете на кое му е признато право на про-
фесионална рехабилитација се до нејзиното успеш-
но завршување, висината на додатокот на- деца, 
во зависност од цензурната група, изнесува како 
за дете во средно училиште. 

Член 37 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за условите, начинот на 
остварувањето и висината на додатокот на деца, 
број 03-914/11 од 17. I. 1983 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2/83'). 

/ 
Член 38 

Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1984 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр, 11-742/11 
28 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Чедомир Георгиев, е. р. 

9. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" број 6/81) и член 52 точка 4 од Статутот 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 28 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВО-

ТО СЕ СМЕТА ЗА ИЗДРЖУВАНО ЛИЦЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите под кои 

член на семејство се смета за издржувано лице во 
постапката за остварување додаток на деца. 

Член 2 
Член на поширокото семејство се смета за из-

држувано лице ако живее во заедничко семејство 
со корисникот на додаток на деца, нема сопствени 
приходи доволни за издржување, ако навршил 65 
години живот за маж, односно 55 години живот 
за жена. 

Член 3 
Се смета дека издржувано лице нема сопстве-

ни приходи доволни за издржување, ако неговиот 
катастарски приход од земјоделие не го надминува 
износот од 1.630,00 динари годишно или ако дру-
гите приходи не го надминуваат износот од 1.290,00 
динари месечно или ако катастарскиот приход и 
другите приходи заедно не го надминуваат износот 
од 17.110,00 динари годишно. 

Приходот од земјоделска дејност се сведува на 
месечен приход кога годишниот катастарски при-
ход се помножи со факторот кој одговара на одно-
сот на катастарскиот приход според .народниот до-
ход на индивидуалното земјоделство во СР Маке-
донија што го утврдува републичкиот секретар за 
финансии во согласност со републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство и подели со 12. 
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Член 4 
Членот на поширокото семејство кој не живее 

во заедничко домаќинство со корисникот на дода-
ток на деца, ќе се смета за издржувано лице ако 
неговите сопствени приходи не ги надминуваат из-
носите предвидени во членот 3 од оваа одлука и 
ако семејството учествува во трошоците за него-
вата издршка со најмалку 1.290,00 динари месечно. 

Член 5 
Како приходи во смисла на член 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите кои не влегуваат 
во вкупните приходи на семејството согласно Од-
луката за условите, начинот на остварувањето и 
висината на додатокот на деца. 

Член б 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за условите под кои 
член на семејството се смета за издржувано лице, 
број 03-914 од 17. I. 1983 година, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" број 2/83. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1983 

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

^ 
Бр. 11-742/12 

28 декември 1983 година 
Скопје 

Претседател, 
Чедо Георгиев, е. р. 

10. 
Врз основа на член 57 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на 
РРМ" број 6/81), член 4 од Самоуправната спогод-
ба за здружување средства за остварување на до-
даток на деца во рамките на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата за период 1982—1985 година и <член 
52 од Статутот на Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 27 де-
кември 1983 година, донесе 

О Д Л И К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 

1984 ГОДИНА 
Член 1 

Пресметковната стапка за здружување сред-
ства во Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата за оства-
рување на додаток на деца за 1984 година се утвр-
дува на 1,35% од пропишаната основица во член 
57 од Законот за општествена заштита на децата, 
освен: 

— организациите на здружен труд од високо и 
више образование, општествената заштита на де-
цата, организациите што вршат дејност и заш-
тита на културни богатства и од областа на сцен-
ско-музичките дејности, за кои пресметковната 
стапка се утврдува во висина од 70% од општата 
стапка; 

— организациите на здружен труд од основно-
то и средното насочено образование и од социјал-
ната заштита-за кои пресметковната стапка се ут-
врдува во висина од 50% од општата стапка. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се примену-

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

Бр. 11-742/10 
28 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Чедо Георгиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ и: 
Врз основа на член 116 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и Одлуката на Собранието на Републичка-
та заедница за утврдување на единствените кри-
териуми за учество на корисниците на здравстве-
на заштита во цените на одделни видови здрав-
ствени услуги, како и при набавка на ортопедски 
помагала, протетички средства и лекови, бр. 
0606-1207/1 од 6. VII. 1983 година, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување На град Скопје, на 
седницата одржана на 28 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЦЕНИТЕ НА 
ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ, КА-
КО И ПРИ НАБАВКАТА НА ОРТОПЕДСКИ ПО-
МАГАЛА, ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И ЛЕКОВИ 

Член 1 
Со оваа одлука, врз основа на единствените 

критериуми утврдени во ОРМ се утврдува учество-
то на корисниците на здравствена заштита во це-
ните на одделни видови здравствени услуги, орто-
педски помагала, протетички средства и лекови. 

Член 2 
Учеството на корисниците на здравствена заш-

тита во цените на одделни видови здравствени ус-
луги, ортопедски помагала, протетички средства и 
лекови се утврдува во определен износ или опре-
делен процент од цените утврдени во спогодби што 
ги склучува Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје (Заедница) 
или со Самоуправна спогодба за утврдување на 
единствени цени од амбулантно-поликлиничката, 
аптекарската и болничката дејност во СРМ. 

Член 3 
' Учеството на корисниците рѓа здравствена заш-

тита при користењето на одделни видови здрав-
ствени услуги во определен износ се утврдува и 
тоа: 

1) 20 динари по издаден рецепт за оние лекови 
за чија примена не е потребна непосредна интер-
венција од стручен медицински работник; 

2) 150 динари дневно за услугите на домашна 
нета на стари и изнемоштени лица. 

Член 4 
Учеството на корисниците на здравствена заш-

тита при користењето на одделни видови здрав-
ствени услуги, во определен процент од цените ут-
врдени со спогодбите што Заедницата ги склучува 
со соодветни ООЗТ се утврдува и тоа: 

1. 40% од цената за чевли со протеза; 
2. 50% од цената за ортопедски чевли; 
3. 40°/о од цената за ракавици кај атрофирани 

и парализирани промени на рацете; 
4. 50% од цената за сите видови чорапи, освен 

на корисниците на здравствена заштита од женски 
пол кога носат протези на долните екстремитети; 

5. 50% од цената за затети, суспензориуми и 
пој аси; 

6. 50% од цената за корсети и мид ери; 
7. 50% од цената за ортопедски влошки; 
8. 50% од цената за кожни капи; 
9. 50% од цената за очилата; 

10. 20% од цената за слушни помагала; 
11. 50% од цената за вештачка дојка; 
12. 60% од цената за перика со одобрение од ле-

карска комисија; 
13. 80% од цената на болничкиот ден за мајки 

иридружнички на деца до тригодишна возраст во 
Специјалната детска болница „Детска радост" — 
Ичиќи. 
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Член 5 
Учеството на корисниците на здравствени ус-

луги во трошоците за одделни видови здравствени 
услуги во определен .процент од цената утврдена 
со Самоуправната спогодба за утврдување един-
ствени цени во амбулантно-поликлиничката, бол-
ничката и аптекарската дејност во С1РМ се утвр-
дува и тоа: 

1. 50°/о од цената за здравствени услуги пру-
жени со цел за естетска корекција на одделни 
органи и делови на телото, носот, ушните школки, 
лицето, дојките, операција на брадавицу и слично, 
освен кога корекциите се потребни за отстранува-
ње на функционални пречки; 

2. 50% од цената за абортуси за кои не постои 
апсолутна медицинска индикација; 

3. 50% од цената за привремени имедијални 
протези; 

4. 20% од цената за забно-протетички сред-
ства; 

5. 100% од цената за преглед без упат кај спе-
цијалист и супспециј а листи кога по оценка на ле-
карот услугата не е неопходна; 

6. 50% од цената на болничкиот ден за лекува-
ње во специјални болници и други здравствени ор-
ганизации кои во лекувањето применуваат при-
родни фактори. 

Член 6 
Од учество во трошоците за користење на од-

делни видови здравствени услуги се ослободуваат: 
,1. децата до б годишна возраст; 
2. лицата кои користат здравствена заштита 

како последица на несреќа при работа или про-
фесионално заболување; 

3. невработените лица; \ 
4. корисниците на постојана социјална помош 

и членовите на нивните потесни семејства кои тие 
ги издржуваат: 

5. корисниците на здравствена заштита што се 
ослободени од партиципација со други прописи. 

Од учество во трошоците за користење на од-
делни видови здравствени услуги, освен за4 леко-
вите, се ослободуваат: 

1. корисниците на задолжителните видови на 
здравствена заштита утврдени со член 40 и член 
42 од Законот за здравствена заштита; 

2. уживателите на (пензија со заштитен дода-
ток и членовите на нивните потесни семејства кои 
тие ги издржуваат; 

3. инвалидите на трудот од II и III категорија 
кои чекаат вработување, , односно кои се наоѓаат 
на професионална рехабилитација, доколку мате-
ријалното обезбедување односно привремениот на-
доместок што го примаат не го поминува износот 
на загарантираниот личен доход; 

4. лицата кои се заболени од заболување со 
изразено социјално-медицинско значење поради 
кое имаат потреба од почесто користење на здрав-
ствена заштита, бубрежните заболувања што се 
третираат со хронична дијализа, лекување на ал-
кохоличари и наркомани, ревматска треска, ма-
лигните заболувања, шеќерната болест, прогресот--
ната мускулна дистрофија и хемофилијата; 

5. учесниците во НОБ и НОДЕМ и воените ин-
валиди и мирновременски^ воени инвалиди. 

Од учество во трошоците се ослободуваат и 
корисниците на здравствена заштита кои се упате-
ни на продолжено лекување во специјалните бол-
ници или здравствени организации кои во лекува-
њето применуваат природни фактори во рок од 6 
месеци по прележаниот инфаркт. 

Член 7 
Учеството на корисниците на здравствена заш-

тита утврдена во член 3 од оваа одлука во опреде-
лени износи се валоризира во почетокот на секоја 
календарска година и тоа за лековите до просеч-
ното зголемување на цената на лековите, а за оста-
натите здравствени услуги до просечниот пораст 
на цените на здравствените услуги. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

тануваат да важат одлуките за утврдување пар-
тиципација донесени од Собранието на Заедницата, 
бр. 02-17017 од 17.. VI. 1972 година и бр. 02-6624/13 
од 31. V. 1977 година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-15408/3 
28 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

прим. д-р Спиро Јовевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА 

12. 
Врз основа на член 100 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на 
Општинската СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Битола, Собранието -на Општин-
ската СИЗ за здравство и здравствено осигурува-
ње — Битола, со рамноправно учество на Соборот 
на делегати корисници на услуги — работници и 
Соборот на делегат^ даватели на услуги, на заед-
ничката седница одржана на 20 декември 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПО-

СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА 
БИТОЛА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1984 година се утврдува на 7,60% од 
бруто личниот доход и другите примања во која се 
содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни 
видови на здравствена заштита — 4,00% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — 
3,60%. 

Придонесот за здравствено осигурување во слу-
чај на несреќа на работа и заболување од профе-
сионална болест се утврдува во -висина од 0,30%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— кај обврзниците кои формираат доход, ост-
варениот доход; 

— кај обврзниците кои не формираат доход, 
бруто личните доходи и другите примања. 

За лицата кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај несреќа на работа по стапка од 1% на ис-
платениот надоместок. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство (за деташирани ра-
ботници) се одредува во висина од 20% од чистиот 
личен доход, односно основицата утврдена со по-
себна одлука. 

Придонесот од претходниот став по видови на 
осигурување се распоредува сразмерно на стап-
ката утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравствено осигурување на 

привремено невработени лица СИЗ за вработување 
го плаќаат по стапка од' 7,60%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува просечниот износ на 
паричен надоместок на привремено невработените 
лица. 
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Член 4 
Придонесот за здравствено осигурување на ко-

рисниците на пензии, СИЗ на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија го плаќа по 
стапка што одговара на нето стапка на бруто стап-
ка од член 1 став 1 на оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став преставуваат вкупно исплатените 
пензиски примања во времето за кое се плаќа при-
донесот. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон, Статутот, оваа 
одлука и другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Со влегувањето во оила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 02-1/62 од 27. ХИ. 
1982 година. 

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

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

Одлуката да се објави во Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-1400/15 
20 декември 1983 година 

Битола 
Претседател на Собранието, 

Кире Силјановски, е. р. 
13. ~~ 

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Битола и основни заедници во Битола, 
Демир Хисар и Ресен и член 126 став 1 точка 6 од 
Статутот на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Битола, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Битола, со рамно-
правно учество на Соборот на делегати корисници 
на услуги — земјоделци и Соборот на делегати да-
ватели на услуги, на седницата одржана на ден 
20 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
31А ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИ-

НАТА БИТОЛА ЗА 1984 ГОДИНА 
Член 1 

Придонесите на здравственото осигурување на 
земјоделците во општината Битола за 1984 година 
се определуваат и тоа: 

1. за осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствена земја (катастарски приход) се плаќа: 

а) по стапка од 11% на катастарски приход; 
2. за осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

а) по 610,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството е задолжено и со придонес на катастарски 
приход; 

б) по 1.950,00 динари за семејство, ако дома-
ќинството не е задолжено со придонес на катас-
тарски приход. 

Член 2 
Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од 

оваа одлука се распоредуваат по видови на здрав-
ствена заштита и тоа: 

1. за задолжителни видови — 75%; 
2. за правата што самостојно ги утврдува За-

едницата и за другите права од здравственото оси-
гурување на земјоделците — 25°/о. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

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

Бр. 02-1400/16 Претседател на Собранието, 
20 декември 1983 година Кире Силјановски, е. р. 

Битола 

14. 
Врз основа на ч член 103—105 и член 108—НО 

од Законот за здравствена заштита („Службен вес-
ник на ОР1М" бр. 10/83) и член 126 став 2 точка 13 
од Статутот на Општинската СИЗ на здравствово 
и здравственото осигурување — Битола, Собрание-
то на Општинската СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола, со рамноправно 
учество на Соборот на делегати корисници на ус-
луги — работници и Соборот на делегати давате-
ли на услуги, на седницата одржана на 20 декем-
ври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1984 година се пла-
ќаат за: 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време, во износ од 2:28,00 динари; 

2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања за кои покрај училишната се изведува 
и практична настава во организација на здруже-
ниот труд, училиштето или ка ј ' приватен работо-
давец, во износ од 1100,00 динари; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа пре-
кинале со школување, ако за тоа време примаат 
стипендија се плаќа придонес во износ од 500,00 
динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во друга организација заради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија, 
придонесот се плаќа во износ од 500,00 . динари; 

6. лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции, а кои по прописите на инвалидско-
то осигурување се осигурени во сите случаи на 
инвалидност се плаќа во износ од 80,00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции ако ка тие работи работат најмалку 6 
часа дневно во износ од 80,00 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на пред војничка обу-
ка (логорување) во износ од 80,00 динари; 

8. лицата — припадници на територијални еди-
ници, припадници на цивилната заштита за време 
на изведување на задачите на територијалната од-
брана, во износ од 80,00 динари; 

9. уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите прозидиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 180,00 динари; 

10. членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на мои не 
им е обезбедено здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување се 
плаќа придонес за здравствено осигурување во пос-
тојан износ од 2150,00 динари; 

(11. уживателите на инвалиднини по прописите 
на инвалидското осигурување и тоа само за случај 
на потреба од лекување во врска со повреда или 
заболување што предизвикало телесно оштетува-
ње на кои им припаѓа право на инвалиднина во 
износ од 180,00 динари; 

12. иселениците — повратници додека се при-
јавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во из-
нос од 250,00 динари; 

1>3. брачниот другар, односно родители, осигу-
реници според член 32 од Законот за здравствена 
заштита, по 380,00 динари; 

14. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
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ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходно осигурување, во износ од 300,00 динари по 
член; 

15. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанува работниот однос 
во работната организација за време на издржува-
њето казна, во износ од 300,00 динари по член; 

16. југословенските државјани што примаат 
пензија или инвалиднина исклучиво од странски 
носители на осигурувањето -(земји без конвенции) 
додека престојуваат на подрачјето на Заедницата 
плаќаат месечен паушален износ од 650,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донеси за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
заболувања во износ од по 35,00 динари за: 

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

2. лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, како и лицата кои учествуваат во орга-
низирани работни акции', 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука; 

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-
дачите на територијалната одбрана и на цивил-
ната заштита; 

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или на преквалификација, а се упатени од Са-
моуправната интересна заедница з а ' вработување; 

6. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време и 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната Заштита. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 до 8 

од оваа одлука по видови на здравствена заштита 
ќе се распоредуваат по следната структура: 

— за задолжителни видови — 55,00; 
— за останати права над задолжителни видо-

ви — 40,00; 
— за несреќа на работа и професионално за-

болување — 5,00. 
Придонесите од точка 9—16 се распределу-

ваат за: 
— задолжителни видови — 60,00; 
— за останати права над задолжителни ви-

дови — 40,00. 
Член 4 

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 
2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат ме-
сечно наназад по исклучок на придонесите од 
член 1 точка 10 и 16. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од 1 месец, за секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа по 1/30 од опреде-
лениот месечен износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката на оваа заед-
ница, 02 бр, 1/68 од 27. XII. 1982 година. 

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

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

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРИ" 

Бр. 02—1400/7 . 
20 декември 1983 година 

Битола 
Претседател ма Собранието, 

Кире Синановски, е. р. 

15. 
Врз основа на член 103 став 1 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/8(3) и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на 
Општинската СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Битола, Собранието на Општин-
ската СИЗ на здравството и здравственото осигу-
рување — Битола, со рамноправно учество на Со-
борот на делегати — корисници на услуги — ра-
ботници и Соборот на делегати — даватели на ус-
луги, на седницата одржана на 20 декември 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУ-

ВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ 

РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основица за прес-

метување и плаќање на придонеси за здравствено 
осигурување на лица вработени ка ј приватни ра-
ботодавци и права од здравственото осигурување 
за кои со закон не се утврдуваат основици за при-
донес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на -при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на права од ова осигурување на лицата вработени 
ка ј приватни работодавци претставува договоре-
ниот чист личен доход меѓу приватниот работода-
вец и работникот, кој што не може да биде по-
мал од: 

— за неквалификуваните работници и домаш-
ните помошнички во висина на гарантираниот ли-
чен доход од општината во која ја врши својата 
дејност, утврден со посебни прописи; 

— за полуквалификуваните 
работници — 9.000,00 денари, 

— за квалификуваните ра-
ботници — 10.000,00 динари, 

— за висококвалификува-
ните работници — 11.000,00 динари. 

Член 3 
За учениците од училиштата за средно обра-

зование кои покрај училишната изведуваат и 
практична настава во организација на здружен 
труд или кај приватен работодавец, основица за 
остварување на правата од здравственото осигу-
рување претставува наградата што ја прима, а ко-
ја не може да биде помала од: 

— за ученици од прва го-
дина 

— за ученици од втора го-
дина 

— за ученици од трета го-
дина 

— за ученици од четврта 
година 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 
С2-1/69 од (27. XII. 1982 година. 

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

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

Бр. 02-1400/18 
20 декември 1983 година 

Битола 
Претседател ка Собранието, 

Кире Силјановски, е. р. 

— 1.500,00 динари, 

— 1.900,00 динари, 

— 2.400,00 динари, 

— 2.900,00 динари. 
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16. 
Брз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СКРМ" бр. 9/78 и 
43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Битола, Собранието еа Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за . со-
цијална заштита — Битола, на седницата одржана 
на 2*1 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВ-

НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА — БИТОЛА 

Член 1 
Одлуката за утврдување стапката на придоне-

сите на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Битола, бр. 02-4/12 
од 28. I. 1983 година се продолжува да важи и во 
1984 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. 01. 1984 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Бр. 02-37/5 
21 декември 1983 година 

Битола 
Претседател, 

Анастасија Кочовска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

17. 
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83), единствените критериуми за учество на 
корисниците на здравствената заштита во цената 
на одделни видови здравствени услуги ори набав-
ка на ортопедски помагала, протетички средства и 
лекови Счлен 199 став |1 точка 2 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Дебар), Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Дебар, на својата заедничка 
седница на сите собори, одржана на 19 декември 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО ЦЕНАТА НА ОДДЕЛ-
НИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПРИ НА-

БАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА, 
ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И ЛЕКОВИ 

Член 1 
Заради рационално користење на здравствена-

та заштита и заради рационализација на потро-
шувачката во здравството, со оваа одлука се утвр-
дуваат видовите на здравствени услуги за кои се 
воведува учество на корисниците на здравствена 
заштита — работници и работни луѓе на Општин-
ската заедница на здравствената заштита — Де-
бар {во натамошниот текст: корисници), висината 
на тоа учество, како и категории на лицата и за-
болувањата кои ќе бидат ослободени од тоа уче-
ство. 

Член 2 
Корисниците од членот 1 на оваа одлука ќе 

учествуваат во дел од трошоците при користење на 
следните видови здравствени услуги: 

— за лековите; 
— -за ортоаедските и други помагала и сред-

ства; 
— за абортуси за кои не постои апсолутна ме-

дицинска индикација; 

— за здравствени услуги пружени со цел за 
естетска корекција на одделни органи и делови 
на телото (носот, ушните школки, лицето, дој ките, 
брадавиците и слично), освен кога корекциите се 
потребни за отстранување на функционални пречки; 

— за преглед без упат кај специјалист и суп-
специјалист кога по оценка на лекарот услугата не 
е неопходна; 

— за изработка на ортопедски и други помага-
ла и средства од стандарден матери ја , добивање 
на ортопедски и други помагала пред да истече 
рокот на нивното траење и слично. 

Член 3 
Висината на учеството на корисниците при ко-

ристеше на здравствени услуги од членот 2 на 
оваа одлука изнесува: 

— за издаден лек по рецепт, освен за лековите 
за чија примена е потребна непосредна интервен-
ција на »стручен медицински работник — 20,00 ди-
нари; 

— за . здравствени услуги пружени со цел за 
естетска корекција на одделни органи и делови на 
телото, носот, ушните школки, лицето, дој ките, 
отстранување на брадавици и слично, освен кога 
корекцијата е потребна за отстранување на функ-
ционални пречки — 50% од цената на услугата; 

—• за абортуси кога не постои апсолутна меди-
цинска индикација — 50% од цената на услугата; 

— за чевли со протези — 40% од цената на 
чевлите со протези; 

— за ортопедски чевли — 50% од цената на 
ортопедските чевли; 

— за ракавици — 40% од цената на ракави-
ците; ј 

— за сите видови чорапи, освен за корисни-
ците од женскиот пол кога носат протези на дол-
ните екстремитети — 50% од цената на чбрапите; 

— за затега, суснензориуми и појаси — 50% од 
цената на чинење: 

— за корсети и ми дери — 50% од цената на 
чинење; 

— за ортопедски влошки — 50% од цената на 
чинење; 

— за кожни капи — 50% од цената на кожна-
та капа; 

— за очила и очни протези — 50% од цената 
на истите; 

— за слушни помагала — 20% од цената на 
слушното помагало; 

— за привремени и имедијални протези — 50% 
од цената; 

— за забнопротетички средства — 20% од це-
ната на тие средства; 

— за вештачка дојка без медицинска индика-
ција 50% од цената на вештачката дојка; 

— за перика со одобрение на. лекарска комиси-
ја — 60% од цената на периката и за 

— преглед без упат кај специјалист и супепе-
цијалист кога по оценка на лекарот не е неопход-
н а — 100% од цената на прегледот. 

Член 4 
Од учество во поднесување на дел од трошоци-

те при користењето на здравствени услуги од чле-
нот 3 на оваа одлука се ослободуваат: 

1. задолжителните видови на здравствената 
заштита утврдени во членот 40 и член 42 од За-
конот за здравствената заштита, освен за леко-
вите, а децата до б-годишна возраст и за леко-
вите; 

2. корисниците на постојана социјална помош 
и членовите на нивните потесни семејства кои тие 
ги издржуваат; 

3. уживателите на пензии и инвалиднини со 
заштитен додаток и членовите на нивното потесно 
семејство кои тие ги издржуваат, освен за леко^ 
вите; 

4. при користење на здравствена заштита ка-
ко последица на несреќа на работа или професио-
нално заболување; 
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5. инвалидите од II и III категорија кои че-
каат на вработување, односно кои се наоѓаат на 
професионална рехабилитација, доколку матери-
јалното обезбедување односно привремениот надо-
месток што го примаат не го надминува износот на 
загарантиран лиуен доход, освен за лековите; 

6. лицата кои се заболени од заболувања со 
поголемо социјално медицинско значење кои имаат 
потреба од почесто користење на здравствена заш-
тита, бубрежни заболувања што се третираат со 
хронична дијализа, лекување на алкохоличари и 
наркомани, ревматска треска, малигни заболувања, 
шеќерна болест, прогресивна мускулна дистрофи-
ја и хемофилија, освен за лековите; 

7. учесниците во НОВ и НОДЕМ, воените и н -
валиди и мирновременските воени инвалиди, освен 
за лековите; 

8. невработените лица. 

Член^ 5 
Учеството во поднесувањето на дел од трошо-

ците при користењето на здравствените услуги од 
членот 3 на оваа одлука корисниците го плаќаат 
на здравствената организација која ја пружила 
здравствената услуга, работната организација за 
издаденото помагало и ортопедска справа и апте-
ката која го издала лекот и тоа според самоуправ-
ниот акт на Општинската заедница за здравствена 
заштита на чие подрачје се наоѓа здравствената 
организација која ја пружила здравствената ус-
луга, односно аптеката која го издала лекот. 

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

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

Бр. 08-2566 
19 декември 1983 година 

Дебар 
Претседател, 

Алили д-р Фитим, е. р. 

18. 
Врз основа на ч*лен 199 став 1 точка 5 од 

Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Дебар, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото , осигурување — Дебар, на седницата одр-
жана на 19 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА 
ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1984 година се определува во висина 
од 8,00% од личниот доход и други примања, во 
која се содржани: 

— стапка на придонеси за задолжителни видо-
ви на здравствена заштита од 5,00%, 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и дру-
ги права на здравствена заштита од 3,00%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравственото оси-

гурување за случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести се определува во 
висина од 0,30%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став ка ј обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основица кај обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и дру-
ги примања. 

, Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по стапка од 0,30% 
пресметуваат и плаќаат обврзниците кои не фор-
мираат доход за вработените по договор за дело 
на бруто основица 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство за деташирани работ-
ници се определува во висина од 20% од нето 
личниот доход односно основицата определена со 
посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонесите според 
членот 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е 

при уплата на придонесите на самиот налог уплат-
ница да даде спецификација за уплатените при-
донеси со ознака на основицата и периодот за кои 
се пресметува и уплатува придонесот, во смисла 
на член 38 од Законот за Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1984 

година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 08-2564 
19 декември 1983 година 

Дебар 
Претседател, 

Алили д-р Фитим, е. р. 

19. 
Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар,' Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Дебар, на седницата одржана 
на 19 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравствената заш-
тита на земјоделците за 1984 година за подрач-
јето на општината Дебар. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници го плаќаат придо-

несот за здравствената заштита и тоа: 
а) за задолжителни видови на здравствена 

заштита: 
— 3,00% од катастарскиот приход и 30,00 ди-

нари паушал за секој член на домаќинството; 
_ б) за правата на здравствена заштита над за-

должителните видови што самостојно ги утврдува 
Заедницата > 

— 2,00% од катастарскиот приход и 20,00 ди-
нари паушал за секој член на домаќинството. 

•Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-2565 
19 декември 1983 година 

Дебар 
Претседател, 

Алили д-р Фитим, е. р. 
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ЗАВДМИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

20. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кичево, член 6 став 
1 и член 105 од Законот за здравствена заштита 
(„(Службен весник на СРЖ" бр. 10/83), Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево, на седницата на 
Соборот на делегатите корисници на услугите — 
работници и Соборот на делегатите — даватели на 
услугите, одржана на 211 декември 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заш-

тита на работниците на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Киче-
во се утврдува во висина од 7,0% од бруто лич-
ниот доход на работниците, во која се содржани; 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
3,0% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата што самостојно ги утврдува Заедницата 
од 4,0%. 

Член 2 
Обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита (пензионерите и лицата времено вон ра-
ботен однос — корисници на здравствена заштита) 
за кои основицата е определена во нето лични 
примања, стапката на придонесот за здравствена 
заштита се утврдува во висина од 10,7% од нето 
основицата, во која се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
6% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата што самостојно ги утврдува Заедницата од 
4,7%. 

Член 3 
За 'Обезбедување здравствена заштита во слу-

чај на повреда при работа и заболување од про-
фесионални болести придонесот се плаќа по стап-
ка од 0,2% од определената основица. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став на овој член прет-
ставува : 

1. за обврзниците на придонесот, кои според 
Одлуката за единствена класификација на дејнос-
тите се распоредени во областите од 0 до 11, оства-
рениот доход; 

2. за обврзниците на придонесот, кои според 
Одлуката за единствена класификација на дејнос-
тите се распоредени од 12 до 14, бруто личниот 
доход. 

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

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

Бр. 02-5100/13 
21 декември 1983 година 

Кичево 
Претседател, 

Љупче Стефановски, е. р. 

21. 
Врз основа на член 200 с(тав 1 точка 5 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кичево, член 6 став 
1 и член 106 став 3 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување— Кичево, на 
седницата на Соборот на делегатите корисници на 
услугите — земјоделци и Соборот на делегатите 
— даватели на услугите, одржана на 21 декември 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА 
Член 1 

Земјоделците — обв^ници за плаќање данок 
од личен доход од вршење на земјоделска дејност, 
кои се корисници на здравствена заштита или 
имаат членови во домаќинството што се корисници 
на здравствена заштита, за 1984 година ќе пла-
ќаат придонес за здравствена заштита по стапка 
од 15% од катастарскиот приход. 

Член 2 
Средствата што ќе се остварат од придонесот 

според член 1 на оваа одлука се распоредуваат: 
— 80% за обезбедување на задолжителните ви-

дови на здравствена заштита и 
— 20% за обезбедување на правата што са-

мостојно ги утврдува Заедницата. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник еш СР1М", а ќе се 
применува од 1 јануари 1984 година. 

Бр. 02-5)100/14 
21 декември 1983 година 

Кичево 
Претседател, 

Љупче Стефаноски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е 
заведен спор за надомест на штета по тужбата на 
ту жителите Горѓе и Даринка Милиновиќ, со стан 
на ул. „Кочанска" бр. 4, нас. Кисела Вода — Скоп-
је, против тужените Зах ид Халиловиќ од Високо 
кај Сарајево, а сега во Линзберг — Западна Гер-
манија, со непозната адреса на живеење и Дејана 
Халиловић малолетна, исто така со непозната ад-
реса на живеење, на која ќе и биде поставен при-
времен старател поради спротивни интереси со ту-
жениот Захид. Вредност на спорот 639.600,00 ди-
нари. 

»Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот или 
да ја достави сегашната адреса на живеење. Во 
спротивно ќе му биде одреден привремен старател, 
во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги штити не-
говите интереси по предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III. 
П. бр. 2544/83. (3) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Муамед Рамиз од Скопје 
против тужената ѓурѓина Романос, со непознато 
живеалиште и престојувалиште. Вредност на спо-
рот 2.000 динари. 
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Се повикува тужената Гуртна Романос да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или, пак, во истиот рок да ја сооп-
шти својата точна, сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужената не се јави во овој рок од 
30 дена, ќе биде застарувана од страна на привре-
мен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 3489/83. (1) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕ1ВГЕЛИЈА 

Во Општинскиот суд во Гевгелија, се води оста-
винска постапка за расправување оставината на 
покојниот Сечков Ристо Дине, бивш од Валандово, 
кој умрел на 4. II. 1967 година. 

Се повикуваат заинтересирани блиски роднини 
на пок. Сечков Ристо Дине, бивш од В а ланд ово, да 
се јават во рок од 1 година од денот на објавува-
њето на огласот во Општинскиот суд во Гевгелија, 
за да дадат изјава за оставината на покојниот. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, О. бр. 51/82. 

Л И К В И Д А Ц И Ј А 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Рл. бр. 1/84 од 9. I. 1984 година, врз основа 
на одлуката на Собранието на општината „Кар-
пош" — Скопје, бр. 08-3385/13 од 6. XII. 1983 год. 
за отворање постапка за редовна ликвидација над 
Градежната занаетска задруга „Китка" — Скопје, 
спроведува постапка за редовна ликвидација над 
оваа задруга. За ликвидционен управител е наз-
начен Томо Крстевски од- Скопје, ул. „Каирска" 
бр. 14. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот за отворање постапка 
за редовна ликвидација во- „Службен лист на 
СФРЈ" да ги пријават своите побарувања до Лик-
видациониот совет — со поднесок во два примерка 
со докази. 

Се повикуваат должниците да ги измират свои-
те долгови без одлагање. Се закажува рочиште за 
испитување на побарувањата од доверителите за 
ден 20. II. 1984 година со почеток во 11 часот во 
судницата бр. 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл. 
1/84. (32) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ — Детска пневмо-фтизиоло-

гија при Градската општа болница „Моша Пијаде" 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работите и работните за-
дачи и тоа: 
1. Еден лекар специјалист оториноларинголог 

со неполно работно време од 2 часа неделно. 
УСЛОВИ: 
Кандидатот да е лекар специјалист оторино-

ларинголог со 2 години специјалистички стаж. 
•Со пријавите за конкурирање кандидатите да 

достават: уверение за положен специјалистички 
испит; согласност од советот каде што е вработен 
со полно работно време; согласност од органот на 
управата надлежен за работите на трудот на оп-
штината и изјава дека не работи во друг орган или 
организација со неполно работно време. 

•Некомплетираните пријави со потребните доку-
менти нема да се земаат предвид при разгледу-
вањето. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (31) 

РО „ Г Р А Д Н И А а " увоз-извоз — Кон-
курсната комисија Г „ГРАДИНАРКООП" 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за 
1. КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР на ООЗТ и 
2. ДИРЕКТОР НА СТОПАНСКО-СМЕТКОВОД-

НА СЛУЖБА НА ООЗТ 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

заинтересираните кандидати треба да ги исполну-
ваат и следните посебни услови и тоа: 

— под точка 1: 
— да имаат завршено високо образование со 

6 години работно искуство; 
— под точка 2: 
— да. имаат завршено високо образование со 4 

години работно искуство; 
— да не се осудувани за кривични дела по 

член 511 од ЗЗТ. 
Кандидатите за работните места да ги доста-

ват следните документи: 
1. пријава, 
2. диплома за образованието, 
3. доказ за работното искуство. 
Рокот за поднесување на пријавите е 15 дена 

од денот на објавувањето на конкурсот. 
Некомплетираните документи нема да се зе-

маат во разгледување. 
За евентуални .информации заинтересираните 

да се обратат до ООЗТ „ЛР А ДИН АРКО ОП" — 
Скопје, ул. „Никола Вапцаров" бр. 2/2 или на те-
лефон 234-951. (30) 

Работничкиот совет на РО ИГМ „Брегалница", 
е. Ку чичино, Кочани 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на раководител на Општо-кадров-
скиот сектор (секретар) 
Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот, 

покрај општите услови предвидени со Законот за 
работните односи, треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат завршено правен факултет со над 
две години работно искуство; 

— да не се осудувани за кривични дела по 
член 511 од Законот за здружен труд; 

— да имаат познавање од областа на раково-
дењето со општоправните работи. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а молби-
те со потребните документи се доставуваат на ад-
реса: ИГМ „Брегалница", е. Кучичино — Кочани, 
за Работничкиот совет. (3) 

Работничкиот совет на РО „Ексимпорт" — 
Скопје, ООЗТ за производство и преработка на 
прехранбени стоки „Таска" — Кавадарци 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на индивидуален работоводен орган 
на ООЗТ „Таска" — Кавадарци 
Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот, 

покрај општите услови: предвидени со Законот за 
работните односи, треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

1. да поседуваат висока стручна подготовка — 
економски, правен или технолошки — хемиски 
смер, со работно искуство најмалку 5 години; 

2. да поседуваат мора лио ̂ политички квалитети; 
3. да поседуваат организаторски способности; 
4. да не постои забрана по член 511 од ЗЗТ. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до конкурсната комисија на адреса: ООЗТ 
„Таска" — Кавадарци, ул. „Киро Крстев" бр. 58, 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот. 

Непотполните и неблаговремените молби нема 
да се земаат во разгледување. (38) 
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Г Л Л Р Л И Ј ^ 
СтраЈ 

9. Одлука за о&разу^ање Стручен совет за, 
научно-истражувачкиот проект „Глобални 
насоки и стратегија на развојот на СР Ма-
кедонија во периодот од 1986 до 1990 го-
дина" — — — — — — — — — 17 

10. Решение за разрешување и именување 
претседател, заменик на претседателот, 
судии, обвинител и заменик на обвините-
лот во Вишиот суд на честа за резервните 
'воени старешини — — — — — — 17 

11. Решение за именување член на Меѓуре-
оорската група за следење, анализирање и 
предлагање соодветни мерки за унапре-
дување на соработката со неврзаните зем-
ји и земјите во развој — — — — — 18 

12. Решение за разрешување и именување 
претставници еа општествената заедница 
во Советот на Републичкиот завод за заш-
тита на природните реткости — Скопје — 18 

33. Решение за назначување советник на Ре-
публичкиот секретар за финансии — — 18 

14. Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 18 

15. Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 18 

16. Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за култура — — — — — — — — 18 

17. Решение за .назначување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за оп-
штествено планирање — — — — — 19 

18. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за опште-
ствено планирање — — — — — — 19 

19. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за оп-
штествено планирање — — — — — 19 

20. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за оп-
штествено планирање — — — — — 19 

21. Решение за давање согласност на реше-
нието на претседателот на Републичкиот 
комитет за сообраќај и врски за назначу-
вање републички инспектор за патишта во 
Републичкиот инспекторат за сообраќај и 
врски — — — — — — — — — 19 

Републички фонд за заеднички резерви 
22. Одлука за определување стапката за здру-

жување на средствата на резервите на 
основните организации на здружен труд 
во 1984 година — — — — — — — 19 

23. Одлука на Републичкиот фонд за заед-
нички резерви, бр. 13*1/4 од 23 декември 
1983 година _ _ _ — — — — — 20 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
8. Одлука за утврдување на условите, начи-

нот на остварувањето и висината на дода-
токот на деца за 1984 година — — — 20 

9. О, ука за условите под кои член на се-
мејството се СМЃ а за издржувано лице — 23 

1оТ* Одлука за утврдување пресметковната 
стапка за здружување средства во Репуб-
личката СИЗ за општествена Заштита на 
децата за остварување на додаток на деца 
за 1984 година — — — — — — — 24 

11. Одлука за утврдување учество на корис-
ниците на здравствена заштита во цените 
на одделни видови здравствени услуги, ка-
ко и при набавката на ортопедски пома-
гала, протетички средства и лекови — — 24 

БИТОЛА 
12. Одлука за стапките на придонесите за 

здравствено осигурување и стапките на по-
себниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство на осигуре-
ниците од општината Битола за 1984 го-
дина — — — — — — — — — — 25 

13. Одлука за придонесите за здравственото 
осигурување на земјоделците во општи-
ната Битола за 1984 то дина — — — — 26 

14. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории оси-
гуреници — — — — — — — — — 26 

15. Одлука за утврдување основици за прес-
метување и плаќање на придонеси за 
здравственото осигурување на лица вра-
ботени кај приватни работодавци — — 27 

16. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката, за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита 
— Битола — — — — — — — — — 28 

ДЕБАР 
17. Одлука за учество на корисниците на 

здравствената заштита во цената на од-
делни видови здравствени услуги при на-
бавка на ортопедски помагала, протетич-
ки средства и лекови — — — — — 28 

18. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесот за здравството и здравственото 
осигурување на работниците и стапката 
на посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство за 1984 
година — — — — — — — — — 29 

19. Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигурува-
ње на земјоделците за 1984 година — — 29 
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20. Одлука за висината на стапката на при-
донесот за здравствена заштита на работ-
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