
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 15 април 1982 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

126. 
Врз основа на член 376, став >1, алинеја В од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на .С!РМ 
на седницата, одржана на 29 март 19812 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

се прости на: 
1. Ризов Велко Никола, од Струмица. 

II 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. [Паризовски Џабира Сенан, од е. Љубаниште, 
2. Мазнев Анѓел Димче, од Титов Велес, 
3. Димитров Боро Панчо, од Кавадарци, 
4. Настов Стојан Илија, од Кавадарци, 
5. Николовски Спиро Владо, од Скопје, 
6. Стојановски Панде Михајло, од Охрид, 
7. Тиро Бајрамали Музафер, од Гостивар, 
8. Гугушевски Никифор Славчо, од е. Буди-

нарци, 
9. Трајковски Гроздан Ризо, од Прилеп, 

10. Максимов Игњат Харалампие, од е. Злетово, 
11. Аземи Реџеп Шаќири, од Урошевац, 
12. Коцев Коцо Никола, од Кочани, 
13. Тумбовски Димитар ѓорѓи, од Радовиш. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

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

1. ѓорѓиев Павле Ристо, од е. Косово Дабје. 
IV 

Изречената казна затвор во траење од 1 месец 
и 10 дена 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: 

1. Петров Ристо Лазар, од Штип, 
2. Дудулоска Спиро Виолета, од Струга. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

и 15 дена се замени со условна осуда со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудената во рок од 1 
година не стори ново кривично дело на: 

1. Зулумовска Спиро Олгица, од Скопје. 
VI 

Изречената казна затвор во траење од 2 месе-
ци се замени со (условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Димитров Крсто Борис, од Свети Николе. 
VII 

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: 

1. Ноневски Коста Цветан, од Крушево, 
2. Стоицов Благој Драги, од Кочани, 

3. Таиров Акиф Фередин, од Скопје, 
4. Цапа Шахим Кенан, од е. Селокуќи, 
5. Младеновски Јордан Доне, од Крива Па-

ланка, 
6. Крстевски Јашко Славчо, од Крива Паланка, 
7. Димитровски Благој Грозде, од Крива Па-

ланка, 
8. Цветанов Божин Драги, од Кочани, 
9. Стризлоски Ѓоре Тале, од Боротино, 

10. Ејупи Јакуп Абдулмунаф, од е. Шемшево. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 4 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Мишкоски Цветан Александар, од е. Дре-
ново, 

2. Лешоска Петре Љубица, од е. Вевчани. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

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

1. Станковски Драган Бранко, од е. Проевци, 
12. Тодоровска Вангел Радојка, од Битола. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Мицевски Стојан Борис, од е. Белимбегово, 
2. Трајков Добре Слободан, од Штип. 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 10 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 3 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Раденковски Стојан Петар, од Скопје. 

XII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

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: 

1. Шиљевиќ Ајро Вехбија, од е. Десово, 
2. Бериша Алит Насер, од Скопје. 

XIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Ѓошев Санде Благој, од Свети Николе, 
12. Владо Најдо Димовски, од Скопје, 
3. Илиќ Зоран Небојша, од е. Лешани. 

XIV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. Лазаров Димитар ѓорѓи, од е. Удово. 



Стр. 306 — Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

XV 
Изречената казна затвор во траење од 1 го-

дина се намали за 6 месеци на: 
1. Маневски тралче јо ладо, од Титов Велес. 

XVI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. буцоли делија ±>инак, од Скопје, 
2. Тарталов .Ване Гоне, од Скопје, 
3. Медракир лив ер Фазли, од битола. 

XVII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за У месеци на: 
1. Томислав александар Димовски, од Битола, 
2. Јдљакоски Ристе .науме, од Струга, 
3. Јусуфовски Шаоан Јеасрет, од с. Дрнилиште. 

XVIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. дончевски петре Милош, од Скопје. 

XIX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година и 6 месеци на: 
1. ненчо Ристо Ј&араколев, од Титов Велес. 

XX 
Изречената казна затвор во траење од 2 години 

и 6 месеци се намали за 13 месеци на: 
,1. Васиќ: Јован Величко, од е. Росоман. 

XXI 
Изречената мерка за безбедност одземање на 

возачка дозвола во времетраење од 2 години му 
се помилува на: 

(1. Талевски Јонче Тодор, од е. Долно Оризари. 

XXII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ке се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 08-224 
март 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

127. 
Врз основа на член 27, а во врска со член 13 

од Законот за системот на цените и за општествена 
контрола на цените на производите и услугите 
(„СлужОен весник на СРМ" бр. 33/80), Извршниот 
совет на Собранието на ОР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА 
МАЛО И ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАД-

ЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА 
1. Организациите на здружен труд што се за-

нимаваат со работи на прометот на стоки на мало 

и на големо (во натамошниот текст: прометни ор-
ганизации), кои со производните организации на 
здружен труд не ќе склучат самоуправни спогодби 
врз основа на член 13, став 2 од Законот за систе-
мот на цените и општествената контрола на цените 
(„Службен весник на СРМ" бр. 33/80), цените на 
производите од надлежност на Републиката ги 
формираат според одредбите од оваа одлука и ги 
применуваат следниве стапки за покривање на тро-
шоците во прометот: 

1 2 3 4 5 6 

ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0102 01020 Производство на јаглен: сите производи 2,0 8,0 
0103 01030 Преработка на јаглен: 

2,0 8,0 

010302 — карбогас 2,0 3,0 
0104 Производство на нафта и земен гас: 

01042 010420 — Производство на земен гас По посебни прописи 
0111 Производство на неметални минерали (без градежни мате-

ријали): 
01111 Неметални минерали (без соли): 

011111 — азбест: сите производи 5,0 9,0 

011112 — керамичка глина 4,0 8,0 
011113 — кварцен песок 3,0 5,0 
011119 — други неметални минерали: сите производи 3,0 5,0 

0112 Преработка на неметални минерали (без градежен мате-
ријал): 

01121 Производство на стакло: 
011212 — амбалажно стакло: сите производи 8,0 16,0 
011219 — останато стакло: освен оптичко и стаклена волна 8,0 16,0 

01123 Производство на порцелан и керамика: 
8,0 16,0 

011231 — порцелан и керамика за домаќинство: сите производи 18,0 16,0 
0,11232 — градежно-техничка керамика и порцелан: сите произ-

води 6,0 10,0 
01129 Преработка на други неметални мхШерали: 

011291 — Азбестни производи: сите производи 5,0 9,0 
011299 Други преработки на неметални минерали: сите производи 

освен природни и вештачки брусеви, брусна хартија и 
платна за брусење 5,0 9,0 

Производи кои спаѓаат 
во овие дејности Н А З И В 

Гранка Група Подгрупа 

Во прометот: 

На големо На мало во 
во % до % до 
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СИЗ Металопреработуванка дејност: 
01131 Производство на метален репродукционен материјал: 

011313 — алати: сите производи 
011314 — метална амбалажа: сите производи 
0113)15 — шајки, заковци, виј ци и други жичани стоки: сите про-

изводи 
0,11316 — трка дни лагери: сите производи 
011319 — друг метален репродукционен материјал: сите производи 

01132 011320 — метални, градежни и други конструкции: сите производи 
01139 011390 — стока за широка потрошувачка и на други метални про-

изводи: сите производи 

0114 Машиноградба 
Производство на машини и уреди (без електр. и земјодел-
ски) : 

011412 — градежни и рударски машини и уреди: сите производи 
011413 — машини за обработка на метал и дрво: сите производи 
0111419 — други машини и уреди (без електрични и земјоделски): 

сите производи 
01142 011420 Производство на земјоделски машини: сите производи, 

освен сеј алки, комбајни и жетварки 
01143 011430 Производство на опрема за професионални и научни цели, 

мерни и контролни инструменти и уреди на автоматиза-
ција на управувањето 
(освен оние од гранката 0117): 
— канцелариски машини: машини за сметање (освен елек-

тронски), книговодствени машини, системи на машини со 
дупчени картички, регистарски каси, машини за пишу-
вање, неспомнати машини за мерење на тежина, маши-
ни за мерење на тежина, машини за копирање (покрај 
долуспоменатите за фото-копирање) и друго 

" — часовници од сите видови, делови, кутии и механизми 
како и механизми за временско регулирање 

— резервни делови и прибор за сите машини и уреди од 
гранката 0114 

0115 Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата); 
0115(26 — производство на велосипеди, трицикли и специјални де-

лови за велосипеди 
— резервни делови и прибор за велосипеди 
— други сообраќајни средства: сите производи 
Бродоградба 
Поморска бродоградба: сите производи 
Речна бродоградба: сите производи 
— резервни делови и прибор за производи од гранката 0116 

0117 Производство на електрични машини и апарати: 
01172 Електронски и телекомуникациони уреди: 

011722 — радио и телевизиски приемници и електроакустични апа-
рати и уреди: сите производи 

011729 — неспомнати електронски апарати и уреди: 
— сметачки системи, инд. електронски апарати и уреди за 

обработка на податоци, рендгенски апарати и др. елек-
тронски, медицински инструменти и уреди 

— сметачки машини и калкулатори 

Електрични апарати за домаќинство: 
— термички апарати: сите производи, освен шпорети, бој-

лери, термоакумулациони печки и електрични радијатори 
— други апарати за домаќинство: сите производи 
Други електротехнички производи: 
— електроинсталациони материјали: сите производи 
— неспомнати електротехнички производи: сите производи 
— резервни делови и прибор за наведените производи од 

гранката 01,17 
0118 Производство на базни-хемиски производи 

01183 Хемиски влакна и пластични маси: 
011831 — вештачки и синтетички влакна 
011832 — пластични маси 

011527 
01159 011590 

0116 01160 
011601 
011602 

01174 

01179 

011741 

01(1749 

011791 
011799 

6,0 
4,0 

6,0 
6,0 
5,0 
4,0 

5,0 

2,0 
2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

6,0 

4,0 
6,0 
2,0 

4,0 
4,0 
6,0 

5,0 

3,0 
5,0 

5,0 
5,0 

5,0 
5,0 

6,0 

3,0 
4,0 

12,0 
8,0 

18,0 
10,0 
10,0 
9,0 

13,0 

6,0 
6,0 

6,0 

6,0 

10,0 

12,0 

16,0 

10,0 
16,0 
5,0 

10,0 
10,0 
16,0 

12,0 

6,0 
10,0 

12,0 
12,0 

12,0 
12,0 

16,0 

8,0 
19,0 

0119 Преработка на хемиски производи: 
01101 011910 Лекови и фармацевтски хемикалии, крв и деривати од крв 
01,192 011920 Средства за перење и козметички препарати: 

— средства за нега на забите 
— средства за перење освен детергенти 
—• козметички препарати 

01193 01 ПОЗО Бои и лакови 

По посебни прописи 

5,0 
4,0 
16,0 
6,0 

15,0 
12,0 
20,0 
18,0 
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0120 

0121 

01194 

01199 
01200 

01211 

01212 
01213 
01214 

0122 01220 

0123 

01232 

преработка на пластични маси: 
01194|1 — амбалажа од пластични маси 
01,1949 — Други преработки на пластични маси 
0)11990 — Други хемиски производи, освен експлозиви 

Производство на камен, чакал и песок: 
012001 Камен 

0112002 Чакал и песок 
012003 Суров гипс (садра) 

Производство на градежни материјали: 
Производство на вар и гипс: 
— в а р 
— г и п с 
Производство на цемент: сите производи 
Производство на тули и ќерамиди: сите производи 
Производство на градежни префабрикати и битуменски про-
изводи: 
— азбестно-цементни производи 
— префабрикувани градежни елементи: сите производи 
— битуменски материјали за патишта и покриви 
Производство на режана граѓа и плочи: 
— режана граѓа од иглолисници и широколисници и ре-
жани железнички прагови 
— фурнири и плочи 
— импрегнација од дрво 
Производство на финални производи од дрво: 
— мебел од дрво 

Други финални производи од дрво: 
— амбалажа од дрво 
— градежни елементи од дрво 
— галантерија од дрво и плута 
— предмети од прачки 

012111 
012112 
012120 
012130 

012141 
012142 
012143 

012201 

012202 
012203 

01231 012310 

012321 
012322 
012323 
012324 

0124 

0125 

0126 

Производство и преработка на хартија 
01241 0124110 Производство на целулоза и хартија: сите производи, освен 

целулоза за хартија, рото хартија и натрон хартија вреќи 
01242 Преработка на хартија: 

012421 — амбалажа од хартија: сите производи освен натрон вреќи 
012429 — друга преработка на хартија: сите производи 

Производство на текстилни предива и ткаенини: 
012(5)1 Производство на влакна, предива и конец 

0125И1 — конопно и ленено влакно 
012512 — предиво и конец од памучен тип 
012513 — предиво од волнен тип 
012514 — предиво и јажарија од тврди и ликести влакна 
012515 — предиво и конец од природна и вештачка свила 
012516 — синтетичко-креп-предиво и конец 

01252 Производство на ткаенини: 
01252(1 — памучни ткаенини (од памучен тип) 
012522 — волнени ткаенини (волнен тип) 
012523 — ткаенина од предиво од тврди и ликести влакна 
012524 — свилени ткаенини (свилен тип) 

Производство на готови текстилни производи: 
01261 Производство на трикотажни предмети: 

012611 — трикотажни ткаенини 
012612 — трикотажна долна облека 
012013 — трикотажна облека 
012614 — чорапи 
012615 Позамантерија: сите производи 

01262 Производство на текстилна конфекција: 
012621 — долна облека (освен трикотажа) 

— работна и заштитна облека, опрема за хигиено-техничка 
заштита 

012622 — останата облека 
012623 — пресвлека за домаќинство: сите производи 
012624 — тешка конфекција: шатори, циради, камп-опрема и др. 

01269 Производство на други текстилни производи: 
012691 — прекривки за под: сите производи 
012699 — неспоменати текстилни производи 

0127 01270 Производство на кожа и крзно 
(сурова и преработена кожа): 
— сурова кожа: сите производи 
Преработена кожа 

0112701 Крупна кожа 
012702 Свинска кожа 
012703 Ситна кожа и крзно: обична и благородна 

6,0 
6,0 
6,0 

5,0 

6,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 

4,0 
4,0 
4,0 

4,0 

4,0 
4,0 
5,0 
5,0 

5,0 

5,0 
5,0 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

6,0 

18,0 
18,0 
15,0 

12,0 

12,0 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 

10,0 
10,0 
10,0 

15,0 

12,0 
12,0 
18,0 
18,0 

10,0 

10,0 
15,0 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

20,0 

Вкупно 12% 
6,0 20,0 
6,0 20,0 
6,0 20,0 

6,0 20,0 

Вкупно 7% 

7,0 
7,0 
7,0 

15,0 
15,0 
15,0 
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0128 
01281 
01282 
01283 

0129 011290 

012810 
012820 
0128(30 

012909 

0130 

01301 013010 

01302 
013021 
013022 

01303 013030 

01304 
013041 
013042 

013043 

01305 013050 

01306 013060 

Производство на кожни обувки и галантерија 
Кожни обувки 
Кожна галантерија 
Кожна и крзнена конфекција 
Кожна конфекција за хигиенско-техничка заштита при 
работа 
Преработка на каучук: 
Друга преработка на каучук, освен гумени обувки 
— гумени обувки 

Производство на прехранбени производи: 
(без добиточна храна) 
Мелење и лупење на жита: сите производи освен пченично 
брашно и ориз 
Производство на леб и тестенини: 
— леб и печиво: сите производи 
— тестенини: сите производи 
— замрзнати производи од брашно 
Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 
— суво овошје 
— замрзнато овошје 
Преработка и конзервирање на месо и риба: 
— колење на добиток и пакување месо: свежо месо 
Преработка и конзервирање на месо: сите производи освен 
свинска маст 
— свинска маст, свежа сланина и сало 
— замрзнати производи од месо 
Преработка и конзервирање на риба: сите производи освен 
замрзната конфекционирана риба 
— замрзната конфекционирана риба 
Преработка и конзервирање на млеко: 
— пастеризирано млеко 
— стерилизиран млеко 
— п у т е р 
— млеко во прав 
— меки, тврди и топени сирења 
— павлака, кисело млеко и јогурт 
— замрзнати производи од млеко 
— преработка и конзервирање на јајца 
— храна за доенчиња и мали деца и останата ненаброена 

храна 
Производство на шеќер: 
— меласа, резанци од шеќерна репка 

01307 Производство на кондиторски производи: 
013071 — чоколада, сите видови и какао производи 
013072 — бонбони и слатки 
013073 — кекс и сродни производи 
013074 — индустриски слатки 

01308 013080 Производство на билни масла и масти: сите производи 
освен сурови и рафинирани растителни масти и масло за 
јадење од сончоглед, соја и маслена репка 

01309 Производство на други прехранбени производи (без доби-
точна храна): 

0130Ш — скроб и преработки 
— кафе пржено и мелено 
— мед и преработки од мед 

013099 — зачини, кавовини и останати прехранбени производи 
0131 Производство на пијалаци: 

01311 Производство на алкохол од растително потекло и алко-
холни пијалаци: 

0131:11 Алкохол од растително потекло: 
— етил алкохол 

013112 — пиво, слад, ел аден екстракт 
013113 — в и н о 
013114 — вински дестилати, вињак и ракија од грозје и вино 
013115 — ракија од овошје 
013119 — други алкохолни пијалаци 

01312 Производство на безалкохолни пијалоци 
013122 — минерална вода 

0132 01320 013200 Производство на добиточна храна: сите производи, вклучу-
вајќи ја и храната за добиточна исхрана произведена во 
гранките 0130 и 0131 

0134 01340 013400 Графичка дејност: сите производи 
— дневни информативни весници 
— книги, списанија, обрасци и ел. 

4,0 
5,0 
5,0 

22,0 
20,0 
20,0 

Вкупно 12'% 

6,0 
4,0 

14,0 
22,0 

7,0 14,0 

по посебни прописи 
5,0 16,0 
8,0 20,0 
6,0 18,0 
6,0 18,0 
8,0 20,0 

по посебни прописи 

5,0 17,0 
4,0 10,0 
8,0 20,0 

5,0 17,0 
8,0 20,0 

по посебни прописи 
4,0 12,0 
3,0 7,0 
3,0 15,0 
4,0 15,0 

вкупно 14,0 
8,0 20,0 
4,0 18,0 

4,0 18,0 

3,0 7,0 

6,0 20,0 
6,0 20,0 
6,0 20,0 
6,0 20,0 

5,0 15,0 

5,0 20,0 
6,0 15,0 
5,0 15,0 
6,0 20,0 

8,0 22,0 
6,0 20,0 
7,0 20,0 
8,0 22,0 
8,0 22,0 
8,0 22,0 

6,0 18,0 

3,0 7,0 

по посебни прописи 
8,0 18,0 
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— учебници за основно и насочено образование, високи и 
виши школи 

— школски прирачници за основно, средно и високо об-
разование 

— атласи 
— детска литература (илустрована) 
— школски тетратки 

0139 01390 Производство на разновидни производи 
013901 — учила и фискултурни реквизити 

— канцелариски и школски прибор, моливи сите видови 
013902 — грамофонски плочи и музички инструменти 
013903 — кибрит 
013904 — накит 
013909 Останата неспомената индустрија: 

— детски играчки, очила 
-— ортопедски справи и прибор 
— вештачко цвеќе, абажури, привезоци, перики и мрежи за 

коса 
— четки и метли 
— детски колички 
— шнајдерски кукли, кукли за излози, гумени печати и сл. 
Отпаден материјал 

ОБЛАСТ 02 — ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 

вкупно 

вкупно 
вкупно 
вкупно 
8,0 

5,0 
6,0 
5,0 
6,0 
8,0 

5,0 
5,0 

8,0 
6,0 
5,0 
5,0 
6,0 

15,0 

15,0 
15,0 
15,0 
18,0 

15Д) 
20,0 
15,0 
15,0 
22,0 

15,0 
15,0 

22,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16,0 

—- х м е љ 
—• компир, кромид 
— г р а в 
—• добиточни крмни билки: сите производи 

•— цвеќе и украсни билки 
— семе, расад и калеми 
— јаболки 
— кикиритки (со лушпа) 
— грозје: сите видови, лозарски расад и калеми 
— свежи јајца 
— свежа риба 
— пилиња број лери, живи и едно дневни пилиња 
— останат свеж зеленчук и овошје \ 
ОБЛАСТ ОЗ — ШУМАРСТВО 

— трупци 
— столбови 
•— техничко дрво 
— огревно дрво 
— дрвен ќумур 
— расад шумски 
— печурки свежи 
—ј останати производи од искористување на шумите 

вкупно 
8,0 
5,0 
3,0 

8,0 
5,0 
8,0 
6,0 
8,0 
6,0 

6,0 
20,0 
15,0 
7,0 

20,0 
15,0 
20,0 
15,0 
20,0 
18,0 

по посебни прописи 
4,0 7,0 
8,0 

вкупно 
вкупно 
вкупно 
4,0 
5,0 
5,0 
6,0 
5,0 

25,0 

6,0 
6,0 
6,0 

10,0 
12,0 
15,0 
18,0 
12,0 

2. За покривање на трошоците во прометот во 
транзит на производите од точка 1 на оваа одлу-
ка, прометните организации можат да пресметаат 
најмногу до 2% и тие не можат да бидат повисо-
ки од стапките пропишани во точка 1 од оваа 
одлука. 

При формирање на цените на прометот на го-
лемо стапката од став 1 на оваа точка е составен 
дел на стапката за покривање на трошоците во 
прометот на големо. 

3. Ако прометната организација на здружен 
труд набави стока непосредно од производителот 
или увозникот и изврши само промет на мало, 
при формирањето на продажната цена на мало, 
стапката за покривање на трошоците во проме-
тот на мало од точка 1 на оваа одлука може да 
се зголеми уште до 150% ОД стапката за покривање 
на трошоците во прометот на големо. 

4. Стапките за покривање на трошоците во 
прометот на големо и на мало се пресметуваат на 
набавната цена на производите. 

Под набавна цена во прометот на големо и на 
мало, во смисла на оваа одлука, се подразбира 
нето-фактурна цена на добавувачот (производител, 
претходен учесник во прометот) зголемена за за-
висните трошоци. 

Под нето-фактурна цена на добавувачот, во 
смисла на оваа одлука, се подразбира износот што 
е пресметан во фактурата на добавувачот кој го 
плаќа купувачот. 

Стапката за покривање на трошоците во про-
метот на стоките од оваа одлука, не го содржи да-
нокот на промет на стоките на мало. 

5. Под зависни трошоци, во смисла на оваа 
одлука, се подразбираат трошоците за натовар и 
истовар, трошоците за транспорт од стовариштето 
на добавувачот до стовариштето на купувачот, 
осигурувањето на стоките во транспортот, транс-
портното кало, кршот и расипувањето на сто-
ките, трошоците за зимско лагерување во соодвет-
ни простории, посебните трошоци на пакувањето, 
манипулирањето и ел. за транспортот на стоките, 
како и трошоците за транспортот од стовариштето 
на купувачот до неговите продавници, односно про-
дажните места. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка 
можат да се пресметаат само фактичките трошоци 
што ги имала и фактурира ла на купувачот друга 
организација на здружен труд. 

По исклучок од став 2 на оваа точка купува-
чот-прометната организација може да ги пресме-
тува зависните трошоци од став 1 на оваа точка 
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и кога транспортот, натоварот и истоварот и дру-
го ќе го изврши со свои транспортни средства, а 
најмногу до височината на пропишаните тарифи во 
јавниот сообраќај, што се формирани во соглас-
ност со прописите. 

Организацијата на здружен труд може завис-
ните трошоци од став 1 на оваа точка да ги прес-
мета во планиран просечен износ кој се внесува 
на одделна сметка на временски разграничувања, 
со тоа што по периодичните и завршните сметки 
ќе изврши усогласување со стварно платените тро-
шоци. Позитивната разлика од оваа сметка може 
да се користи во согласност со прописите. 

6. Прометните организации кои вршат ситно 
пакување на прехранбени производи кои одго-
вараат на индустриски начин на пакување можат 
при формирањето на продажните цени во проме-
тот на тие производи, под точките 4 и 5 од оваа 
одлука, посебно да ги пресметаат стварните тро-
шоци на пакувањето, а најмногу до износот кој е 
во согласност со прописите, што ги пресметуваат 
производните организации на здружен труд при 
пакување на тие производи. 

7. Ако во прометот на големо учествуваат по-
веќе прометни организации, тие меѓусебе ја делат 
пропишаната стапка за покривање на трошоците 
во прометот на големо, со тоа што секоја органи-
зација во тој вид промет е должна во фактурата 
за продажбата на стоката одделно да го искаже 
делот на стапката што го пресметала и делот што 
останува за другите учесници. 

8. Не се смета за зголемување на стапката за 
покривање на трошоците на прометот износот на 
позитивната разлика во цената што прометната ор-
ганизација ја пресметува како разлика меѓу пос-
тојната продажна цена на стоките на залиха и 
продажната цена од ист вид и квалитет што по-
доцна се купени ако таа разлика во цената се 
пресметува и внесува на посебна сметка на вре-
менски разграничувања, во согласност со пропи-
сите. 

9. Ако производните организации на здружен 
труд, во согласност со прописите, поминат од фор-
мирање на производствените цени на цени на го-
лемо и мало, при формирањето на тие цени ќе ги 
применуваат стапките од одлуката, со тоа што на 
така формираните цени, со самоуправни спогодби 
со прометните организации на здружен труд, во 
согласност со прописите, можат да утврдат пои-
накви односи за учество на трошоците во проме-
тот. 

10. Формирањето на цените на производите во 
прометот на мало односно на големо ќе се врши 
според одредбите на оваа одлука од денот на неј-
зиното влегување во сила. 

И. Се овластува Републичката заедница за 
работите на цените, по потреба, да дава упатства 
за класифицирање на производите од точка 1 и за 
примената на оваа одлука. 

12. Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата на здру-
жен труд која не се придржува кон точка 7 од 
оваа одлука. 

За ваков прекршок ќе се казни и одговорното 
лице во организацијата на здружен труд со па-
рична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

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

Бр. 23-662/1 
1 април 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

128. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за 

игрите на среќа, а во согласност со член 7-г, став 
2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за основање на организација за приреду-
вање игри на среќа („Службен весник на СРМ" бр. 
26/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ 
ВОДАТ НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ ЛОТАРИЈА-
ТА НА МАКЕДОНИЈА — ПРИХОДИ ОД ИГРИ НА 

СРЕЌА, ОСТВАРЕНИ ВО 1981 ГОДИНА 

1. Остварените приходи од игрите на среќа, 
што се водат како средства на посебна сметка кај 
Лотаријата на Македонија собрани заклучно со 
31 декември 1981 година, и се распоредуваат на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура за учество во финансирањето 
на изградбата, доградбата и инвестиционото одр-
жување на објектите за физичката култура. 

2. Лотаријата на Македонија, средствата што 
се водат на посебна сметка во износ од 1.780.000 
динари, ќе и ги преведе на Републичката самоуп-
равна интересна заедница на физичката културава 
користење за намените што ќе ги утврди надлеж-
ниот самоуправен орган на таа Заедница. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 23-612/1 
24 март 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

129. 
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 ИНФОР-

МАТИКА 

1. За советник на директорот на Републичкиот 
завод за информатика се назначува Викторија Ба-
бамова, инженер за системска анализа за економ-
ска и автоматска обработка на податоци во ОЗТ 
„Малон" — „ОХИС" — Скопје. 

<2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-581/1 
И март 1982 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Хисен Рамадани, е. р. 

130. 
Врз основа на член 90 став 4 и член 96 став 3 

од Законот за Извршниот совет („Службен весник 
на ОРМ", бр. 43/81), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА УРЕДОТ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник на директорот на Уредот за до-
кументација во Извршниот совет на Собранието на 
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Социјалистичка Република Македонија се назна-
чува Љубомир Герасимовски, управител на Архи-
вот на Македонската академија на науките и умет-
ностите. 

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

Бр. 17-471/1 
25 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

131. 
Врз основа на член 3 и 15 од Законот за учеб-

ниците за основно и средно образование („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 44/76), Републичкиот пе-
дагошки совет, на 1Х~та седница, одржана на 29 
јануари 1982 година, донесе 

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

УН ОДДЕЛЕНИЕ 

,1. Се одобрува употребата на учебникот Фи-
зика за VII одделение од Лазар Тодоровски, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 23 
6 февруари 1982 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Митко Илиевски, е. р. 

132. 
Врз основа на член 3 и 15 од Законот за учеб-

ниците за основно и средно образование („Службен 
весник на СРМ", бр. 44/76), Републичкиот педагош-
ки совет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јану-
ари 198)2 година, донесе 

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

VII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Хе-
мија за VII одделение од Цветковиќ д-р Саво, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 24 
6 февруари 1982 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Митко Илиевски, е. р. 

133. 
Врз основа на член 3 и 15 од Законот за 

учебниците за основно и средно образование 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/76), Републич-
киот педагошки совет, на 1Х-та седница, одржана 
на 29 јануари 1982 година, донесе 

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

ВОСПИТАНИЕ ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

(1. Се одобрува употребата на учебникот Му-
зичко воспитание за V одделение од Благоја Ца-
нев и Васил Попдучев, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 25 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

134. 
Врз основа на член 3 и 15 од Законот за учеб-

ниците за основно и средно образование („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 44/76), Републичкиот педа-
гошки совет, на 1Х-та седница, одржана на 29 ја-
нуари 11982 година, донесе 

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

ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Чи-
танка за V одделение од Димитар Гогушевски, Дра-
ган Мишковски и Војо Велјановски, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

0)3 бр. 26 
6 февруари 19812 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

135. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за 

средното образование и воспитание („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки 
совет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јануари 
1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАРКСИ-
ЗАМ И САМОУПРАВУВАЊЕ ЗА I КЛАС СРЕД-

НО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот (Марк-
сизам и самоуправување за I клас средно насоче-
но образование од Јорданов Стојан и Спасески д-р 
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Јордан, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 27 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р. 

136. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СТМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јануари 
1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ПРОИЗВОД-

НО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА I КЛАС 

1. Се одобрува употребата на учебникот Про-
изводно-техничко образование за I клас од Кралев 
м-р Тодор, Смилевски м-р Цветко и Ивановски 
Новит, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 28 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

137. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СТМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јануари 
1082 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ФИЗИКА ЗА 
I КЛАС НА ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ ЗА НАСОЧЕ-

НО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Физи-
ка за I клас на заеднички основи за насочено об-
разование од Јоноска д-р Мирјана, Темелковски 
м-р Димитар и Тодоровски Лазо, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, .1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 29 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

138. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СТМ", бр. 215/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јануари 1982 
година, донесе 

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

ЗА I КЛАС НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Исто-
рија за I клас на средно образование од Цветан 
Беличански, Благоја Цветковски и Алексо Ќорве-
зировски, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат, за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 30 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

139. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СТМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јануари 1982 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-
ГИЈА НА ЗАНИМАЊЕТО I ДЕЛ ЗА МАШИНБРА-
ВАРИ И ДРУГИ ЗАНИМАЊА ОД МЕТАЛСКО-

МАШИНСКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Тех-
нологија на занимањето I дел за машинбравари и 
други занимања од металско-машинска струка од 
Драгослав Јевтиќ, Стеван Симиќ и Павле Шојиќ, 
во ^здание на Работната организација за учебни-
ци „Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 31 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

140. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јануари 1982 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-

ГИЈА НА ЗАНИМАЊЕТО II ДЕЛ ЗА 
МАШИНБРАВАРИ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Техно-
логија на занимањето II дел за машинбравари од 
Драгослав Јевтиќ, Стеван Симиќ и Павле Шојиќ, 
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во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 32 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р. 

141. 
Брз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СРЖ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-
ГИЈА НА ЗАНИМАЊЕТО БРАВАР-МОНТЕРИ И 

ГРАДЕЖНИ БРАВАРИ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Тех-
нологија на занимањето бравар-монтери и градеж-
ни бравари од Павле ШојиЅќ и Стеван Симиќ, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 33 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

142. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јануари 1982 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ПРЕРАБОТ-
КА НА МЕТАЛИТЕ ВО ПЛАСТИЧНА СОСТОЈБА 
ЗА ЗАНИМАЊЕТО ОД МЕТАЛУРШКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Пре-
работка на металите во пластична состојба за 
занимањето од металуршка струка од дипл. инж. 
Велимир Терзиќ, во издание на Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 35 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
•Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

143. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јануари 1982 
година, донесе 

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

ЗАНИМАЊЕТО ОД МЕТАЛУРШКА СТРУКА 

II. Се одобрува употребата на учебникот Леење 
за занимањето од металуршка струка од Стеван 
Симиќ, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 36 
6 февруари 1982 година 

Скопје Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Митко Илиевски, е. р. 

144. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на 1Х-та седница, одржана на 2/9 јануари 1982 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ГОТВАР-

СТВО ЗА I КЛАС НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 
УЧИЛИШТА 

II. Се одобрува употребата на учебникот Гот-
варство за I клас на угостителските училишта од 
Трпчевски Фидан, во издание на Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је, 19812 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно. дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 37 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

145. 
Врз основа на член 42 и 53 од Законот за сред-

ното образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки со-
вет, на 1Х-та седница, одржана на 29 јануари 1982 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАТЕМА-

ТИКА ЗА III КЛАС НА ТРГОВСКИТЕ 
УЧИЛИШТА _ 

I 
1. Се одобрува употребата на учебникот Мате-

матика за III клас на трговските училишта од Па-
I; е Тодоров и Благоја Мукаетов, во издание на Ра-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ботната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението, да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

ОЗ бр. 38 
6 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, е. р. 

146. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 ОД Уставот на СР Македонија и членот 
20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по јавната расправа одржана 
на 20 јануари 1982 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 30 од Правилникот за 

организација и систематизација на работи и ра-
ботни задачи во Работната заедница на Тутуновиот 
комбинат „Боро Петрушевски — Папучар" во Ку-
маново, во делот во кој е предвидено распоредува-
ње и реизборност на раководители на сектори, 
служби и ресторан, да се врши по пат на инте-
рен оглас, донесен на /10 април 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Тутуновиот комбинат „Боро 
Петрушевски — Папучар" — Куманово, на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 158/81 од 19 ноември 1981 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
означениот дел од членот 30 од правилникот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука, затоа што осно-
вано се постави прашањето за неговата спротив-
ност со ставот 3 на член 170 од Законот за здру-
жениот труд, како и за неговата согласност со ста-
вот 3 на член 8 од Законот за работни односи. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
претходната постапка и на јавната расправа, Су-
дов утврди дека во неговиот член 30 е предвидено 
за раководителите на сектори, служби и ресто-
ран кои се затекнати на работа на денот на до-
несувањето на овој правилник, без оглед дали ги 
исполнуваат или не предвидените услови со овој 
правилник, во рок од 30 дена од неговото доне-
сување да се распише интерен оглас. Тој оглас 
го распишува и изборот го врши Работничкиот совет 
на работната заедница. Доколку на интерниот ог-
лас не се јават кандидати кои ги исполнуваат 
предвидените услови, работничкиот совет може да 
донесе одлука за избор на кандидат кој не ги 
исполнува условите, ако тој до тогаш успешно ги 
извршувал работите и работните задачи, а под ус-
лов да има најповеќе за еден степен пониска 
стручна подготовка од предвидената. За ваквите 
работи и работни задачи интерниот оглас ќе се 
обновувал на секои четири години {интерна реиз-
борност). 

Понатаму Судов утврди дека во членот 106 од 
статутот и во членот бб од Статутарната одлука 
за измени и дополнувања на статутот на Комбина-
тот, донесена на 18 декември 1980 година, е пред-
видено како работници со посебни овластувања и 
одговорности покрај другите да се сметаат и ра-
ботниците кои вршат работи и работни задачи 
предвидени за раководителите на сектори односно 
служби во работната заедница. 

5. Според ставот 3 на член 171) од Законит за 
здружениот труд и ставот 3 на член 8 од Законот 
за работни односи, за работите и работните задачи 

на работниците кои имаат посебни овластувања и 
одговорности, објавувањето на условите се врши 
преку јавен конкурс со назначување на времето 
за кое се врши пополнувањето. 

Од овие законски одредби произлегува дека 
работите и работните задачи кои со самоуправен 
општ акт се утврдени како работи при чие врше-
ње работниците имаат посебни овластувања и од-
говорности не можат да се пополнуваат со распо-
редување по пат на интерен оглас, затоа што спо-
ред мислењето на Судов тоа би било во спротив-
ност со наведените законски одредби. 

Со оглед на тоа што со означениот дел од член 
30 од оспорениот правилник е предвидено раково-
дителите на сектори, служби и ресторан, кои спо-
ред статутот се утврдени како работници со посеб-
ни овластувања и одговорности, да се распореду-
ваат по пат на интерен оглас, Судов смета дека 
овој дел од оспорениот член 30 е во спротивност 
со ставот 3 на член 170 од Законот за здружениот 
труд, како и дека не е во согласност со ставот 3 
на член 8 од Законот за работни односи. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 158/81 
20 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

147. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по јавната расправа 
одржана на 29 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

,1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување ви-
сината на надоместокот за минералните суровини, 
донесена од Собранието на општината Крива Па-
ланка на 8 јули 1980 година. 

;2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
ната Крива Паланка". 

3. Работничкиот совет на Основната органи-
зација на здружениот труд Рудници „Силекс — 
Неметали" во состав на Рударско-индустрискиот 
комбинат „Силекс" од Кратово, поведе постапка за 
оценување законитоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука затоа што во неа било 
предвидено плаќање надоместок за експлоатација 
на минерални суровини во износ од 30 динари за 
кубен метар искористена минерална суровина, што 
не било во согласност со ставот 1 на член 5 од 
Законот за истражување и експлоатација на ми-
нерални суровини („Службен весник на СРМ" бр. 
24/73). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека предмет на оспорената 
одлука е определување висината на надоместокот 
за експлоатација на песок, чакал, камен, туларска 
и грнчарска глина на подрачјето на општината 
Крива Паланка. Во ставот 1 на член 2 од одлуката 
е предвидено сите корисници на минерални суро-
вини од бреговите и коритата на природните водо-
теци и од другите површини на подрачјето на оп-
штината да плаќаат надоместок. Во ставот 2 на 
овој член е предвидено дека по исклучок, надо-
месток нема да се плаќа ако извадените минерал-
ни суровини се користат за одржување и заштита 
на водостопанските објекти или за општонародна 
одбрана. Во членот 3 од одлуката е утврдена ви-
сината на означениот надоместок и тоа во износ од 
30 динари за кубен метар искористен песок, чакал, 
камен, туларска и грнчарска глина. 

15 април 1982 
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5. Според членот 1 од Законот за истражува-
ње и експлоатација на минерални суровини, од-
редбите од овој закон се однесуваат на истражу-
вањето и експлоатацијата на рудното богатство, 
без оглед дали тоа се наоѓа во земјата или на 
нејзината површина, на езерско дно или под него. 
Во ставот 1 на член 5 од наведениот закон е ут-
врдено дека за извадената минерална суровина при 
истражувањето и експлоатацијата, како за опште-
ствена сопственост, организациите на здружениот 
труд се здобиваат со право на користење без надо-
месток. Во ставот 2 на овој член од законот е оп-
ределено дека надоместок за извадена суровина 
плаќаат граѓаните, граѓанско-правните лица, оп-
штествените организации и други здруженија на 
граѓаните. Висината на овој надоместок, согласно 
ставот 3 од овој член, ја определува општината. 

Според ставот 1 на член 98 од Законот за во-
дите („Службен весник на ОРМ" бр. 6/81), за ва-
дење песок, чакал и камен од коритата и брего-
вите на природните водотеци и езера се плаќа при-
донес. По исклучок од став 1 на овој член од зако-
нот, придонес не се плаќа ако извадениот песок, 
чакал и камен се употребува за изградба и одр-
жување на заштитни водостопански објекти и об-
јекти за општонародна одбрана, како и за кому-
нални и други јавни објекти чиј инвеститор е мес-
ната заедница. 

Според мислењето на Судот, со оспорената од- , 
лука е утврден еднаков режим на плаќање надо-
месток за експлоатација на минерални суровини, 
кој според одредбите од наведените закони, е раз-
личен. Имено, законот за истражување и експлоа-
тација на минерални суровини предвидува дека 
организациите на здружениот труд се здобиваат со 
право на користење на извадената минерална су-
ровина без надоместок, а граѓаните, граѓанско-
правните лица, општествените организации и дру-
ги здруженија на граѓани, плаќаат соодветен на-
домест. Одделот 7 на главата II од Законот за во-
дите, пак, како специјален закон во однос на За-
конот за истражување и експлоатација на мине-
рални суровини го уредува прашањето на експлоа-
тацијата на песок, чакал и камен, и предвидува 
за овие минерални суровини плаќање придонес со 
исклучок ако извадениот песок, чакал и камен 
служи за изградба и одржување на заштитните 
водостопански објекти, за објекти за општонарод-
на одбрана или за јавни објекти чиј инвеститор е 
месната заедница. Поради тоа, во ситуација на раз-
личен режим на користење на минералните суро-
вини, утврден со законот, Судот смета дека не мо-
же со одлука на собрание на општина да се утвр-
дат истоветни обврски на корисниците на мине-
рални суровини. Со оглед на тоа, Судот оцени де-
ко одлуката не е во согласност со ставот 1 на член 
5 од Законот за истражување и експлоатација на 
минерални суровини затоа што предвидува пла-
ќање надоместок за извадена минерална суровина 
од сите корисници без оглед дали се работи за 
овластена организација на здружениот труд или 
пак за граѓани, граѓанско-правни лица, општестве-
ни организации или други здруженија на граѓани. 

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

У. бр. 2,11/8,1 
29 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

148. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15, 
алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата од 11 февруари 1082 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) точката 1 на член 43 од Правилникот за 

распоредување на чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка пот-
рошувачка на работниците во Централното основно 
училиште „Страшо Пинџур" во село Соколарци, 
општина Кочани, донесен со референдум на 24 
декември 1977 година; и 

б) членот 2 од Одлуката за измена и дополну-
вање на Правилникот за распоредување на чис-
тиот доход и распределба на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работни-
ците во означеното училиште, донесена со рефе-
рендум на 5 март 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Страшо Пинџур" во село Соколарци, општина 
Кочани, на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 71/81 од 17 декември ШИ година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите од актите означени во точката 1 на 
оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што 
основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со начелото на распределба според трудот и 
со ставовите ,1 и 2 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 3/77 и 48/78). 

4. Разгледувајќи ја точката 1 на член 43 од 
правилникот за распределба на средствата за лич-
ни доходи, во текот на постапката и на седницата, 
Судов утврди дека сложеноста на работите и ра-
ботните задачи на наставниците, покрај другото, а 
во зависност од степенот на знаењето и способнос-
тите на овие работници, е вреднувана со 90 бода 
за висока, со 60 за виша и со 30 бода за средна 
стручна подготовка. 

Понатаму, разгледувајќи го членот 2 од ос-
порената одлука за измена и дополнување на пра-
вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи, со кој е изменет членот 43 од правилникот 
за распределба на средствата за лични доходи во 
ова училиште, Судов утврди дека резултатите од 
извршувањето на работите и работните задачи на 
наставниците, а во зависност од знаењата и уме-
ењата стекнати преку стручната оспособеност, се 
вреднувани на тој начин, што за основен степен 
на оспособеност се утврдени 30 бода, за повисок 
степен 60 и за висок степен на оспосебност 90 
бода. Со тоа, всушност, сложеноста на работите и 
работните задачи на наставниците пак се вреднува 
во зависност од стручната подготовка. 

!5. Согласно начелото на распределба според 
трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија, и според ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд, на секој работник 
му припаѓа од доходот на основната организација 
на здружениот труд личен доход за задоволување 
на неговите лични, заеднички и општи општестве-
ни потреби според резултатите од неговиот личен 
придонес што со својот тековен и минат труд го 
дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. 

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образова-
ние, наставници за одделенска настава во основ-
ното училиште можат да бидат лица што заврши-
ле филозофски факултет — педагошка група и 
педагошка академија — отсек за одделенска нас-
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тава, како и лица што завршиле учителска школа. 
Наставници по предметна настава во основното 
училиште, според ставот 2 на истиот член од озна-
чениот закон, можат да бидат лица што завршиле 
еднопредметна или двопредметна соодветна група 
за образование на наставници на факултет, висо-
ка школа, ликовна академија, музичка академија, 
педагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов, стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за лични 
доходи така, што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна под-
готовка, а тоа значи за кои се смета дека се по-
сложени, оправдано е од гледиштето на начелото 
на распределбата според трудот да се предвидува 
повисоко мерило по основот сложеност во однос 
на работите и работните задачи за кои е предвиден 
понизок степен на стручна подготовка односно 
стручна оспособеност. Меѓутоа, во случаите во кои 
за вршење на одредени работи и работни задачи 
се предвидени повеќе степени на стручна подготов-
ка, вреднувањето на тие работи се врши според 
нивната сложеност, како што е случај со членот 
79 од означениот закон за основното образование 
и воспитание, а не според стручната подготовка 
што ја има конкретниот работник. Имено, кога за 
вршење на одредени работи и работни задачи ал-

тернативно се утврдени повеќе степени на стручна 
подготовка, тоа значи дека сложеноста на тие ра-
боти и работни задачи е таква, што може со успех 
да ги врши секој од работниците што има еден од 
утврдените степени на стручна подготовка. 

Со оглед на тоа што во точката 1 на член 43 
од правилникот, како и во членот 2 од оспорената 
одлука за измена и дополнување, се предвидува 
различно учество во распределбата на средствата 
за лични доходи на наставниците по основот сло-
женост, во зависност од степенот на нивната струч-
на подготовка односно нивната стручна оспособе-
ност, иако со Законот за основното воспитание и 
образование е пропишано дека со еден од предви-
дените степени на стручна подготовка со успех 
може да се изведува наставата во основното учи-
лиште, Судов утврди дека оспорените одредби од 
правилникот и од оспорената одлука не се во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот и со ставовите 1 и 2 на член 79 од означениот 
закон. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 71/8,1 
11 февруари 1982 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

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

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА 

211. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 12 од Статутот 
на Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Виница, на заедничка сед-
ница на двата собора на Собранието, одржана на 
4 март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-

СТВО ЗА 1982 ГОДИНА НА ОПШТИНАТА 
ВИНИЦА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување за 1982 година се определува во висина 
од 8,80°/о од бруто личниот доход и другите при-
мања. 

Тарифите на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести за организациите на 
здружен труд и други корисници што се распоре-
дени во областа од 0 и 9 од номенклатурата се 
определува во висина од 0,50% од бруто личниот 
доход. 

Тарифите на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести за организациите 
на здружен труд и други корисници што се рас-
поредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата 
се определуваат во висина од 0,50% од остваре-
ниот доход, намален за пресметаните законски и 
договорни обврски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Од предвидената стапка на придонесот во чле-

нот 1 од оваа одлука 1% ќе се издвојува на по-
себна сметка при СОК — филијала Кочани, Експо-
зитура Виница, за изградба на Здравствен дом — 
Виница. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство за работниците ис-
пратени на работа во странство од основните ор-
ганизации на здружен труд (деташирани работ-
ници) се определува по стапка во висина од 25% 
од утврдената основица што го претставува месеч-
ниот просечен нето личен доход на работниците 
во матичната организација исплатен во годината 
што претходи на годината во која работникот е 
испратен во странство, односно месечниот просе-
чен нето личен доход во матичната организација 
остварен во претходната година на сите работни-
ци од категоријата што ја има деташираниот ра-
ботник —за работниците кои не оствариле личен 
доход во претходната година. 

Основиците од претходниот став во текот на 
годината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемени-
от личен доход во матичната организација во го-
дината кога деташирањето е извршено според прет-
ходната година. 

Член 4 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за лицата пријавени кај Заедницата за 
вработување кои примаат паричен надоместок на 
име привремено невработени лица, како и за ли-
цата уживатели на пензија се определува во виси-
на од 12,50% од нето примањата. 

За лицата пријавени кај Заедницата за вра-
ботување основицата за пресметување на придо-
несот за здравствено осигурување ја сочинуваат 
просечниот износ исплатен на име паричниот на-
доместок за привремено безработни лица во вре-
мето за кое се плаќа придонес за здравствено оси-
гурување. 

Член 5 
За лицата кои работат по договор за дело се 

плаќа придонес за здравствено осигурување во 
случај несреќа на работа и професионално забо-
лување по стапка од 0,73% од исплатениот надо-
месток. 

Член 6 
Доколку со Законот за здравствено осигурува-

ње и задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението (во натамошниот текст: Зако-
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мот) и другите општи акти па Основната заедница, 
основицата за пресметување на придонесите е оп-
ределена во нето износ, придонесот за здравстве-
но осигурување се пресметува и се плаќа по стап-
ка односно според тарифата пресметана за проме-
на на нето личниот доход односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифите 
на начин предвиден во претходниот став се врши 
и кога личните доходи исклучително се пресме-
туваат и се плаќаат во нето износ, како и во 
случај кога во личниот доход не се содржани сите 
придонеси од личниот доход или истите се плаќаат 
по другите стапки по кои придонесот се пресме-
тува и се плаќа за поголем број работници вра-
ботени во работните организации. 

Член 7 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука, освен 1% наменети за изградба на здрав-
ствен дом, се наменуваат: 

— 56%, за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита, 

— 44%, за здравствена заштита која што само-
стојно ја утврдува Заедницата. 

Член 8 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на придонесот на начин утврден со закон, 
Статутот и другите општи акти на Основната за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Виница. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 февруари 1982 година. 

Бр. 06-123 
5 март 1982 година Претседател, 

Виница Боро Панов, е. р. 

Загубени печати 
Загубениот тркалезен печат под назив: „Елек-

тронот ал атерска работна организација „Електро-
вод" — Скопје", се огласува за неважен* (1465) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
на град Скопје, Скопје, со број 31", се огласува за 
неважен. (1525) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка, на име Бујар Асаноски, ул. 

„ЈНА" бр. 12, Струга. (1915) 
Воена книшка, издадена од Собранието на оп-

штината Куманово на име Илиевски Коле Стојан, 
ул. „Вера Јоциќ" бр. 12, Куманово. (1988) 

Воена книшка, издадена од ВП 2558, Прокупље 
на име Зоран Симоновски, е. Враготурце, Куманово. 

Воена книшка на име Осман Османи, е. Пирок, 
Тетово. <2047) 

Свидетелство за VIII одделение на име Божи-
нов Ванчо, е. Облешево, Кочани. (2062) 

Воена книшка на име Алко Рустеми, е. Радо-
лишта, Струга. (2108) 

Свидетелство за завршено III одделение за 
возрасни, издадено од ЦОУ „Јоаким Крчовски" — 
Крива Паланка на име Аредин Незировски, ул. 
„Единство" бр. 15, Крива Паланка. (2145) 

Работна книшка, издадена од Крива Паланка 
на име Стаменковски Благој ул. „Домач" бр. 51, 
Крива Паланка. (2178) 

Воена книшка на име Трајан Мицевски, е. 
Карбинци, Штип. (2236) 

Воена книшка на име Тодор Голомеов, ул. 
„Браќа Доневи" бр. 2, Штип. (2238) 

Сообраќајна дозвола издадена од СВР — Штип 
на име Тане Стојанов, ул. ,,1-вомајска", бр. 11, 
Штип. (1506) 

Свидетелство за завршено основно училиште, 
па име Трајковски Зоран, е. Д. Карас лари, Титов 
Велес. (15211) 

Лична карта на имо Хамзи Хамза, е. Стрим-
ница, Тетово. (1550) 

Воена здравствена легитимација на име Хамзи 
Хамза, е. Стримница, Тетово. (1551) 

Возачка дозвола бр. 322, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Ремзи Сулејмани, е. Равен, Гос-
тивар. (1568) 

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Штип 
на име Томислав Стојанов, ул. „Првомајска", бр. 
11, Штип. (1572) 

Воена легитимација на име Филип Николов, 
ул. „Брегалничка", бр. 42, Штип. (1590) 

Возачка дозвола, издадена од ОВР Берово на 
име Чучурски Славчо, ул. ,„29 Ноември", бр. 13, 
Берово. (1598) 

Воена книшка на име Л>упчо Штроклевски, е. 
Буково, Битола. (1599) 

Воена книшка на име Насер Исмаили, е. Си-
ничане, Тетово. (1608) 

Воена книшка на име Тасим Зиљбеари, е. Ко-
пачиндол, Тетово. (1611) 

Здравствена легитимација на име Стојка Та-
сева, ул. „Првомајска", бр. 38, Штип. (1713) 

Свидетелство за VIII одделение на име Снежа-
на Павловска, е. Жидилово, Крива Паланка. (1728) 

Штедна книшка на име Рецепи Љатифе, ул. 
„Киевска", бр. 9, Тетово. (1832) 

Воена книшка на име Ајет Идризи, ул. „И. Р. 
Лола" бр. -301, Тетово. (1734) 

Возачка дозвола на име Добре Давитков, ул. 
„М. Тито", бр. 60, Штип. (1788) 

Воена книшка на име Спасовски Веселин Ду-
шан, е. Мала Црцорија, Крива Паланка. (1835) 

Свидетелство за завршено IV одделение изда-
дено од Под рачното училиште „Лирија" од е. Бузал-
ково, на име Сулејмани Кемал, е. Бузалково, Титов 
Велес. (1841) 

Диплома за ѕидар на име Бранко Цветковски, 
е. Псача, Крива Паланка. (1846) 

Работна книшка на име Мирвет Идризи, е. Ж и -
ровница, Гостивар. (7628) 

Диплома за завршено металско училиште, на 
име Љупчо Ангеловски, е. Габар, Крива Паланка. 

Штедна книшка бр. 76003-1071 издадена од Бе-
оградска банка — Филијала Уб на име Томислав 
Вељковић ул. „47", бр. 7, Скопје. (1867) 

Загубените чекови бр. 130301 од 130310 на име 
Стаменков Љупчо, ул. „Александар Турунџив" бр. 
8-6, Скопје, издадени на 21. ХИ. 1981 година од 
Љубљанската банка — Основна банка — Скопје, 
се огласуваат за неважни. (1667) 

Загубената меница, издадена на ден 18. VIII. 
1981 година на износ од <1124.542,40 дин. со рок на 
достасаност 25. IX. 1981 година, се огласува за не-
важна. Исплаќач на меницата е „Велепромет" — 
Вуковар ООУР Велепродаја (ж. е. СОК Вуковар: 
35100-601-768), а авалист на меницата е Комерцијал-
ната банка — Вуковар (ж. е. 35100-620-16). (191) 

КОНКУРСИ 
Советот на Шумарскиот факултет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор или преизбор на еден наставник по 
предметот Организација на шумското производство 
во исто или повисоко звање 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат: 
диплома за завршен III степен на студии, односно 
завршен докторат, куса биографија, список на 
стручни и научни трудови и по еден примерок од 
самите трудови. 

Пријавите со останатите документи се подне-
суваат во отворениот рок од 15 дена. (91) 
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Советот на Шумарскиот факултет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за преизбор или избор на еден соработник во 
исто или повисоко наставничко звање по предме-
тот Искористување на шумите 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат: 
диплома за завршен III степен на студии, односно 
завршен докторат, куса биографија, список на 
стручни и научни трудови и по еден примерок од 
самите трудови. 

Пријавите со останатите документи се подне-
суваат во отворениот рок од 15 дена. (92) 

Автотранспортната организација на здружен 
труд „ПОЛЕТ" — Тетово, врз основа на одлуката 
од надлежниот орган за изградба на инвестицио-
нен објект, во својство на инвеститор 

р а с п и ш у в а 
О Г Л А С 

за јавно прибавување на понуди за изградба 
на ПУМПА ЗА ГОРИВО со капацитет од 80 тони 
(за интерни потреби). 

Детални технички податоци за поднесување на 
понуди може да се добијат кај инвеститорот или 
на телефон 094/211-729. 

Право на поднесување понуди имаат сите ОЗТ 
регистрирани за вршење на дејноста во која спа-
ѓа градењето на таков објект. 

Понуди се доставуваат во три примероци на 
адреса: „ПОЛЕТ" — АОЗТ — Тетово, ул. „Илин-
денска" бр. 226, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот. 

Понудите треба да содржат цена, рок и други 
услови за изградба на објектот. (97) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је ООЗТ Институт за лозарство и винарство — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
— избор на еден наставник во сите звања по 

предметот Винарство; 
— избор на едно лице во сите научни звања 

по Лозарство и 
— избор на едно лице во звањето асистент за 

наука по Лозарство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те пропишани со Законот за високото образова^ 
ние на СР Македонија и Законот за организирање 
на научните дејности на СТМ, а согласно донесе-
ниот Правилник за утврдување на критериумите 
за пополнување на наставните, научните и струч-
ните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за лозарство и винарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (90) 

Советот на Медицинскиот центар „Гевгелија" 
— Гевгелија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за испраќање лекар на специјализација по 
следната специјалност: 

— 1 (еден) за школска медицина. 

УСЛОВИ: 
— кандидатите треба да имаат завршено ме-

дицински факултет; 
— да имаат положено стручен испит; 
— да познаваат еден од светските јазици и 
— да имаат поминато на работа во Центарот 

најмалку 4 (четири;) години. 
Молбите со потребните документи да се дос-

тавуваат на адреса: Медицински центар „Гевгели-
ја" — Гевгелија — за Советот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Личниот доход се одредува според Правилни-
кот за распределба на средствата за лични доходи 
и за заедничка потрошувачка. (93) 

Конкурсната комисија на Фабриката за веш-
тачки брусеви, брусио платно и хартија „ИДНИНА" 
— Кратово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работи и работни задачи 
со посебни овластувања и одговорности: 

1. Финансов директор — избор, 
2. Секретар на работната организација •— избор, 
3. Директор на БП/Х — избор, 
4. Директор на општи сектор — избор. 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови утврдени со Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

1. Кандидатите под точка еден треба да имаат 
завршено економски факултет и три години работ-
но искуство по дипломирањето. 

2. Кандидатите под точка два треба да имаат 
правен факултет и 3 години работно искуство по 
дипломирањето. 

3. Кандидатите под точка три треба да имаат 
завршено технолошки факултет или хемиски ана-
литички смер и 3 години работно искуство по 
дипломирањето. 

4. Кандидатите под точка четири треба да 
имаат завршено правен факултет и да имаат 3 
години работно искуство по дипломирањето. 

Работите и работните задачи наведени во кон-
курсот подлежат на реизбор. 

Кандидатите се должни со молбата да достават 
препис од дипломата за стручната подготовка и 
доказ за работно искуство. 

Личниот доход се одредува според мерилата 
од Правилникот за личните доходи на работни-
ците на „ИДНИНА" — Кратово. 

Молбите се поднесуваат до Фабриката „ИДНИ-
НА" — Кратово со ознака — конкурсна комисија. 

Некомплетираните молби нема да бидат земе-
ни во разгледување^ 

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

Кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 
дена по извршениот избор. (94) 
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Конкурсната комисија за реизбор на директор 
при Монтажно-градежно-водоинсталатерската за-
друга „ХИДРОГРАДБА" од Скопје, врз основа на 
член 75 од Статутот на МГВЗ „ХИДРОГРАДБА" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор 
Кандидатот, покрај општите услови од Зако-

нот за здружениот труд, треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

1. да има завршено висока стручна подготовка: 
— технички смер, 
—- економски смер, или 
— правен смер со најмалку 5 години работно 

искуство, од кои 3 години на раководно работно 
место; 

2. да има завршено виша стручна подготовка: 
— технички смер, 
—- економски смер, или 
— правен смер, со најмалку 10 години работао 

искуство, од кои 5 години на раководно работно 
место; 

3. да има завршено средна стручна подготовка: 
— технички смер, или 
— економски смер, со најмалку 15 години ра-

ботно искуство од кои 10 години на раководно 
работао место; 

4. да е ВКВ работник со најмалку 20 години 
работао искуство од кои 15 години на раководно 
работно место. 

Покрај условите во поглед на образованието и 
на работното искуство, кандидатите треба да посе-
дуваат и морално-политички квалитети и да имаат 
организациони способности. 

(Со пријавата кандидатите треба да достават 
и документи од кои ќе се види дека ги исполну-
ваат горенаведените услови, како и да не се под 
истрага или осудувани. 

Пријавите се доставуваат до Конкурсната ко-
мисија при МГВЗ „ХИДРОГРАДБА" — Скопје во 
рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
разгледувани. 

За денот на разгледувањето на пријавите од 
страна на комисијата кандидатите ќе бидат пис-
мено известени. (95) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је ООЗТ Институт за сточарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
— избор на еден наставник во сите звања по 

предметот Исхрана на домашните животни. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те пропишани со Законот за високото образова-
ние на СРМ, а согласно донесениот Правилник за 
утврдување на критериуми за пополнување на 
наставните, научните и стручните звања на РО Зе-
мјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за сточарство. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. (89) 
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