
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 26 јануари 1983 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603г12498 

14. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 20 јануари 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на-
1. Јосифов Тодор Александар, од Кавадарци 
2 Пановски Ристо Александар, од Кочани 
3. Костадинов Ѓорѓи Ванчо, од Штип 
4. Ристовски Никола Борис, од Охрид, 
5 Поповска Милан Марија, од Битола 
6 Костадинова Ѓоро Менка, од Битола 
7 Дуртаноски Алексо Живко, од с. Цер 

II 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривичн,о дело на: 

1. Шароски Каплан Фатмир, од с. Октиси 
2. Шајноски Каплан Евзија, од с. Октиси 

- 3. Димитровски Боро Ванчо, од Виница. 
I I I 

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

L Николовски Милорад Ацо, од, М. Каменица 
2. Петровски Тодор Савре, од с. Петралица 

I V 

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на: 

1. Арифи Амдија Алил, од с. Длапкиндол. 
V 

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

1. Бујак Тома Радоман, од Белград. 
V I 

Изречената казна затвор во траење од 7 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 2 години 
не стори ново кривично дело на' 

1. М О Ј С О В С К И Александар Кирил, од с. Јудово. 
V I I 

Изречената казна затвор во траење од 1 година 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот 'во рок од 2 години 
не стори ново кривично дело на: 

1 Рамадан Амдија Осман, од Скопје. 

V I I I 

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

1: Герас Теофилос Јанис, од Скопје 
2. Илиев Љубомир Трајче, од Скопје. 

I X 

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

1. Ристов Илија Ристо, од Неготино. 

X 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 

1 Шаќиров Ариф Рецеп, од с. Горно Нерези. 

X I . 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Б Р О Ј 08-47 
20 јануари 1983 година' 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, с. р. 

15. 
Врз основа на член 11 од Законот за данокот 

од дох.од на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/80 и 38/81), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌ,АЊЕ НА ДАНОК 
ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД ЗА 1983 ГОДИНА 

Член) ;1-
Се ослободуваат од плаќање на данок од до-

ход во 1983 година организациите на здружен труд 
од областа 12 — образование, наука, култура и 
информации, освен по д групата 120363 — изнајму-
вање и дистрибуција на филмови и областа 13 — 
здравствена и социјална заштита, според Одлуката 
за единствената класификација на дејноста („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 34/76). 

I 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 23-43/1 
13 јануари 1983 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 
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16. 
Врз основа на член 393, став 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со точка 12 од Одлуката за највисоките цени на 
дериватите на- нафта и за начинот на формирање 
на цените на дериватите на нафта („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 66/82), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА 
ОД ЦЕНАТА НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН, 

ГАСНИТЕ МАСЛА - ДИЗЕЛ - ГОРИВА И НА 
МАСЛАТА ЗА ЛОЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ НА 

РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН 

Член 1 
Организациите на здружениот труд што вршат 

промет со бензин и со гасно масло, според точка 
12 од Одлуката за највисоките цени на дериватите 
на нафта и за начинот на формирање на цените 
на дериватите на нафта, ќе издвојуваат по 0,50 ди-
нари на еден литар од цената на моторните бен-
зини и на гасните масла — дизел — горива, како 
и по еден динар на по еден литар од цената на 
маслата за ложење, на посебна републичка сметка 
за развој на рудниците за јаглен. 

I 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се ко-
ристат според Програмата што ќе ја донесе Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македон,ија. 

Член 3 
За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи 

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и 
градежништво. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија, а ќе се 
применува од 4 ноемвр,и 1982 година. 

Бр. 23-87/1 
20 јануари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

17. 
Уставниот' суд на Македонија, врз основа \на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македони,ја и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата по јавната 
расправа, одржана на 2 декември 1Ѕ82 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 3 на член 14 во 
делот во кој се вреднувани инспекциските работи 
и член 24 од Правилникот за основите и мерилата 
за распределба на средствата , за лични доходи и 
заедничка потрошувачка, донесен од работниците 
во работната заедница на Органот на управата на 
Собранието на општината Тетово со референдум 
на 25 октомври 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во работната заедница на Органот 
на управата на Собранието ма општината Тетово 
на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поднесе предлог за оценување уставноста и за-
конитоста на одредбите означени во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспо-
рените одредби биле противустазни и незаконити 

затоа што личниот доход на пазаришниот инспек-
тор се определувал според стручната подготовка, 
а не според слолсеноста на неговите работи и за-
дачи. Покрај тоа, во предлогот се наведува дека 
во оспорениот правилник не е утврдено КОЈ орган 
или тело во работната заедница е надлежно да 
врши оценка на резултатите од трудот 

Доносителот на оспорениот акт во својот одго-
вор наведе дека, иако според Законот за пазарната 
инспекција пазарен инспектор може да биде лице 
кое е дипломиран економист или лице кое има 
завршено соодветна виша стручна подготовка, при 
конкретното определување на работите 'и задачите 
задолжително се водело сметка инспекторот со ви-
сока стручна подготовка да врши работи и задачи 
кои се посложени и за чие вршење е потребна 
поголема стручност, додека пак инспекторот со ви-
ша стручна подготовка се распоредувал на помал-
ку сложени работи и задачи. 

4. Во претходната постапка Судот утврди дека 
според точката 10 од Систематизацијата на работи-
те и задачите во Органот на управата на Собра-
нието на општината Тетово, за пазаришниот ин-
спектор е предвиден условот дипломиран еконо-
мист или економист. Описот на работите и задачите 
е еднаков за двата степени стручна подготовка, 
што значи дека во овој акт не е предвидена раз-
лична сложеност на работа зависно од степенот на 
стручната подготовка. 

Во оспорениот член 14 став 2 е предвидено дека 
во прва категорија работи и задачи, според сте-
пенот на сложеноста, меѓу другото, спаѓаат и ин-
спекциските работи за чие вршење, согласно актот 
за систематизација, се бара висока' стручна под-
готовка. За ОВОЈ степен на сложеност во член 15 
од правилникот се определени 435 бода и со него 
се вреднувани работите и задачите на пазариш-
ниот инспектор со висока стручна подготовка. 

Во член 15 точка 3 од правилникот е утврдена 
третата категорија на сложеност во КОЈ а, меѓу дру-
гото, спаѓаат и инспекциските работи за чие вр-
шење е потребна виша стручна подготовка. Овде 
спаѓаат работите и задачите на пазаришниот инс-
пектор со виша стручна подготовка и по ОВОЈ ос-
нов тие се вреднувани со 330 бода. 

Во претходната постапка Судот исто така ут-
врди дека во член 22 од означениот правилник е 
предвидено секоЈ работник да води дневна евиден-
ција за работите и задачите што ги извршува, која 
на крајот на месецот е должен да ja- достави на 
старешината на органот. Во член 23 е. предвидено 
дека оценувањето на резултатите од трудот се вр-
ши секои три месеци, а во член х24 е предвидено 
дека оценувањето и утврдувањето на предлогот за 
висината на личниот доход го врши непосредниот 
старешина. Според член 25 од правилникот, докол-
ку непосредниот старешина не се согласи со пода-
тоците во евиденцијата, свикува состанок со ра-
ботниците и ги запознава со спорните прашања, а 
според член 26, конечен предлог за личниот доход 
на работникот се утврдува, на состанокот на сите 
работници на соодветниот орган односно служба 
и непосредниот старешина. 

5. Согласно член 22 од Уставот на СР Маке-
донија, а во смисла на член 236 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80) личниот доход на работникот во работната 
заедница на органот на управата се утврдува спо-
ред резултатине од неговиот труд според неговиот 
личен придонес што со СВОЈОТ тековен и минат труд 
го дал во остварувањето па функциите на органот 
на управата како целина, како и зависно од- вкуп-
ните резултати на трудот на работниците на ра-
ботната заедница на органот на управата Личниот 
доход според завршната сметка и аконтацијата 
на личниот доход според привремената пресметка, 
согласно ставот 3 на член 238 од означениот за-
кон, му припаѓа на работникот врз основа на ре-
зултатите на трудот што ги остварил во периодот 
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за КОЈ се врши пресметката. Оценката на резул-
татите на трудот на работникот ja утврдува органот 
определен со статутот. 

Според мислењето на Судот, кога за одредени 
работи и задачи во актот за систематизација се 
предвидени два степени на стручна подготовка, 
аконтацијата на личниот доход на работниците кои 
ги вршат тие работи и задачи не може да биде 
различна. Според тоа, Судот оцени дека различ-
ното вреднување на трудот на инспект,орите со 
висока и со виша стручна подготовка, кое не про-
излегува од вршење различни работи и задачи 
туку само од степенот на стручната подготов-
ка, не е во согласност со член 22 од Уставот 
на СР Македонија и со член 236 од Законот за 
државната управа. 

Во врска со прашањето за органот надлежен 
за оценување на резултатите од трудот, Судот 
смета дека во смисла на Законот за државната 
управа, ова прашање спаѓа во надлежност на са-
моуправен орган утврден со статутот на работната 
заедница Поради тоа, не е во согласност со зако-
нот одредбата од член 24 од означениот правилник 
во коза за оценување на резултатите од трудот е 
овластен старешината на органот на управата 

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

У. бр. 74/82 
2 декември 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р 

18. 
Уставниот суд на Македонија врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред У-ставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки на сед-
ницата одржана на 22 декември 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измени и допол-

нувања на аналитичката процена на работите и 
работните задачи на референтите на работни еди-
ници бр. 02-346/1, донесена од Работничкиот совет 
на Основната организација на здружениот труд 
,,Земјоделие" во состав на Земјоделскиот комбинат 
„Преспанско јаболко" во Ресен на 7 септември 1982 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Земјоделие" во Ресен, на начин опре-
делен во самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр 178/82 од 11 ноември 1982 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 од оваа одлука. Пос-
тапката е поведена затоа што оспорената одлука ја 
донел работничкиот совет на основната организа-
ција, а не работниците со референдум 

4. На седницата Судот утврди дека оспорената 
одлука ja донел работничкиот совет на основната 
организација и дека со неа се утврдува вкупниот 
6poj бодови на референтите на работните единици 
со средна, виша и висока стручна подготовка. 

Согласно член 463 од Законот за здружениот' 
труд, работниците во основната организација со 
референдум одлучуваат, покрај другото, и за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работницитег 

Со оглед на тоа што оспорената одлука ја до-
нел работ,ничкиот совет на основната организација, 
а не работниците со референдум, Судот утврди дека 
таа е во спротивност со означената законска од-
редба, па одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 178/82 
22 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

па Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

18. "И 
Врз основа на член 57 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Сл. весник на СРМ' 
бр. 6/81), Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на 
децата, на седницата одржана на 17. I 1983 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 

1983 ГОДИНА 

I 
Пресметковната стапка за здружување средства 

во Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата за 1983 година 
се утврд,ува на 1,60% од пресметковната основица 

во член 57 од Законот за општествена заштита на 
децата, освен во ОЗТ од основното и средното на-
сочено образование каде пресметковната стапка се 
утврдува на 0,80%. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 Јануари 1983 година. 

Бр. 03-914/10 
17 Јануари 1983 година 

Скопје 

Претседател, 
Чедо Георгиев, с. р. 
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19. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот ,за 

општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" бр. 6/81), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 17. I. 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО 

И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се уредуваат условите, 

под кои се обезбедува додатокот на деца, начинот 
на остварувањето и висината на додатокот на деца/ 

Член'' ј2 
Додатокот "на деца се остварува во зависност од 

возраста на детето и материјалната состојба на 
семејството. 

Член 3 
Во зависност од возраста на детето, додаток 

на деца припаѓа на децата до навршени 15 години 
на живот како и на деца над таа возраст доколку 
се на редовно школување а најдоцна др навршени 
26 години од животот. 

По исклучок од претходниот став^ за децата 
наполно и трајно неспособни за работа додаток 
на деца се остварува: за сето време на траењето на 
неспособноста. 

Член 4 
На дете кое е упатено на поправен завршен 

испит право на додаток на деца му се обезбедува 
до крајот на календарската година. 

Член б 
^ Со стапувањето на дете во1' брак престанува 
правото на додаток на деца и тоа со истекот на 
месецот во КОЈ бракот е склучен. 

По исклучок, правото на додаток на деца не 
престанува ако детето и по стапувањето во брак 
остане на издршка на родителите, бидејќи' него-
виот брачен другар се наоѓа на редовно школу-
вање или отслужување на воениот рок или е трај-
но неспособен за работа, поради што не е во мож-
ност да го издржува. 

Член б 
Како дете без родителска грижа во смисла на 

член 20 ст. 1 т. 6 од Законот за општествена заш-
тита на децата се смета дете без двајцата роди-
тели, дете на родители на кои им е одземено ро-
дителското право и дете на родители со непознато 
местан на живеење. 

Како дете на самохран родител се смета дета 
на материјално необезбедено лице — неспособно за 
работа кое нема средства неопходни за издржу-
вање. 

Член 7 
Во зависност од материјалната состојба на се-

мејството, додаток на лица се остварува ако вкуп-
ниот приход по член на семејството по осцов од 
работен однос не го надминува износот од 2790 
динари месечно во претходната календарска го-
дина. 

Со вкупните приходи, по основ од работен од-
нос во смисла на претходниот, став се изедначу-
ваат и приходите 

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

2 пензија и други примања по основ на пен-
зиското и инвалидското осигурување, 

3. паричен надоместок за време на привремена 
невработеност; 

4. надоместок на личен доход кога лицето се 
наоѓа на задолжителна практична работа или до-
остручување; 

5. надоместок на личен доход од работење на 
СИД. 

Член 8 
,Ако корисникот или членовите на неговото се-

мејство остваруваат истовремено приходи од ра-
ботен 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 
права (приход од згради, станбени и работни прос-
тории што се издаваат под закуп) подложни на 
данок, месечниот износ на приходите остварени 
по другите основи се утврдува на тој начин што 
овие приходи се сведуваат на месечни приходи 
од личен доход од работен однос. 

Член 9 
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 народ-
ниот доход на индивидуалното земјоделство во СР 
Македонија што го утврдува републичкиот секре-
тар за финансии 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 ут-
врдува . вистинскиот доход на даночниот обврзник 
во тековната година. 

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

Член 10 
Во случаите кога придонесот се плаќа во го-

дишен 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 од-
лука на Собранието на општината за таа или сли-
чна дејност. 

Член 11 
Приходите од згради, станбени и работни прос-

тории што се издаваат под закуп, се сметаат како 
годишни приходи од личен доход од работен од-
нос и се делат на 12. 

Член 12 
Вкупниот месечен приход остварен по основ од 

работен однос во претходната година, се утврдува 
според износите остварени за ^времето поминато на 
работа во претходната календарска година, а по-
тоа се дели на бројот на членовите на семејството. 

Кога се остваруваат приходите по повеќе ос-
нови сите приходи се сведуваат на личен доход, 
се собираат и делат на 12, а потоа на бројот на 
членовите на семејството. 

По исклучок од став 1 на О В О Ј 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 (член 39 од Законот 
за работни односи), во тој случај остварениот вку-
пен приход (личен доход) се дели на онолку ме-
сеци за колку што се признава стаж на осигуру-
вање со зголемено траење на односното работно 
место. 

Член 13 
Ако корисникот или член на неговото семеј-

ство во текот на годината стекне својство на -ра-
ботник во здружениот труд или остварува други 
дополнителни' приходи, како месечен износ на ли-
чен доход се зема аконтацијата на личниот доход 
од првиот полн месец по стекнувањето на СВОЈСТВО ра-
ботник tfo здружениот труд, односно висината на 
основицата според која е утврдена аконтацијата 
на придонесот на данокот која се дели со бројот 
на месеците во тековната година за која е извршен 
разрезот. 
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Чл erf 14 
За пензиите, надоместоците и другите примања 

остварени според посебни законски прописи се зе-
ма месечниот износ на тие примања што припа-
ѓаат во месец декември на претходната година, "а 
ако правото е остварено - во тековната година се 
зема месечниот износ на примањата според реше-
нието по кое е признато правото. 

Член 15 
Семејството во кое на детево се обезбедува 

додаток на деца го сочинуваат брачните другари, 
децата родени во брак, или вон брак, посвоените 
деца, 'посиноците, децата без родителска грижа 
(внучиња, браќа и сестри и други деца), кога не-
кој од брачните другари ги зел на издржување 
ако се без обата родители или ако имаат еден или 
двајца родители, а тие се наполно и трајно неспо-
собни за работа. 

Семејството во кое на детето се обезбедува до-
даток на деца, покрај членовите од претходниот 
став го сочинуваат и родителите на брачните дру-
гари (татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и 
усвоители) доколку овие фактички ги издржуваат 

Како деца во смисла на овој член се сметаат 
деца до наполнетите 18 години од животот, однос-
но оние што се па редовно школување најмалку 
до наполнетите 2G години од животот. ^ 

Член 16 
Право на додаток на деца се обезбедува на 

децата на работниците предвидени во член 20 ст 
1 т. 1 и 2 и членовите 21 и 22 од Законот за оп-
штествена заштита на децата, од првиот нареден 
месец по стекнувањето на својството на работник 
во здружениот труд. 

На децата на работниците кои користат па-
ричен надоместок според посебни прописи, право 
на додаток на деца им се обезбедува од денот на 
користењето на паричниот надоместок. 

На децата на уживателите на старосна, инва-
лидска и семејна пензија според прописите на пен-
зиското и инвалидското осигурување, инвалидите 
на трудот — корисници на материјално обезбеду-
вање и привремен надоместок според прописите 
за инвалидското осигурување право на д.д. им при-
паѓа од денот на здобивање на својство на ужи-
вател t̂ a пензија односно корисник на матери-
јално обезбедување и привремен надоместок. 

На децата на лицата кои се наоѓаат на отслу-
жување на задолжителна воена служба во ЈНА 
право на додаток на деца им припаѓа од денот на 
започнувањето на отслужувањето. 

На децата на корисниците о,д член 20, ст 1 т. 
6, 7 и 8 од Законот за општествена заштита на де-
цата правото на додаток на деца им се обезбедува 
од првиот ден на наредниот месец од поднесува-
њето на барањето. 

Член 17 
Ако член на семејството на корисникот спо-

ред посебни прописи, биде ослободен од обврски 
за плаќање на придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност, односно придонес од дополнител-
но вршење на стопанска и нестопанска дејност, во 
тој случај овие приходи при утврдување на дода-
токот на деца, се пресметуваат во вкупните при-
ходи на семејството со исклучок на ослободува-
њата дадени поради елементарни непогоди. 

Член 18 
При утврдувањето на вкупниот приход во се-

мејството, се зема предвид и делот од личните до-
ходи од земјоделска дејност, што се остварува од 
сосопственички дел од 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 ^сопственичкиот од-
носно сонаследничкиот дел од имотот и приходите. 

Член 19 
Кога членовите на потесното семејство живеат 

на земјоделскиот имот на сродници (браќа, сестри, 
родители, посвоители, очув, маќеа, свекор и све-
крва, тест и тешта, дедо и баба) за определување 
на вкупниот приход по член на семејството се зе-
ма сразмерниот дел на катастарскиот "приход од 
тој имот што отпаѓа на членовите во потесното 
семејство 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 20 
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 повр-
шина до 500 м2 

Член 21 
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 ра-
ботодател, ќе се смета' дека приходот на семеј-
ството го надминува износот утврден во член 7 од 
оваа одлука. 

Член 22 
Во вкупниот приход на семејството не се зема: 
1. паричен надоместок за телесно оштетување, 

додаток за помош и нега од друго лице што се ос-
тварува според прописите за инвалидско осигуру-
вање; 

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

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

4 надоместок за користење на годишен одмор 
и помош во исклучителни случаи, кога се испла-
туваат од средствата за заедничка потрошувачка; 

5. алиментација за дете како член во семеј-
ството ; 

6 надоместок на личен доход остварен по основ 
на иновација, рационализација или друг вид на 
творештво во основната организација;, 

7 надоместок на личен доход остварен за ра-
ботно време подолго од 42 часа во неделата (со-
гласно член 31 и 32 од; Законот за работни односи); 

8. средствата што се плаќаат за местен само-
придонес и членарина на општествено-политичките 
организации; 

9. други примања или надоместоци за кои со 
посебни прописи е предвидено да не се земаат во 
предвид при утврдување на имотната состојба на 
семејството. . 

Член 23 
Кога ќе настапат промени во имотната состојба 

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

1. во случај на отуѓување (продажба, замена, 
подарок на недвижен имот или на дел од недви-
жен имот, според поднесената пријава до надлеж-
ниот орган — катастар); 

2. во случај на неприфаќање на наследство, од 
денот на смртта на оставителот; 

3 во случај на откажување на наследство од-
носно наследен, дел од имот во корист на друг на-
следник, од денот на давањето на наследаичката 
изјава: 
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4. во случај на експропријација на имот или 
дел од имот, по преземањето на имотот од страна 
на ОНОЈ ВО чија корист е извршена експроприја-
цијата; ^ I 

5. во случај на престанок или почеток на вр-
шење на самостојна стопанска дејност или про-
фесионална дејност, по бришењето или запишу-
вањето во регистарот; 

6. во случај на престанок на правото на личен 
доход односно друг надоместок по основ на вра-
ботен,ост, од престанокот на правото; 

7. BIO случај на изградба на земјиште кое е 
обложело со катастарски приход од денот на из-
давањето на градежната дозвола. 

Во случај на изградба на семејна станбена 
зграда на земјиште без градежна дозвола (дива 
градба) кое е обложено со катастарски приход, од 
денот на изградбата. 

Член 24 
Додатокот на деца се пресметува и им се ис-

платува на корисниците за деновите поминати на 
работа, како и другите денови за кои припаѓа на-
доместок на личен доход според посебни прописи. 

Член 25 
Решението со кое е остварено правото на до-

даток на деца во тековната година има важност 
до 31. 12. во годината за која се остварува пра-
вото на додаток на деца. 

Член 2б( 
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 2:060,00 
динари: 

II цензус,на 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 из-
несува од 2.060,01 до 2 403,00 динари; ' 

III цензусна група — ако вкупниот месечен 
приход по член на семејството остварен по основ 
на работен однос и други приходи кои се сведу-
ваат на приходи од личен доход од работен однос 
изнесува од 2.403,01 до 2 790,00 динари. 

Член 27 
. Висината на додаток на деца изнесува' 

1. За I цен'зусна група' 
— за дете од предучилишна возраст и дете во 

основно училиште — 675 динари месечно; 
— за дете во средно училиште - 910 динари 

месечно; 
—\ за дете во виша и висока школска установа 

— 1070 динари месечно. 
2. За II цензусна група: 
— за дете од предучилишна возраст и дете во 

основно училиште — 510 динари месечно: 
— за дете во средно училиште — 675 динари 

месечно1; 
— за дете во виша и висока школска установа 

— 790 динари месечно. 
3. За III цензусна група' 
— за дете од предучилишна возраст и дете во 

основно училиште — 330 динари месечно; 
— за ,дете во средно училиште — 540 динари 

месечно; 
— за дете во виша и висока школска установа 

— 590 динари месечно 

Член 28 
За дете кое наполно и трајно ќе остане неспо-

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

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

— за дете над 15 години од животот, како за 
дете BIO 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 цензусната група, изнесува како за 
дете во средно училиште. 

Член 29 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да вален Одлуката за условите, начинот на 
остварувањето и висин,ата на додатокот на деца 
број 04-958/1 од 28. 12. 1981 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2/82, 11/82 и 26/82). 

Член 30 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. I 1983 година. 

, Бр. 03-914/1 
17 јануари 1983 година 

С К О П Ј е 

Претседател, 
Чедо Георгиев, с р. 

20. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" бр. 6/81) и член 11 точка 10 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 17. I 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЧЛЕН НА 
СЕМЕЈСТВОТО СЕ СМЕТА ЗА ИЗДРЖУВАНО 

ЛИЦЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите под 

кои член на поширокото семејство се смета за из-
држувано лице во постапката за остварување до-
даток 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 I 
Се смета дека издржувано лице не,ма сопстве-

ни приходи доволни за издржување, ако неговиот 
катастарски приход од земјоделие не го надминува 
износот од 1 270,70 динари годишно или ако дру-
гите приходи не го надминуваат износот од 1 008,!70 
динари месечно или ако катастарскиот приход и 
другите пригоди заедно не го надминуваат износот 
од 3 3.375,10 динари годишно 

Приходот од земјоделска дејност се сведува на 
месечен приход кога годишниот катастарски при-
ход се помножи со (Факторот кој одговара на односот 
на катастарскиот приход според народниот доход 
на индивидуалното земјоделство во СР Македонија 
што го утврдува републичкиот секретар за финан-
сии во согласност со републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство и подели со 12. 

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 
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неговите сопствени приходи не ги надминуваат из-
носите предвргдени во членот 3 од оваа одлука и 
ако семејството учествува во трошоците за него-
вата издршка со најмалку 1.008,70 динари месечно 

Член 5 
Како приходи во смисла на член 3 од оваа од-

лука не се сметаат приходите кои не влегуваат во 
вкупните приходи на семејството согласно Одлу-
ката за условите, начинот на остварувањето и ви-
сината на додатокот на деца. 

. Член 6 
Со влегување во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за условите под кои 
член на семејството се смета за издржувано лице, 
бр. 04-958/14 од 28 12. 1981 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 2/82 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 03-914 
17 јануари 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Чедомир Георгиев, с. р 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

БИТОЛА 

21. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за̂  основање на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола и основни заед-
ници во Битола, Демир Хисар и Ресен, а во врска 
со член 1 од Законот за изменување на Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 43/78), Собра,нието на Општинска-
та зае,дница на здравството и здравственото оси-
гурување4 — Битола, со рамноправно учество ^на 
Соборот на делегати корисници на услуги — ра-
ботници и Соборот на ^делегати — даватели на ус-
луги, по претходно добиеното мислење од Основ-
ната заедница на здравството и здравственото оси-
гурување - Битола, на заедничката седница одр-
жана на 27. XII. 1982 година, донесе 

. О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА 
НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено" оси-

гурување за 1983 година се утврдува на 7,60% од 
бруто личниот доход и другите примања в'о КОЈ а 
се содржани 

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

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

Придонесот за здравствено осигурување во слу-
чај несреќа на работа и заболување од професио-
нална болест се утврдува во висина од 0,40%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— Kaj обврзниците кои формираат доход, ос-
тварениот доход; 

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

За лица кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случаЈ несреќа на работа па 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 невработените лица, СИЗ за вработу-
вање 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. 

Член 4 
Придонесот за здравствено осигурување на ко-

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

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат вкупно исплате-
ните пензиски примања во времето за кое се плаќа 
придонесот. 

Член 5 
Вкупно реализираните придонеси по оваа од-

лука се распоредуваат по следната структура и 
тоа: ' 

— за регионална заедница — 4.00%; 
—I за општинска заедница — 96,00%. 

Член 6 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обвр-

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

Член 7 
Со влегувањето во1 сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 02-100/52 од 25 XII 
1981 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со де,нот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

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

Бр. 02-1/62, 
27 декември 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Ратка Манели, с. р. 

22. 
Врз основа на /член 9 и 26 од Законот за са-

моуправните и,нтересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74 )и член 26 став 1 точка 8 и член 
27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Битола и основните заедни-
ци во Битола, Ресен и Демир Хисар, Собранието 
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на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола, со претходно при-
бавено мислење од Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Ресен, со 
рамноправно учество на Соборот на делегати ко-
рисници на услуги — работници и Соборот на де-
легати даватели на услуги," на седницата одржана 
на 27. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 

СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА ЗА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА РЕСЕН 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1982 година се утврдува на 7,60% од 
бруто личните доходи и другите примања во кој 
се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 4,00%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од задолжително осигурување од 3,60%. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се утврдува во висина 
од 0,40%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— ка ј обврзниците кои формираат доход, ос-
тварениот доход; 

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

Член1 (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 стапките 
утврдени со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравствено осигурување на при-

времено невработените лица, СИЗ -за вработување 
ќе го плаќа по стапка од 11,09%. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува просечниот паричен 
надоместок на привремено - невработените 

Член 4 
Придонесот за здравствено осигурување на пен-

зионерите, СИЗ на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија го плаќа по стапка што 
одговара на нето стапки од бруто стапката од член 
1 став 1 на оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став се исплатените пензиски при-
мања. 

Член 5 
Вкупно остварените приходи по оваа одлука 

се распоредуваат: 
— за регионална заедница — 4%; 

""— за општинска заедница — 96%. 

Член 6 
Обврзниците за угѓлата на придонесите должни 

се при уплата на придонесите за здравствено оси-
гурување на самиот налог-уплатница да" дадат спе-
цификација за уплатениот придонес по видови со 
искажување на основицата, стапката и периодот 
за кој се пресметува и уплатува придонесот, -

Член 7 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

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

Член( 8 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 02-100/49 од 25. 12. 
1981 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

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

Бр. 02-1-64 
27 декември 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Ратка Манели, с. р. 

23. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за са--

-моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 82 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола и основни заед-
ници во Битола, Демир Хисар и Ресен, а во врска 
со член 1 од Законот за изменување на Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството' и здравственото осигурување^ („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 43/78), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Битола, со рамноправно учество Ш 
Соборот на делегати корисници на услугите — ра-
ботници и Соборот на делегати — даватели на ус-
луги, по претходно добиено мислење од Основната 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Демир Хисар, на заедничка седница 
одржана на 27. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА 
НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено' осигу-

рување за 1983 година се утврдува на 7,60% од 
бруто личниот доход и другите примања во која 
се содржани: 

— "стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 4,00% и 

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

Придонесот за здравствено осигурување во слу-
чај на несреќа на работа и заболување од профе-
сионална болест се утврдува во висина од 0,40%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— кај обврзниците кои формираат доход, ос-
тварениот доход; 

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

За лица кои "работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствено осигурување за слу-
чај несреќа на работа по стапка од 1% на испла-
тениот надоместок, 
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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 стапката 
утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравствено осигурување на при-

времено' невработените лица, СИЗ за вработување 
го плаќа по стапка од 10,23% 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува просечниот износ на 
паричниот надоместок на привремено невработе-
ните. 

Член 4 
Придонесот за здравствено осигурување на пен-

зионерите, СИЗ на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонка го плаќа по стапка што 
одшвара на нето ставка од бруто стапката од 
член 1 став 1 на оваа одлука 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат вкупно исплатени-
те пензиски и инвалидски примања. 

Член 5 
Вкупно реализираните придонеси по оваа од-

лука се распоредуваат по следната структура и тоа' 
— за регионална заедница 4,00%, 
— за општинска заедница 96,00%. 

Член 6 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

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

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр 02-100/51 од 25. XII. 1981 
година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

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

Бр. 02-163 
27 декември 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Ратка Манели, с. р 

24. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Само-

управната спогодба за основање на блштинската 
заедницана здравството и здравственото осигурува-
ње —Битола и основните заедници во Битола, Ресен 
и Демир Хисар и член 184 став 1 точка 5 од Отаг 
тутот, на Општинската заедница на здравството ft 
здравственото осигурување — Битола, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување - Битола, со рамноправно уче-
ство на Соборот на делегати корисници на услуги-
-земјоделци и Соборот на делегати даватели на ус-
луги, по претходно добиеното мислење од Основ-
ната заедница — Ресен, на седницата одржана на 
27. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕ-
ТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување на 

земјоделците од подрачјето на општината Ресен 
за 1983 година се определуваат и тоа: 

1. осигурениците-земјбделци кои имаат сопстве-
на земја-катастарски приход ќе плаќаат по стапка 
од 9% од катастарскиот доход, 

2 осигурениците-земЈОделци кои немаат соп-
ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност ќе плаќаат во паушален износ и тоа: 

— по 485,00 динари по домаќинство ако семеј-
ството е задолжено и по катастарски доход; 

— по 1.545,00 динари по домаќинство ако дома-
ќинството нема земја и не е задолжено по ката-
старски доход. 

Член 2 
Придонесите што се наплатуваат по член 1 од 

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

— за задолжителни ви,дови 75'%; 
— за правата што самостојно ги утврдува За-

едницата и за други права од здравственото оси-
гурување на земјоделците (проширени права) 25%. 

Член 3 
Од наплатениот придонес по утврдените стапки 

и паушалните придонеси со оваа одлука се одре-
дуваат: 

1. 7'% на Општинската заедница — Битола; 
2 93% на Основната заедница — Ресен. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1/67 
27 декември 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Ратка Манели, с. р. 

25. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Само-

управната спогодба за основање на Општинскава 
заедница на здра,вството и здравственото осигуру-
вање — Битола и основни заедници во Битола, 
Демир Хисар и Ресен и член 184. став 1 точка 5 
од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Битола, Соб-
ранието 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-
-даватели на услуги,- по претходно добиено мислење 
од Основната заедница — Демир Хисар, на седни-
цата одржана на 27. XII 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 
1983 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување на 

земјоделците од подрачјето на општината Демир 
Хисар за 1983 година се определуваат и тоа: 

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствено земјиште (катастарски приход) се плаќа: 

а) по стапка од 9% на катастарскиот приход. 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

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

а) по 485,G0 динари за семејство, ако домаќин-
ството е задолжено и со придонес на катастарски 
приход; 

б) по 1.545,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството не е задолжено оо придонес на катастарски 
приход. 
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Член 2! 
Придонесите што се плаќаат по член 1 од оваа 

одлука се распоредуваат по видови на здравствена 
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%. 

Член 3 
Од наплатените придонеси по утврдените стап-

ки и износи со оваа одлука припаѓаат. 
1. 7% на Општинската заедница, 
2. 93% на'Основната заедница — Демир Хисар. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1983 година 

Бр, 02-1/66 
27 декември 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Ратка Манели, с. р. 

26. 
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, Де-
мир Хисар и Ресен и член 184 став 1 точка 5 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Битола, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Битола, со рамноп-
равно учество на Соборот на делегати корисници 
на услуги — земјоделци и Соборот на делегати 
даватели на услуги, по претходно добиено мисле-
ње од Основната заедница— Битола, на седницата 
одржана на 27. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕ-
ТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите на здравственото осигурување на 

земјоделците од подрачјето на општината Битола 
за 1983 година се определуваат и тоа:, 

1. За осигурениците — земјоделци, кои имаат 
сопствена земја (катастарски приход) се плаќа' 

а) по стапка од 9% на катастарски приход 
'2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

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

а) по 485,00 динари за семејство, ако домаќин-
ст,вото е задолжено и со придонес на катастарски 
приход,; 

, б) по 1.545,00 динари за семејство, ако домаќин-
ството не е задолжено со придонес на катастарски 
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'% 

Член) 3 
Од наплатените придонеси по утврдените стап-

ки и износи со оваа одлука припаѓаат 
1. 7% на Општинската заедница; 
2. 93'% на Основната заедница — Битола.' 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 02-1/65 
27 декември 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Ратка Манели, с. р. 

27. 
Врз основа на член 2,5 став 3 од Законот за 

самоуправните интересн,и заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член, 26 став 7 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Битола 
и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ре-
сен, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Бито-
ла, по прибавено мислење од основните заедници 
во Битола, Демир Хисар и Ресен, со рамноправно 
учество на Соборот на делегатите корисници на 
услуги-работници и Соборот на делегати-дазатели 
на услуги, на седницата одржана на 27. XII. 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБО-

ТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основица за прес-

метување и плаќање придонеси за здравствено оси-
гурување на лица вработени кај приватни работо-
давци и права од здравственото осигурување за 
кои со закон не се утврдени основици на придонес. 

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 договорениот 
чист личен доход меѓу приватниот работодавец и 
работникот К О Ј Ш Т О не може да биде помал 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 полуквалификувани работ-
ници 5.900,0-0'динари; 

— за квалификувани работници 6.700,00 динари; 
— за висококвалификувани ра- ' 

болници 7 50)0,00. динари. 

Член 3 
За учениците од училиштата за средно обра-

зование кои покрај училишната изведуваат и прак-
тична настава во организација на здружен труд 
или каЈ- приватен работодавец, основица за оства-
рување на правата од здравствено осигурување 
претставува наградата што ја прима Оваа основица 
не може да биде помала од 

— за ученици од прва год,ина 1 ООО,00 динари; 
—' за ученици од втора година 1.400,00 динари; 
— за ученици од трета година 1 800 001 динари; 
— за ученици од четврта година 2.200,00 денари. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваa одлука пре-

станува да важи Одлуката на оваа Заедница, бр. 
02-100/46 од 25 XII. 1981 година 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од, 1 Јануари 1983 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-1/69 
27 декември 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Ратка Манели, с. р 

28. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 2.7 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола и основни заед-

н и ц и во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Битола, со рамноправно 
учество на Соборот на корисниците на услуги-ра-
ботници и Соборот на даватели на услуги-работ-
ници и Соборот на даватели на услугите од здрав-
ството, на седницата одржана на 27. XII. 1982 го-
дина, 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 1983 година се пла-
ќаат за: 

1 лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 190,00 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 кај приватен работо-
давец, во износ од 90,00 динари; 

3., лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа преки-
нале^ со школување, ако за тоа време примаат 
стипендија, во износ од 400,00 динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи 
ги упати како свои стипендисти на практична ра-
бота во друга организација заради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија, 
во износ од 400,00 динари; 

5. лицата кои учествуваат во младински работни 
акции на кои по прописите на инвалидското оси-
гурување се осигурени во сите случаи на инвалид-
ност, во износ од 70,00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ од 70,00 динари: 

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 
(логорување), во износ од 70,00 динари, 

8 за лицата припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита за време 
на цивилната заштита и за време на изведување 
на, задачите на територијалната одбрана, во износ 
од 70,00 динари; 

9. уживателите на, постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 150,00 динари; 

10. за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските работници на работа ве странство 
кои живеат на подрачјето на Заедницата а на кои 
не им е обезбедено здравствена заштита кај стран-
скиот носител на здравственото осигурување, во 
износ од 200,00 динари; 

11 уживателите на инвалиднини по прописите n 
на инвалидското осигурување и тоа само за случај 
на потреба од лекување во врска со повреда или 
заболување што предизвикало телесно оштетување 
на кои им припаѓа право на инвалиднина, во из-
нос од 120,00 динари: 

12. иселениците — повратници додека се прија-
вуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ 
од 200,00 динари; 

13. брачните другари односно родители, осигу-
рени според член 21 од Законот за здравствено 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението, во износ од 300,00 
динари; 

14. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет. 
ходно осигурување, во износ од 250,00 динари по 
член; 

15. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна затвр, ако на 
осигуреникот не му престанува работниот од,нос во 
работната организација за време на издржувањето 
казната, во износ од 250,00 динари по член; 

16. југословенските државјани што примаа,т 
пензија или инвалиднина "исклучиво од странски -
носители на осигурувањето (земји без конвенции) 
додека престојуваат на подрачјето на Зае,дницата 
плаќаат месечен паушален износ од 500,00 динари. 

Член 2 
, Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донесите за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
заболувања во износ од по 230,00 динари за: 

1. учениците во с-редните 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 во младинските работ-
ни акции на кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, како и лицата кои учествуваат во орга-
низирани работни акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на преднојнинка обука; 
4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-

дачите на територијалната одбрана и на цивилната 
заштита; 

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-' 
вање или на преквалификација, а се упатени до 
Самоуправната интересна заедница за вработување; 

6 лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време; 

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 распределуваат во следната структура: 

— за задолжителните видови 50,00; 
— за останатите права над задолжи-

телните видови 45,00; 
— за несреќа на работа и профе-

сионално заболување 5,00; 
а придонесите од точка 9—16 се распределуваат за' 

— задолжителнрх -видови 53,00; 
— за останатите права над задолжи-

телните видови 47,00 
Вкупно платените придонеси според член 1 и 

2 по заедници ќе се распоредуваат за: 
— Регионалната заедница 4,00; 
— општинска заедница 96,00'. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад по исклучок на придонесите од член 1 
точка 10 и 16. 
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Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од 1 месец, за секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определе-
ниот 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. 10-0/58 од 25. XII. 1981 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 Јануари 1933 
година 

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

Бр 02-1/68 
27 декември 1982 година Претседател, 

Битола Ратка Манели, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
- КРИВА ПАЛАНКА 

29. 
Врз основа на член 22 став 3 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
образование и научни дејности — Крива Паланка, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 2И. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗО-

ВАНИЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход за 

финансирање на основното образование во 1983 го-
дина се утврдуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен 
однос, по стапка од ' 5,00%; 

2. придонес од личен доход од земјо-
делска деј,ност, по стапка од 1,00%; 

3 придонес од личен доход од само- 1 

СТОЈНО вршење на стопанска и про-
фесионална дејност, по стапка од . 6,0'0% 

Член 2 
По исклучок од членот 1 точка 1 на оваа од-

лука работните организации од основното образо-
вание придонесот од личен доход, од работен однос 
ќе го плаќаат по стапка од 2,5%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 
Бр. 08-227 

21 декември 1982 година Претседател, 
Крива Паланка Миле Трајковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА - КРИВА ПАЛАНКА 

30. 
Врз основа на член 26 став 3 од Статутот на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крива 
Паланка, Собранието на ОСИЗ за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 27. XII. 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КРИВА 
ПАЛАНКА ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1' 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — 

Крива Паланка, што ќе се пресметуваат и напла-
туваат од личните доходи на вработените од сто-
панство, нестопанство и личен доход од земјодел-
ска дејност, во износите предвидени со оваа одлука. 

Член 2 
Во 1983 година стапките на придонесот што ќе 

се плаќаат 'изнесуваат и тоа' 
1. придонес од личен доход од стопанство и 

кестопанство по стапка од 1,85%;. 
2. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,15% 
3 придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 1%; 
4. придонес од личен доход од професионална 

дејност, по стапка од 1%. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 08-475 
27 декември 1982 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Стојмир Цветковски с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ГОСТИВАР 

31. 
Врз основа на член 26 од Законот rt самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 
7 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на- Општинската заедница, на седни-
цата на Соборот на работниците-корисници на ус-
луги и Соборот на давателите на здравствени ус-
луги, одржана на 28. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА И ВО 

1983 ГОДИНА 
I 

Се продолжува важноста на Одлуката за ут-
врдување стапките на придонесите за здравствено 
осигурување на работниците За 1982 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/82) и во 1983 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 08-772/3 
28 декември 1982 година Претседател, 

Гостивар Александар Лулкоски, с.р. 

32. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр 5/74, 8/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 
7 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Општинската заедница, на седни-
цата на Соборот на работниците-корисници на 
здравствени услуги и Соборот на даватели на^, 
здравствени услуги, одржана на 28 XII. 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Придонесот за здравствено осигурување во по-
стојан месечен износ за 1983 година се плаќа и тоа: 



26 јануари 1983 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 - Стр. 29 

1. за лица кои по завршувањето на школува-
њето се наоѓаат на задолжителна практична ра-
бота или доброволна практика (волонтери), а не 
примаат личен доход — во износ од 174,00 динари; 

2. за учениците во стопанството и во струч-
ните училишта со практична работа, за учениците 
на стручните "школи и гимназии за време на про-
изводна работа,^ како и студентите на вишите и 
високите школи, факултетите и уметничките ака-
демии за време на задолжителна практика во ор-
ганизациите во износ од 95,00 динари, 

3. за учениците во стручните училишта и гим-
назиите и студентите на вишите и високите школи, 
факултетите и уметничките академии кога вршат 
практична работа во врска со наставата — во износ 
од 62,00 динари, 

4. за лицата кои учествуваат на младинските 
работни акции — во износ од 62,00 динари; 

5. за лицата што учествуваат во организирани 
јавни работи ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно — во износ од 62,00 динари; 

6. за лицата на работа кои учествуваат во ор-
ганизирани јавни младински акции — во износ од 
62,00 динари; 

7. за лицата што ќе претрпат повреди како 
учесници во определени јавни акции или во вр-
шење на определени јавни функции или долж-
ности — во износ од 62,00 динари; 

8. за лицата кои се наоѓаат на предвојнинка 
обука и логорување — во износ од 62,00 динари; 

9. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство заради 
учење, односно здобивање со практика — во износ 
од 174,00 динари, 

10. за лицата кои се наоѓаат на стручно усовр-
шување или преквалификација што ги организира 
СИЗ за вработување — во износ од 95,00 динари; 

11. за лицата — странски државјани за време 
на школување, стручно усовршување или на пост-
дипломски студии во Југославија, кои поради тоа 
го прекинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија — во износ од 145,00 динари; 

12. за лицата кои организацијата пред воспо-
ставување на работен однос ги упати како стипен-
дисти на практична работа во други организации 
заради стручно оспособување или усовршување —-
во износ од 174,00 динари; 

13. за лицата кои се на извршување на тери-
торијална одбрана или на цивилна заштита — во 
износ од 62,00 динари; 

14. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението — во износ од 145,00 ди-
нари; 

15. за иселениците-повратници додека редовно 
се пријавуваат во СИЗ на вработување — во износ 
од 174,00 динари; 

16. за уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
Народното собрание или од страна на Извршниот 
совет - во износ од 174,00 динари; 

17 за носителите на Илинденската спомен,ица 
кои не уживаат Илинденска пензија — во износ 
од 145,00 динари, 

18 за членовите на семејствата на југословен-
ските државјани кои се вработени во странски 
земЈи со кон Југославија нема склучено спогодба 
на здравствено осигурување, а се осигурени ка ј 
странскиот носител на осигурувањето — во износ 
од 300,00 динари. 

Член 2 
Придонесите на лицата опфатени со оваа 

одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад 
Доколку придонесот се утврдува покусо од еден 

месец, за секоЈ календарски ден од соодветниот 
период се плаќа по 1/30 од определениот месечен 
износ на придонесот. 

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

вувањето во ,,,Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
Јануари 1983' година. 

Бр. 08-772/4 
28 декември 1982 година 

Гостивар 
Претседател, 

Александар Лулкоски, с р. 

33. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на. здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74, 9/78 и 43/78 и член 191 став 1 точка 
3 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Општинската заедница, на седница-
та на Соборот на работниците-корисници на услу-
ги и Соборот на давателите на здравствени услуги, 
одржана на 28. XII 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-

ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-
БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 

1983 ГОДИНА 

Член 1 
"Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на лицата вработени ка ј при-
ватни работодавци за кои со закон не е утврдена 
основица на придонес за здравствено осигурување. 

Член 2 
За ,вработени лица ка ј приватни работодавци 

основица за пресметување^ и плаќање на придоне-
сот за здравствено осигурување претставува лич-
ниот доход договорен помеѓу работодавецот и ра-
ботникот но не помалку од следниве износи' 

1. за неквалификувани работ-
ници во износ од 5.500,00 динари; 

2 за полуквалификувани работ-
ници, во -износ од 6,300,00 динари; 

3 за квалификувани работ-
ници, во износ од - 7 500,00 динари; 

4 за висококвалификувани ра-
ботници, во износ од 9.500,00 динари; 

5 за домашни помошнички, 
во износ од 5.500,00 динари. 

Доколку утврдените основици од претходниот 
став бидат помали од гарантираниот личен доход 
за 1983 година, тие ќе се усогласат со истиот. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 08-772/5 
28 декември 1982 година 

Гостивар 
Претседател, 

Александар Лулкоски, с р. 

34. 
Врз основа на член 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74, 8/78 и 43/78) и член 192 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, на седницата на Со-
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борот на делегатите земјоделци — корисници на 
услуги и Соборот на давателите на услуги, одр-
жана на 27. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

. ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИ ПРИХОД И ПАУША-
ЛЕН ИЗНОС НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 

ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ут-

врдување стапката на придонесот од катастарски 
приход и паушален износ на придонесот за здрав-
ствено осигурување на зем,јоделците за 1982 година 
(„Службен весник на СРМ" бр 3/82) и во 1983 го-
дина. 

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

вувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година 

. Бр 08-772/6 
27 декември 1982 година 

Гостивар 
Претседател, 

Александар Лулкоски, с. р. 

35. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр 5/74), член 23 од Законот 
за здравствено осигурување и, задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр 21/71) и член 192 
од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Општинската заедница, на седни-
цата на Соборот на делегатите корисници на ус-
луги — работници, одржана на 28. XII. 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 
ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА 

СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА 
СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица члено-
вите на семејствата и другите лица што се оси-
гурени според одредбите на Законот за здравстве-
но осигурување и задолжителните вид,ови на здрав-
ствена заштита на населението, како и условите 
под кои ќе се смета дека издржуваното лице нема 
сопствени приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство. 
1. ако издржуваните членови живеат во заед-

ничко домаќинство и немаат сопствени приходи 
доволни за издржување; 

2. ако издржуваното лице има сопствени при-
ходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно 
не го надминуваат износот од 1.500 динари ме-
сечно ; 

3. ако издржуваното лице има приход од зем-
јоделие (катастарски^ приход) кој што не го над-
минува износот од - 2 ООО динари годишно по член 
на семејството; 

4. ако издржуваното лице на семејството, по-
крај приходите од земјоделие има други приходи, 
а збирот на тие приходи не го надминува збирот 
на износите од точките 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Членот на семејството КОЈ не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета 
за издржувано лице ако на име издршка осигу-
реникот му дава најмалку 1200 динари, месечно. 

Член, /4 
Како приходи во смисла на членот 2 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основ на ин-
валиднина, за телесно оштетување и додатоци за 
помош и нега што се обезбедуваат според пропи-
сите од инвалидското осигурување, како и други 
примања на издржуваното лице за кои според 
посебни прописи со КОЈ се установува одделното 
примање, изречно е утврдено дека не се земаат 
предвид при утврдувањето' на имотната состојба 
на домаќинството. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката број 08-780/05 од 25. 12. 
1981 година, донесена од Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Гостивар 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година 

Бр. 08-772/7 
28 декември 1982 година 

Гостивар 
Претседател, 

Александар Лулкоски, с. р. 

36. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 193 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото о,сигурување — Гостивар, Собранието на 
Општинската заедница, на седницата на Соборот 
на работниците корисници на услуги, одржана на 
28. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА 

ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Надоместокот' на трошоците за закоп на оси-

гурените лица во случај на смрт изнесува: 
— за лица до едногодишна возраст — 1.700,00 

динари, 
— за лица од 1 до 7 годишна возраст — 2.300,00 

динари; 
— за лица од 7 до 14 годишна возраст — 3 500,00 

динари, 
— за лица над 14 годишна возраст - 5.000,00 

динари. 
Член 2 

Во случај на смрт на осигурено лице надвор 
од подрачјето на Заедницата ќе се надоместат тро-
шоците за превоз на умрениот во висина од 500/о 
од направените трошоци. 

Трошоците за превоз во смисла на претход-
ниот став ќе се признаваат врз основа на прило-
жената сметка по тарифа на железница. 
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Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот на члено-

вите на семејството им припаѓа посмртна помош 
во висина на просечен едномесечен износ — на-
доместокот на^ личен доход од претходната година 
односно едномесечна последна пензија. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година 

Број 08-772/8 
28 декември 1982 година 

Гостивар 
Претседател, 

Александар Лулкоски, с р. 

37. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр 21/71), член 193 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар, Собранието на 
Општинската заедница, на седницата на Соборот 
на делегатите корисници на услуги-работници, одр-
жана на 28. XII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ 
НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО 

МЕСТО 

т 
Надоместокот на трошоци за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита на осигурените лица ќе се исплатува во 
висина од: 

— 70,00 динари во рамките на општината ако 
патувањето е над 10 километри; 

— 210,00 динари во рамките на Републиката; 
— 100,00 динари паушално без часови во 

Скопје; 
— 300,00 динари надвор од Републиката и 
— 400,00 динари ако се . упатува во другите 

републички и покраински центри. 
За деца од 4 до 15 годишна возраст надомес-

токот ќе се исплатува во висина од 50% од изно-
сите определени во став 1 на оваа точка. 
II 

Осигуреното лице остварува право на дневни-
ца кога патувањето и престојот во друго место 
трае вкупно ^ повеќе од 12 часа, половина дневница 
од 8 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не 
следуга дневница. 

III 
Airo осигуреното лице не користи ноќевање за 

време на патувањето, износот на надоместокот од 
точка 1 на оваа одлука се намалува за 30% 

IV 
Надоместокот за превоз заради остварување на 

здравствена заштита следува за патнички воз П-ра 
класа, автобус и брод-туристичка класа и испла-
тата се врши врз основа на цената на превозот 
на најкусата релација. 

V 
Повисока класа на воз или друг вид на пре-

возно средство може да се употреби само на пред-
лог на лекар-поединец и мислење на лекарска ко-
мисија и тоа поради итноста и специфичноста на 
случајот. 

V I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

- Бр 08-772/9 
28 декември 1982 година 

Гостивар 
Претседател, 

Александар Лулкоски, с р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, за-
веден е спор за отказ на договор за користење на 
стан по правната работа на тужителот СИЗ за ста-
нување на град Скопје, против тужениот Ашими 
Небад од Скопје, со стан на ул. „853" бр. 180 вл. 
И, стан 8, нас „Синѓелиќ", сега во странство со 
непозната адреса 

Се повикува тужениот Ашими Небад да се јави 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот 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 застапува интересите на тужениот по 
предметниот спор. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II — Скопје, X П. 
бр 1994 од 9. IX. 1982 година. 

Пред ОВОЈ суд е заведен спор за признавање 
право на сопственост на ствари и пари и неосно-
вано збогатување по тужбата на тужителката Се-
рафимовска Анѓелина од Скопје, ул „Атанас Ми-
трев" бр. 20/2, против тужената Благица Игнова 
од Скопје, ул. „III ударна бригада" бр. 21, а сега 
на работа во странство со непозната адреса Вред-
ност на спорот 100 ООО динари. 

Се повикува тужената Благица Игнова од Скоп-
је да се јави во ОВОЈ суд во рок ,од 30 дена по 
објавувањето на ОВОЈ оглас или во истиот рок да 
ја достави својата точна сегашна адреса на жи-
веење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена 
ќе биде застапувана од привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II — Скопје, XI. 
П. бр. 2819/82. (2) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
зз утврдување на делба и сопственост по тужбата 
на тужителот Алили Алија Имер од с Желино, 
против тужениот Незири Газија Ќемал од с. Ж е -
лино, Тетово, а сега со непозната адреса во Шва ј -
царија. 

Се повикува тужениот Незири Ќемал да се ja-
ви, на Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот или во истиот 
рок да одреди полномошник КОЈ ќе го застапува 
во текот на, постапката. 

Доколку не се Јави на судот ниту одреди пол-
номошник, преку Центарот за социјална работа — 
Тетово, ќе му биде поставен привремен старател 
КОЈ ќе го застапува до окончувањето на постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 1093/82. 
(1) 

Пред Општин,скиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ме-
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џиде Салихи, родена Алити од Урошевац, против 
тужениот Ракип Салихи од с. Лисец, а сега со не-
позната адреса. 

Се повикува тужениот Ракип Салихи од с. Ли-
сец, а сега со непозната адреса да се јави во судот, 
достави адреса или да одреди полномошник КОЈ ќе 
го застапува во ОВОЈ спор. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен застапник преку Центарот 
за социјални работи во Тетово 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1137/81. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се "водат ос-
тавински постапки за расправање на оставина на 
оставителите 

Милеска Цветанова Ника, бивша од с. Секир-
ци, заведена под О. бр 156/82 година и 

Петковски Тодоров Мате, бивш од с Кокре, за-
веден под О. бр. 253/82 година 

Се повикуваат сите наследници од втор и трет 
наследен ред да се јават во овој или било кој опш-
тински суд на територијата на СФРЈ за да дадат 
наследнички изјави, во рок од една година од об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ". Во спротивно, оставините ќе преминат во 
општествена сопственост согласно чл. 162 ст 4 од 
ЗВП. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп, 2 3 . " X I . 1 9 8 2 
година. (128) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 
Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Охрид се води спор 

за утврдување постоење сезонска службеност по 
тужбата на тужителите Димоски Јовче и др., про-
тив тужениот Димоски Иван од с. Горно Лакоче-
реј. Се повикува тужениот да се јави пред овој 
суд, или да достави точна адреса во рок од 30 
дена, сметано од објавувањето на ,огласот, а во 
меѓувреме како привремен застапник ќе по заста-
пува лицето Димоски Лазо од с. Горно Лакочереј. 

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 190/82. 
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ствена заштита во странство за осигурени-
ците од подрачјето на општината Битола 
за 1983 година — — — — — — — — 23 
Одлука за стапките и тарифата на придо-
несите за здравственото осигурување и стап-
ките на посебниот придонес за користење 
на здравствена заштита во странство за 
1983 година за осигурениците од подрач-
јето на општината Ресен — — — — — 24 
Одлука за стапките ^на придонесите за 
здравственото осигурување и стапката на 
посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за осигурени-
ците од подрачјето на општината Демир 
Хисар за 1983 година - — — — - — 24 
Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците од подрачје-
то на општина Ресен за 1983 година — — 25 
Одлука за придонесите на здравствено оси-
гурување на земјоделците од подрачјето на 
општината Демир Хисар за 1983 година — 25 
Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците од подрачје-
то на општината Битола за 1983 година — 26 
Одлука за утврдување основици за прес-
метување и плаќање придонеси за здрав-
ственото осигурување на лица вработени 
кај приватни работодавци — — — — — 26 
Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории оси-
гуреници — — — — — — — — — 27 

КРИВА ПАЛАНКА 
Одлука за утврдување стапките на придо-
несите за финансирање на основното обра-
зование за 1983 година — — — — — 28 
Одлука за утврдување стапките на придо-
несите за финансирање на ОСИЗ за опш-
тествена заштита на децата — Крива Па-
ланка за 1983 година — — — — — — 28 
ГОСТИВАР 
Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за утврдување стапките на придо-
несите за здравствено осигурување на ра-
ботниците за 1982 година4 и во 1983 година 28 
Одлука за постојните износи на придоне-
сите за здравствено осигурување на оддел-
ни категории лица надвор од работен од-
нос осигурени по прописите за здравстве-
но осигурување за 1983 година — — — 28 
Одлука за утврдување основицата за пре-
сметување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување на лица вработе 
ни кај приватни работодавци за 1983 год. 29 
Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за утврдувале стапката на придо-
несот од катастарски приход и паушален 
износ на придонесот за здравствено осигу-
рување на земјоделците за 1982 година и 
во 1983 година — — — — — — — 30 
Одлука за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на семеј-
ството и дека членот на семејството нема 
сопствени приходи за издржување — — 30 
Одлука за висината на надоместокот на ^ 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурените лица — — — — — — — 30 
"длука за надоместок на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патува-
ње и престој во друго место — — — — -31 

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

број 40100-603-12498 кај СОК - Скопје. Печа,ти Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Ci 
'Одлука за помилување на осудени лица — 
Одлука за ослободување од плаќање на 
данок од доход на организациите на здру-

ж е н труд за 1983 година — — — — — 
/Одлука за издвојување на дел од средства-
та од цената на моторниот бензин, гасните 
масла — дизел-горива и на маслата за ло-
жење за развој на рудниците за јаглен — 

IОдлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 74/82 од 2 декември 1982 година — 

^Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 178/82 од 22 декември 1982 година -

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
^Одлука за утврдување пресметковна стап-
ка за здружување средства во Републич-
ката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата за 1983 
година — — — — — — — — — — 
Одлука за условите, начинот на оствару-
вањето и висината на додатокот на деца — 
Одлука за условите под кои член на се-
мејството се смета за издржувано лице —-
БИТОЛА 
Одлука заѕ стапките на придонесите за 
здравствено осигурување и стапката на по-
себниот придонес за користење на здрав-


