
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 11 март 1981 
С к о п ј е 

Број 7 Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

67. 
Врз -основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 58 
од Законот за системите за врски, за радиосообра-
ќај и поштенски, телеграфски -и телефонски сооб-
раќај („Службен весник на СРМ" број 14/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 18 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОС-
НОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОН-

СКИ СООБРАЌАЈ „СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување на основните организации на здру-
жениот труд во Работната организација за поштен-
ски, телеграфски и телефонски сообраќај „Скопје" 
— Скопје, на одредбите ш,то се однесуваат на раз-
војот на ПТТ 'сообраќај, организацијата на рабо-
тењето, здружувањето на средствата, постапката за 
издвојување на одделни основни организации од 
работната организација и за другите статусни про-
мени, што за донесоа работилниците на основните ор-
г,анизации на здружениот труд во составот на Ра-
ботната организација на референдумот, одржан на 
17 октомври 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-429 
18 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

моуправна интересна заедница за основно образо-
вание, на седницата одржана на 26 декември I960 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-459 
18 февруари 1981 година 

СЖОПЈ е 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

68. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 17 
став 2 од Законот за самоуправните интересни за-
едници за воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" број 9/78), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 18 фев-
руари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-

НО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Се дава согласност на измената на Републич-
киот стандард за задолжително основно образова-
ние, утврдена од Собранието на Републичката са-

69. 

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 20 
од Законот за самоуправните /интересни заедници 
за воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 18 февруари 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВИСИНАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

1981 ГОДИНА 

Се дава согласност на висината на придонесот 
од личен доход од работен однос за обезбедување 
средства на Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно образование за 1981 година, 
утврден со Одлуката за утврдување на стапката на 
придонесот од личен доход од работен однос за 
обезбедување средства на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за основно образование 
за 1981 година, донесена од Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за основ-
но образование, на седницата одржана на 26 де-
кември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-460 
18 февруари 19811 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот" труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
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70. 

Врз оснава 'на член 393, точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ПОСЕБНА СМЕТКА ОД ДАНОКОТ НА ДО-

ХОД ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Издвоените средства од данокот на доход во 

1979 година на посебна сметка во износ од 29.717.000 
динари, се насочуваат за додатно стимулирање на 
'извозот во 1980 година ,преку Самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство 
на Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социоалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 23-213/1 
29 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

71. 

Врв основа на член 28 и 32 од Законот за сис-
темот на цените и општествената контрола на це-
ните на производите и услугите („'Службен весник 
на СРМ" бр. 33/80), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИК ЗА ПООДДЕЛ-
НИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИЧКА-

ТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЦЕНИ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 

1. Производителските организации на здружен 
труд, односно организациите на здружен труд што 
вршат услуги (во натамошниот текст: организации 
на здружениот труд) се должни да доставуваат це-v 
новник на Републичката заедница за работите на 
цените заради заверка п,ред зголемувањето на це-
,ните и тоа за следните производи, односно услуги: 

ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0112 Преработка на неметални мине-
рали (без градежни материјали) 

011211 Производство на стакло 
011212 Производство на амбалажно стак-

ло (1само за масло за јадење) 
0113 Металопреработувачка деЈност 

01131 Производство на метален репро-
дукционен материјал 

011314 Производство на метална амба-
лажа 
Производство на метална амбала-
ж а од црн поцинкован и бел лим, 
од алуминиумон и олово, произ-
водство на челични боци и др. 
(амбалажа, с-амо масло за јадење 
и тврди ширења) 

0118 Производство на базно-хемиски 
производи 

01183 Производство на хемиски влакна 
и пластични маси 
ПВЦ компаунд: компаунд наменет 
за производство на пластична ам-
балажа за масло за јадење 

012(1 Производство на градежни мате-
риј али 

012il.2 Ql'2112'O Производство на цемент 
012И4 0121141 Производство на азбестни цемент-

ни производи 
0130 Производство на прехранбени 

производи 
01'305 013050 Преработка и конзервирање на 

млеко (само путер и сите тврди 
сирења) 

0132 01320 013200 Производство на добиточна храна 
од индустриско потекло 

1102 11020 Осигурување на имоти и лица v 

110201 Осигуруваше 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Наредбата за доставување на це-
новници заради евидентирање („Службен весник на 
СРМ", бр. 46/73) 

3. -Оваа одлука ќе се применува до склучување 
на самоуправни спогодби, односно општествени до-
говори, а ќе важи најмногу шест месеци од денот 
на објавувањето. 

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

Бр. 23-1233/1 
28 јануари 1981 година 

Скопј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

72. 

Врз основа на член 2 од Одлуката за утврду-
вање на вкупниот изодс на девизите за потребите 
на Републиката и општините во 1981 година 
(„Службен весник на GPM", број 43/80), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македониј.а донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕ-
НИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА 

ОПШТИНИТЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Девизите за потребите на Републиката и на 

општините, утврдени во динарска противвредност 
од 520.487.000 динари, можат да се користат за 
нестоковни и стоковни плаќања и за отплата на 
ануитети на републичките органи и организации, 
општествено-политичките организации, општестве-
ните организации, општинските органи, градот 
Скопје и Заедницата на општините и градовите на 
Македонија и тоа: 

1) за нестоковни плаќања — 
до износ од 22.090.000 динари 

2) за стоковни плаќања — до 
износ од 199.990.000 динари 

3) за отплата на ануитети — 
до износ од 266.270.000 динари 

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 
овој член се издвојува износот 32.137.000 динари за 
намирување на непредвидени и на недоволно пред-
водени расходи (средства на резервата). 

(Средствата за резервата од став (2 на овој член 
ќе се користат по одделни решенија на Извршниот 
совет. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да може да одобрува користење на средст-
ва од резервата, кои во секој поединечен случај 
не го надминуваат износот од 100,000 динари. 

Член 2 
Со распоредот на девизите за 1981 година, кој 

е составен дел на оваа одлука, се утврдуваат на ј -
високите износи на девизите за одделни корисници. 
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Член 3 
Девизните средства распоредени со оваа одлука 

ќе можат да се користат во конвертибилен и оста-
нати доврши. 

Член 4 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, според потребите, ,да донесува решенија за ко-
ристење на девизите за потребите на органите на 
општините, Градот Скопје и Заедницата на општи-
ните и градовите на М,акедонија 

Член 5 
Во средствата утврдени во распоредот на де-

визите за 1981 година за одделни корисници се 
вклучуваат и искористените средства според член 3 
од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на 
девизите за потребите на Републиката и на оп-
штините за 1981 година 

Член 6 
Корисниците на девизите ќе му поднесат на 

Републичкиот секретаријат за финансии извештај 

за користењето на девизите според оваа одлука, 
тримесечно, кумулативно, во рок од 5 дена по ис-
текот на тримесечјето, а годишен извештај до 10 
јануари 1982 година. 

Член 7 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе се 

грижи за спроведувањето на оваа одлука. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 Јануари 1981 година. 

Бр. 23-333/1 
11 февруари 198)1 година 

Скопје 

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

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА 
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73. 

Врз основа на член 195 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" број 45/80) 
и член 18 о,д Законот за студентските домови 
(„Службен весник на СРМ" број 27/77), републич-
киот секретар за наука и образование донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УС-

ЛОВИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА 
СТУДЕНТСКИОТ ДОМ ВО БИТОЛА 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа на Студентскиот дом во Битола, 
предвидени во член 15 од Законот за студентските 
домови. 

2. Решението да се достави до Студентскиот 
дом — Битола, Собранието на Општина Битола, 
Републичката заедница на насоченото образование 
и до архивата при овој Секретаријат. 

3. Решението влегува во сила осмиот ден 'од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-386/1 
16 февруари 1981 година 

Скопје 

Републички секретар за наука и 
образование, 

Анатоли Дамјановски, с. р. 

74. 
Врз основа на член 37 од Законот за опште-

ствените совети и за републичките општествени 
совети („Службен весник на СРМ" бр. 24/80), Ре-
публичкиот општествен совет за. стопански развој 
и економска политика, на седницата одржана на 5 
декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ 

РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

1. За претседател на Републичкиот општествен 
совет за стопански развој и економска политика, 
со мандат од една година, се избира д-р Душан 
Вељковиќ, делегат на Сојузот на комунистите на 
Македонија. 

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

Бр. 27-1/50 
6 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседавач на седницата на 

Републичкиот општествен совет, 
д-р Александар Донев, е. р: 

75. 
Врз основа на член 41 од Законот за опште-

ствените -совети и за републичките општествени со-
вети („Службен весник на СРМ" бр. 24/80), Репуб-
личкиот општествен совет за стопански развој и 
економска политика, на седницата одржана на 5 
декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАН-

СКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

1. За секретар на Републичкиот општествен 
совет за стопански развој и економска политика, 
за време од четири години, се именува Љупка Шу-
карова, досегашен секретар на Советот. 

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

Бр. 27-1/49 
6 февруари 1981 година 

Скопје. 
Претседавач на седмицата на 

Републичкиот општествен совет, 
д-р Александар Донев, с. р. 

76. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на 
член 15 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата од 29 ја-
нуари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 43-б од Правилникот 
за распоредување на чистиот доход и за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка на работниците во Основното 
училиште „Пецо Даскалот" во село Долнени, оп-
штина Прилеп, во состав на Работната организа-
ција на основното образование и воспитание „11 
Октомври" во Прилеп, донесен со референдум на 
10 март 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Пецо 
Даскалот" во село Долнени, општина Прилеп, на 
начинот определен за објавување на самоуправни-
те општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со "решение 
У. бр. 65/80 од 6 ноември 1980 година, поведе пос-. 
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбата од актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што пред 
Судов основано се постави прашањето за соглас-
носта на оспорената одредба од правилникот со на-
челото на распределба според трудот утврдено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
како и прашањето за нејзината спротивност со ста-
вот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениов прав,илник, во 
текот на постапката и на седницата, Судов утврди 
дека според неговиот член 37 вредноста на работите 
и работните задачи на секој работник во училиш-
тето, покрај утврдените со закон основи, се иска-
жува преку стручната подготовка односно работна 
способност стекната со работа, како претпоставен 
придонес за вршење на работите и работните за-
дачи. Понатаму, во членот 38 од правилникот, 
стручната подготовка на работникот е предвидена 
и при утврдувањето на обемот и сложеноста на 
работите и работните задачи. Во членот 43 од пра-
вилникот е утврдена вредноста на работите и ра-
ботните задачи и тоа во табели посебно за секој 
вид работа и работна задача. Вредноста на рабо-
тите и работните задачи е утврдена според основи-
те обем и сложеност, одговорност и услови за ра-
бота така, што за секој вид работи и работни за-
дачи по овие основи е определен број на бодови. 
Предвидено ,е и вреднување на дополнителни ра-
боти и работни задачи. 

Во врска со оспорениот член 43-б Судов утвр-
ди дека во него стручната подготовка се вреднува 
уште еднаш со нејзиното предвидување како по-
себен и самостоен основ. Според овој член за личен 
придонес на работникот во стекнувањето на дохо-
дот во училиштето и за неговата стручна подго-
товка, како една од претпоставките за квалитет во 
работењето односно за нејзиното стимулирање, на 
вработените им припаѓаат бодови и тоа: на квали-
фикуван работник 20 бода, на висококвалификуван 
50 бода, на работник со средна стручна подготовка 
30 бода, на работник со виша 70 и на работник со 
висока стручна подготовка 110 бода. 
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4. 'Согласно начелото на распределба според 
трудот утврдено (во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и во 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 според резултатите од неговиот 
труд и неговиот личен придонес што со својот те-
ковен и минат труд го' дал во зголемувањето на до-
ходот на таа организација. Во остварувањето на 
ова начело работниците во основната организација 
на здружениот труд се должни да утврдат. основи 
и мерила за распределба на средствата за лични 
доходи, со кои треба да се обезбеди личните ,,до-
ходи на работниците да се утврдат врз основа на 
нивниот придонес во работата и во Зависност од 
резултатите на трудот и работењето што ќе ги 
оствари основната организација. Еден од основите 
за утврдување на работниот придонес на работ-
никот, според ставот 3 на член 129 од Законот за 
здружениот труд, е ,сложеноста на работите и ра-
ботните задачи, која се изразува преку стручната 
подготовка на работникот. 

Со оглед на тоа што во членот 43-б од пра-
вилникот стручната подготовка е предвидена како 
самостоен основ за утврдување на придонесот на 
работникот иако веќе еднаш е предвидена и вред-
нувана преку основот сложеност, како изразувач 
на сложеноста на работите и работните задачи, 
Судов утврди дека овој член од правилникот не е 
во согласност со начелото за распределба според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, како и со ставот 3 на член 129 
од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 65/80 
29 јануари 1981 година 

- Скопје 
Претседател 

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

77. - -
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од -Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на 
член 15̂  од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата од 22 ја-
нуари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за основите -
и начинот на договарањето на здравствената заш-
тита за 1979 година на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тетово 
бр. 0805-716 од 4 април 1979 година, во времето на 
важењето не била во согласност со Уставот и за-
конот. 

Оваа одлука има правно дејство како и одлу-
ка со која се укинува пропис или друг општ акт. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото 'Осигурување — Тетово на 
начинот определен за објавување на самоуправ,ните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 112/80 од 4 декември 1980 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 на ,оваа одлука. Пос-
тапката беше поведена затоа што пред Судов осно-
вано се постави прашањето за согласноста на оспо-
рената одлука со членот 18 од Уставот на СР Ма-
кедонија, членот 22 од Законот за здружениот труд, 
членот 30 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и со 
уставното начело за еднаквоста на правата, долж-
ностите и одговорностите на луѓето во согласност 

со уставноста и законитоста содржано во алинеја-
та 9 од одделот II на Уставните начела од Уста-
вот на СР Македонија. 

Во одговорот на наводите содржани во реше-
нието за поведување на постапка, Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Тетово наведе дека оспорената одлука била 
од времен карактер затоа што во месец декември 
1979 година се склучени договори за обезбедување 
здравствена заштита на осигурените лица за 1979 
година со здравствените организации на подрачјето 
на заедницата и со тоа престанала нејзината важ-
ност. Меѓутоа, со оглед на тоа што од престанокот 
на важењето на оспорената одлука до поднесува-
њето на иницијативата не поминало повеќе од една 
година, Судов согласно ставот 2 на член 419 од 
Уставот на СР Македонија се впушти во оцену-
вање на нејзината уставност и законитост. 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука Судот 
утврди дека со неа се утврдени основите и начинот 
на договарањето на здравствената заштита за 1979 
година што ја даваат здравствените организации 
на подрачјето на Општинската заедница за здрав-
ството во Тетово. Во точката 9 од одлуката е пред-
видено дека здравствените организации од подрач-
јето на заедницата на здравственото осигурување 
во Тетово за здравствени услуги извршени на оси-
гуреници од други заедници за здравствено осигу-
рување од СР Македонија ќе вршат исплата по це-
ните утврдени со Самоуправната спогодба за утвр-
дување на единствени цени на здравствените ус-
луги од амбулантно-поликлиничката и аптекарока-
та дејност и болничко лекување во СР Македони-
ја за 1978 ,година, зголемена за 14,20%, а за здрав-
ствените услуги на осигурениците од другите ре-
публики зголемени за 25%. 

5. Согласно членот 18 од Уставот на СР Ма-
кедонија, -работниците во организациите на здру-
жениот труд што вршат 'дејности во областа на 
здравството, стекнуваат доход со слободна размена 
на својот Труд со трудот на работните луѓе чии 
потреби и интереси во здравството ти задоволуваат. 
Според ставот 2 на член 22 од Законот за здру-
жениот труд, условите за стекнување доход во 
слободната размена на трудот се утврдуваат со са-
моуправни спогодби. 

Од друга страна, согласно членот 30 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување, органи-
зациите на здружениот труд што вршат здрав-
ствена дејност стекнуваат средства за вршење на 
дејноста преку цената на здравствените услуги ко-
ја се утврдува со меѓусебен договор ако заедници-
те не одлучат поинаку. Судов исто така, утврди 
дека заедниците за здравственото осигурување 
склучиле самоуправна спогодба за единствени цени 
на здравствените услуги во СР Македонија. Таква 
самоуправна спогодба за единствени цени Репуб-
личките заедници за здравствено осигурување 
склучиле и за подрачјето на цела СФРЈ. Според 
тоа, Судов смета дека заедницата за здравствено 
осигурување во Тетово не може со свој општ акт 
да ги утврдува критериумите и мерилата за сло-
бодна размена на трудот како што е тоа уредено 
со оспорената одлука. Заедниците и здравствените 
организации при одредување на цените на здрав-
ствените услуги се должни да се придржуваат на 
прописите и самоуправните спогодби според кои се 
утврдуваат критериумите и мерилата за одредува-
ње на цените. Договорените цени пак се однесу-
ваат за сите заедници чии осигуреници се корис-
тат со услугите на здравствените организации за-
тоа што законот, ниту во. наведената одредба ниту 
во другите негови одредби, не ја'овластува самоуп-
равната интересна заедница со свој општ акт да 
утврдува посебни цени за здравствените услуги 
на осигурениците од другите републики. 

Со оглед на изнесената фактичка и правна 
состојба, Судов оцени дека оспорената одлука во 
време на нејзиното важење не била во согласност 
со наведените уставни и законски одредби, 
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Согласно членот пак 213 од Уставот на СР Ма-
кедонија со правото на социјално осигурување ра-
ботникот во согласност со закон, меѓу другото, си 
обезбедува за себе и за членов,ите на неговото се-
мејство право на здравствена заштита, а неприко-
сновената основа на положбата и улогата на чове-
кот за сочинуваат, меѓу другото, еднаквоста на 
правата, должностите и одговорностите на луѓето 
во согласност со уставноста и законитоста Со оглед 
на тоа што со оспорената одлука ос,игурениците од 
другите републики се ставаат во нееднаква полож-
ба при остварувањето ,на правото на здравствена 
заштита во однос на осигурениците од подрачјето 
на СР Македонија, Судов оцени дека не е во сог-

ласност и со уставното нанело за еднаквоста на 
правата, должностите и одговорностите на луѓето 
во согласност со уставноста и законитоста содржа-
но во алинејата 9 од одделот II на Уставните наче-
ла од Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 112/80 
2,1 Јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Илко лов ски, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

90. 

Врз основа на плен 34 од Законот за систе-
мот на цените и за општествената контрола на це-
ните на (производите и услугите („Службен весник 
на СРМ" бр. 33/80), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија, Стопанската комора на Ма-
кедонија, Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Републичкат,а конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Маке-
донија, Републичкиот совет на потрошувачите и 
кор,исниците на услуги при Републичкиот одбор на 
месните заедници, Републичката самоуправна ин-
тересна з,аедница за енергетика на Македонија, Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на 
железничкиот сообраќај на Македонија, Републич-
ката самоуправна интересна ,з,аедница на ПТТ — 
сообраќајот на Македонија, Заедницата за осигу-
руваше на имоти и лица, РТВ — Скопје, Задруж-
ниот сојуз на Македониј,а и Деловното здружение 
„Македонија сообраќај" склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА 

ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Со цел да се созда,дат усло,ви работниците во 

основните и другите организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници да ги уредув,аат своите меѓусебни односи и 
да ги усогласуваат своите интереси и да ги оствару-
ваат своите права и обврски во областа на цените 
и општесивената контрола на цените, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, Стопанска-
та комора на Македонија, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, Републичката конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија, Републичкиот одбор на мес-
ните заедници, Републичката самоуправна интерес-
на заедница за енергетика ,на Македонија, Репуб-
личката самоуправна интересна з,аедница во же-
лезничкиот сообраќај на Македонија, Републич-
ката самоуправна интересна заедница на ПТТ — 
сообраќајот на Македонија, Заедницата за осигу-
рување на (имоти и лица, РТВ — Скопје, Задруж-
ниот сојуз на Македонија и Деловното здружение 
„Македонија сообраќај" (во натамошниот текст: 
учесници на договорот) склучуваат Општествен до-
говор за основање на Републичка заедница за ра-
ботите на цените (во натамош,ниот текст: Републич-
ка заедница). 

Член 2 

Учесниците на Општествениот договор се сог-
ласија да се оснива Републичката заедница и ис-
тата да се организира така да го обезбеди оствару-
вањето на следните заеднички цени: 

1. Самоуправно уредување на односите во об-
ласта на цените на производите ,и услугите кои се 
од интерес на Републиката, во согласност со заед-
ничката економска политика; 

2. Унапредување и -насочување на самоуправ-
ните односи и ускладување на интересите на само-
управните организации и заедници во остварува-
њето на нивните права и обврски во областа на 
цените; 

3. Остварување на соработка и усогласување на 
ставовите за сите прашања што се од заеднички 
интереси на учесниците на договорот, утврдува-
њето и спроведувањето на утврдената ,полит,ика на 
цените како и предлагање на мерки и други пра-
шања од делокругот на Републичката заедница; 

4. Создавање на услови за понатамошно доиз-
градување на општествената контрола на цените и 
нејзиното вршење од страна на самоуправните ор-
ганизации и заедници и организираните потрошу-
вачи; 

5 Усогласувањето на ставовите и интересите на 
основните и другите организации на здруж-ениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници во предлагањето и спроведувањето на по-
литиката на цените 

Член 3 
Учесниците на договорот се согласија Репуб-

личката заедница, задачите и работите, утврдени 
со закон, да ги врши на сле,дниот начин: 

1. Во постапката за донесувањето на прописи, 
за кои е со закон овластена, да подготвува матери-
1али, да ги доставува на учесниците на договорот 
и да зазема ставови по предлозите на учесниците 
на овот договор; 

2 Во подготвувањето на основ,и за утврдување 
на политиката на цените и предлагањето на мер-
ки за нејзиното спроведување, ќе поаѓа од дви-
жењето и односите'на цените, тенденциите во дви-
жењето на цените и да г,и оценува услов,ите зна-
чајни за нивото ,и односите ,на цените и спрове-
дувањето на политиката на цените; 

3 При општественото договарање и самоуправ-
ното спогодување за цените им дава стручна по-
мош на основните и другите организации на здру-
жениот труд на тој начин што го следи и анали-
зира движењето на цените, економската состојба, 
посебно од аспект на влијанието на цените врз 
доходот на организациите на здружениот труд и 
им дава податоц,и со кои располага за состојбата во 
примарната распределба; 

4. (Може да учествува во склучувањето на оп-
штествените договори и дава стручна помош, по 
потреба, при склучувањето на самоуправните спо-
годби со кои се уредуваа-т прашањата во областа 
на цените за производите и услугите од интерес 
на Републиката; 

5. Им дава на учесниците на договорот соод-
ветни информации и податоци за влијанието од 
предложените промени на цените врз трошоците на 



11 март 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 - Стр. 165 

репродукцијата, трошоците за живот и развојот на 
производните с и а т на општеството; 

6. Во вршењето на општествената контрола на 
цените ја следи и оценува -промената на крите-
риумите за форм,ирање на цените утврдени со за-
кон, а со цел за воспоставување на поравномерни 
односи во примарната распределба и за тоа ги из-
вестува заинтересираните организации на здружен 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, 

7 При вршењето на општествена контрола на 
цените и вршењето на задачите и работите на не-
посредна контрола на цените, на начин утврден со 
Закон, за производите и услугите од интерес на 
Републиката, особено ја оценува состојбата на па-
зарот и односите на цените; 

8 Ако врз основа на согледување ил-и анализа 
се утврди дека настапиле околностите, предвидени 
со закон, кои не го обезбедуваат движењето на це-
ните во согласност со утврдената политика, му 
предлага на Извршниот совет превземање на мер-
ки на непосредна контрола на цените; 

9 На барање на Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ повремено врши согледување за 
движењето на цените, условите во кои се одвива-
ло движењето ,и основите што делувале на таквото 
движење на цените. 

Член 4 

На барање на основните и другите организа-
ции на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници, Републичката заедница, 
во рамките на своите можности, им дава стручна 
помош и остварува стручна соработка во соглас-
ност со законот и овој договор. 

Во вршењето на работите и задачите, Репуб-
личката заедница соработува со Сојузната заед-
ница и со заедниците на другите републики и авто-
номни покраини по прашањата од областа на це-
ните, а во согласност со законот и ОВОЈ договор. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласија преку 

Републичката заедница да ја информираат јавнос-
та за спроведувањето на овој договор. 

Член 6 

Учесниците на Договорот се согласија средства-
та за работа на Републичката заедница да се обез-
бедат во согласност со Законот, а во зависност од 
обемот на задачите и работите утврдени во програ-
мата за работа на Републичката заедница. 

Член 7 
i 

Учес,ниците на Договорот се согласија задачите 
' и работите што треба да ги врши Републичката 
1 заедница, согласно Законот, да се утврдуваат со 
I програма за работа. 

Член 8 

Учесниците на договорот се согласија начинот 
на работата и одлучувањето во Советот на Репуб-
личката заедница поблиску да се уредува со Ста-
тутот ,на Републичката заедница и деловникот зг 
работата на Советот на Републичката заедница. 

Член 9 

Учесниците на Договорот се согласија по склу-
чувањето и самоуправната спогодба за оставање на 
Републичката заедница да делегираат членови во 
Советот на Републичката заедница и тоа: 

Три члена на Советот на Републичката заед-
ница ги именува и разрешува Извршниот совет од 
редот на своите членови и од редот на функционе-
рите кои раководат Со работата на републичките 
органи на управата, односно републичките органи-
зации. 

Во Советот на Републичката заедница Стопан-
ската комора на Македонија делегира 15 членови. 

Заедницата на општините и градовите на Ма-
кедонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, Советот на потрошувачите и корисници-
те на услугите при Републичкиот одбор на месните 
заедници, Самоуправната интересна заедница од 
областа на електростопанството, Самоуправната ин-
тересна заедница за железнички сообраќајни органи-
зации'!, ПТТ-сообраќајот, РТВ-Окопје, Заедницата 
за осигурување на имоти и лица, Задружниот СО-
ЈУЗ на Македонија, Деловната заедница за осигу-
рување на имоти и лица, Деловната заедница „Ма-
кедонија сообраќај" и другите заедници делеги-
раат BIO Советот на Републичката заедница по 
еден член. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласија избо-

рот и именувањето на членов,ите на Советот на 
Републичката заедница, да го утврдува секој учес-
ник на овој договор, за членот ко,го го делегира, 
односно именува со самоуправен општ акт. 

Член 11 
Кон овој договор можат да пристапат допол-

нително и други заедници. 

Член (12 
Овој договор влегува во сила со неговото пот-

пишување од овластените претставници на учес-
ниците на Договорот. 

Член 13 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

УЧЕСНИЦИ НА ДОГОВОРОТ: 

Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Стопанската комора на Македо-
нија, 
Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија, 
Републ,ичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Македонија, 
Републичкиот совет на потрошу-
вачите и корисниците на услуги 
при Републичкиот одбор на мес-
ните заедници, 
Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за енергетика,4 

Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на железничкиот 
сообраќај, 
Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на ПТТчсообраќај, 
Заедницата за осигурување на 
имоти и лица, 
Радио и телевизија — Окопје, 
Задружниот сојуз на Македонија, 
Деловното здружение „Македони-
ја сообраќај". 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

91. 

Врз основа на член 20 од Законот за самоу,п-
равните ,интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и член 
41 од Статутот на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за основно образование, Собра-
нието на Републичката самоуправна ,интересна за-
едница за основно образование, на седницата од 
26. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС З(А ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОС-

НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член: 1 
За обезбедување финансиски средства за из-

вршување на задачите утврдени со Законот за са-
моуправните интересни заедници за воспитание и 
образование се утврдува придонес на личниот до-
ход од работен однос за Републичката самоуправ-
на интересна заедница за основно образование за 
1981 година 

Член 2 -
Придонесот на личниот доход од работен од-

нос од претходниот член за 1981 година се утвр-
дува со стапка од 1%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила по добивањето 

на -согласност од Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ", а член 2 ќе ,се применува од 1. I. 
1981 подлана. 

Бр. 469/2 
29 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Заковска, с. р. 

92. 

Врз основа на член 17 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и 
член 11 од Статутот на Републ,ичката самоуправна 
интересна заедница за основно образование, Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за основно образование, по претход,но при-
бавено мислење од членовите на Заедницата, на 
седницата од 26. 12. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СТАНДАРД 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член ;1 
Со оваа одлука се врши следната измена на 

Републичкиот стандард за задолжително основно 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 13/79): 

Член 4 се менува и гласи: 
„Личниот доход, како елемент на Републички-

от стандард, се утврдува врз основа на бројот на „ 
вработените во задолжителното основно образова-
ние и просечниот личен доход по работник оства-
рен во стопанството на Републиката во претходна-
та година валоризиран со предвидениот просечен 
пораст на личните доходи по работник утврден со 
Резолуцијата за општествено-економскиот развој 
на Социјалистичка Република Македонија за те-
ковната година". 

Член 2 
Оваа одлука се донесува во согласност со Со-

бранието на Социјалистичка Републ,ика Македони-
ја, влегува во сила од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македо,нија" и ќе се применува од 1 јануари 
1981 година. 

Бр 473/2 
29 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Заковска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ДЕМИР ХИСАР 

93. 

Врз основа на член 27 од Законот за физич-
ката култура ,и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 19 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на физичката 
култура — Демир Хисар, Собранието на Заедница-
т а / н а седницата одржана на 29. XII. 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

- ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ од стопанството, личен 
доход од работен однос од нестопанска дејност, ли-
чен доход од земјоделска дејност, личен доход од 
самостојно вршење на нестопанска дејност заради 
обезбедување средства на Општинската самоуп-
равна интересна заедница на физичката култура 
— Демир Хисар и за здружување средства во Ре-
публичката СИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
1. придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 

0,34%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,10%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност, по стапка од 0,50% и 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по -стапка од 0,50%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за физич-
ка култура ќе се применуваат одредбите од член 
1 од Законот за изменување на Законот за физич-
ка култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 43/78) и член 37, 38 и 39 од Законот за физичка кул-
тура и СИЗ на физичката култура („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74). 

Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход на органи-
зациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 

' 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 
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Член 5 
Од основот утврден во член 1 на оваа одлука 

Општинската СИЗ на физичката култура — Демир 
Хисар здружува средства во Републичката СИЗ^ 
на физ,ичката култура со издвојување на: 

— 0,04% од доходот на ОЗТ и 
— 0,05% од личен доход од работен однос од 

нестопанството. 
Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 

физичката култура — Демир Хисар ги здружува 
во РСИЗ на физичката култура и месечниот из-
нос на средствата ќе се утврдат со посебен дого-
вор. 

Член 6 
Пресметувањето и уплатувањето на здружените 

средства ќе ли врши Службата на општественото 
книговодство. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 5 
18 февруари 19811 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Драган Михајловски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ДЕМИР ХИСАР 

94. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 18 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница на културата — Демир Хисар, Собранието 
па Заедницата, на седницата одржана на .29. XII. 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ДЕМИР 

ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ од стопанството, личен 
доход од работен однос од нестопанска дејност, 
личен доход од земјоделска дејност, личен доход 
од 'самостојно вршење на стопанска дејност и ли-
чен доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност заради обезбедување средства на ОСИЗ на 
културата — Демир Хисар и здружување на сред-
ства за развој на творештвото и култур,ните деј-
ности од општ интерес за Републиката. 

Член 2 
Во 198И година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
1. придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 

0,76%: 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,60%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,50%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 1% и 
5. придонес од личен доход од ,самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од 1%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за култу-
ра ќе се применуваат одредбите од член 1 од Зако-
нот за изменување на Законот за . самоуправните 
интересни заедници на културата („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од Зако-
нот за СИЗ на културата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74). 

Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врш,и на нач,ин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
ње и плаќање на данокот на доход на организа-
циите на здружен труд („Службен весник на СРМ", 
бр. 2)1/74, 27/74, 36/74, 5/75, 13/76, 29/76, 38/77, 35/78, 
9/79, 20/79 и 2/80). 

Член 5 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на културата — Демир Хисар 
за развој на творештвото и културните дејности 
од општ интерес за Републиката здружува сред-
ства во РСИЗ на културата со ИЗДВОЈување на 

— 0,36% од доходот на ОЗТ и 
— 0,20% од личен' доход од работен о,днос од 

нестопанството. -t 
Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 

културата ги здружува во РСИЗ на културата г 
месечниот износ на средствата ќе се утврдат со по-
себен договор. 

Член 6 
Пресметувањето и уплатувањето на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 11 
18 февруари 1981 година 

Демир Хисар 

Претседател, 
Александар Трајковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ДЕМИР ХИСАР 

95. 
Врз сионова на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр^ 9/78) и 
член 20 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Де-
мир Хисар, Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 30. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

- ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука с'е утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ од стопанството, л,ичен 
доход од работен однос од нестопанска дејност; ли-
чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-
ност и личен доход од самостојно вршење на не-
стопанска дејност заради обезбедување на средства 
на ОСИЗ за социјална заштита — Демир Хисар. 

Член 2 
Во 198,1 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
1. пр,идонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 

0,48%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%; 
3. придо,нес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,70%; 
4. придонес од лќчен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 1% и 
5. придонес од' личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од 1%. 
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Чле,н 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за соци-
јална заштита ќе се применуваат одредбите од 
член 1 од За.конот за изменување и дополнување 
,на Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 43/78), член 87, 8'8 и 89 од Зако-
нот за социјална зашт,ита („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78). 

Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот 

од доходот ќе се врши на начин и според обрас-
ците утврдени во Упатството за начинот на прес-
метување и плаќање на данокот на доход на орга-
низациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ" бр. 2,1/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и ќе се применува од 1 Јануари 1981 
година. 

Бр. 4 
18 февруари 1981 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Љубе Димчевски, с. р 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КАВАДАРЦИ 
96. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член.22 точка 5 
од Статутот на ОСИз на културата и одредбите 
на Самоуправната (спогодба за формирање на ОСИЗ 
на културата, Собранието на ОСИЗ на културата, 
на седницата одржана на 16. II. 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ 
НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА - КАВАДАРЦИ 

И РСИЗ) НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ ЗА 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонеси што ги плаќаат 'ООЗТ од доходот и работ-
ните луѓе во нестопанските дејности од личен до-
ход заради обезбедување сре,дства на ОСИЗ на 
културата — Кавадарци и РСИЗ на културата — 
ОКОПЈ е . 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат збирните стапки 

на придонеси: 
1. придонес од доход на ООЗТ, по стапка од 

0,73% (во коза е содржана стапката на ОСИЗ на 
културата — Кавадарци — 0,43% и стапката за 
РСИЗ на културата — Скопје — 0,30%); 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност, по стапка од 0,85% (во која 
е содржана стапката на ОСИЗ на културата — 
Кавадарци — 0,65% и стапката на РСИЗ — Скоп-
је - 0,20%). 

Член 3 
Распределбата ќе се врши според процентуал-

н о ^ учество на утврдените и ,пропишаните стапки^ 
а ќе пресметува и издвојува СОК — Кавадарци. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се " 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 03-15 
16 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Марјан Лазовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -
КАВАДАРЦИ' 

97. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ'', бр. 5/74) и врз основа на член 11 став 5 
од Статутот на СИЗ за основно образование — Кава-
дарци, Собранието на Заедницата за основно обра-
зование, на седницата одржана на 20 II 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВА-

НИЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Собранието на Заедницата за основано образо-

вание ги утврди следните стапки на придонеси за 
19)811 година: 

— придонес од бруто личен доход за образова-
ние од стопанството и нестопанството по стапка од 
6,40%; 

— п,ридонес за образование од личен доход од 
земоделската дејност по стапка од 4%; 

— придонес за образование од личен доход 
од занаетчиската дејност на нискоакумулативните 
дејности, по стапка од 12% и придонес за образо-
вание од личен доход од занаетчиската дејност од 
високоакумулативните дејности по стапка од 20% 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот, на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 г,одина. 

Бр, 01-25/1 
23 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Лазар Влаинков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
КАВАДАРЦИ 

98. 
Врз основа на член 27 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на физичката културо 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 21 точ-
ка 5 од Статутот на ОСИЗ на физичката култура 
и одредбите на Самоуправната спогодба за форми-
рање на ОСИЗ на физичката култура, Собранието 
на О)СИЗ на физ,ичката култура, на седницата одр-
жана на 16 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
КАВАДАРЦИ И РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-

ТУРА - СКОПЈЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат ООЗТ од доходот и работ-
ните луѓе во нестопаноките дејности од личен до-
ход заради обезбедување средства на ОСИЗ на фи-
зичката култура — Кавадарци и РСИЗ на физич-
ката култура — Скопје. 

Член 2 
Во 19'81 година се утврдуваат збирните стапки 

на придонеси: 
1. придонес од доход на ООЗТ, по стапка од 

0,21% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на 
физичката култура — Кавадарци — 0,17% и стап-
ката на РСИЗ на физичката култура — Скопје, 
- 0,04%); 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност, по стапка од 0,35% (во која 
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е содржана стапката на ООИЗ на физичката кул-
тура — Кавадарци — 0,30% и стапката ,на РСИЗ на 
физичката култура — Скопје — 0,05%). 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доход ќе се врши на начин и според обрасците ут-
врдени во Упатството за начинот на пресметување 
и плаќање на данокот на доход на организациите 
на здружен труд („Службен весник на СРМ" бр. 
21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 
20/79 и 2/80) 

Член 4-
Распределбата ќе се врши според процентуал-

ното учество на утврдените и пропишан,ите стапки, 
а ќе го пресметува и издвојува СОК — Кавадарци. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на o6ja-

вувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 Јануари 1981 година. 

Бр. 03-14 
16 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Лазар Лалков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КАВАДАРЦИ 

99. 
Врз основа на член 14 -од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Кавадарци, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 26 декември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА - КАВАДАРЦИ ЗА 19Ѕ1 ГОДИНА 

Член 1 
Сите организации на здружен труд кои според 

Номенклатурата се распоредени во ,областа 1 до 8 
ќе плаќаат придонес на доход за финансирање на 
Самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита — Кавадарци, по стапка 0,51%. 

Во стапката од претходниот став влегува и 
трансформираната односно ,пренесена ста,пка на до-
ход од Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита на Општинската само-
управна -Интересна заедница за социјална заштита 
во висина од 0,08%. 

Член 2 
Сите организации на здружен труд кои според 

Номенклатурата се распоредени во областа 0 и 9 
ќе плаќаат придонес на бруто личен доход по стап-

еа од 0,55% за финансирање на Самоуправната 
итересна заедница за социјална заштита. 

Член 3 
'Стапката на придонесите од земјоделска деј-

ност ќе изнесува 0,20% за финансирање на Самоуп-
равната интересна заедница за социјална заштита 

- Кавадарци 
Член 4 

Одлуката влегува во сила од 1 јануари 1981 
одина, а ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ. 

Бр. 03-15 
О февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Ќиро Гечев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ШТИП 

100. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", број 5/74, 16/74 и 9/74), член 
70 од Статутот на ОСИЗ на културата — Штип, 
Собранието на СИЗ на културата — Штип, на сед-
ницата одржана на 12 февруари 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА САМОУП-
РАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУ-
РАТА НА ОПШТИНАТА ШТИП И НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1981 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат ста,пките на при-

донесите што ги ,плаќаат основните организации на 
,здружен труд и работните луѓе од личниот доход 
заради обезбедување приходи на Самоуправната 
интересна заедница на културата на општина Штип 
и на Републичката заедница на културата за раз-
вој на творештвото и културните дејности од општ 
интерес за Републиката, за 1981 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Штип и на Републ,ичката заедница на културата 
ќе се остваруваат ,преку следните извори на при-
ходи и по следните стапки: 

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени во 
областите по Номенклатурата од 1—11) по стапка 
од 1%. 

Пресметувањето и плаќањето на пр,идонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход во органи-
зациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 28/77, 35/78, 
9/79, 20/79 и 2/80); 

2. (придонес од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството, по стапка од 2,50%; 

3 придонес од личен доход од ,земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,60%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 3%; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 3% 

Член 3 
Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во 

областа по Номенклатурата од 1—11) по стапка" од 
1% се дели за: 

— Општинската СИЗ на културата — Штип, 
по стапка од 0,69%; 

— за Републичката заедница на културата, по 
стапка од 0,31%,. 

Придонесот од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството по стапка од 2,50%, се 
дели за: 

— Општинската заедница на културата — 
Штип, по стапка од 2,30%; 

— Републичката заедница на културата, по 
стапка од 0,20%. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр 0301-50 
16 февруари 1981 година 

Штип 
Претседател, 

м-р Ангел Костадинов, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИШТИП 

101. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници за здравство и здравствено осигурување 
(,.Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а BIO врска со 
член 31 став 1 тонка 6 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството, и здравственото 
осигурување — Пробиштип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип, на заедничка 
седница на двата собора на делегатите корисници 
на услуги — работници и Соборот на давателите 
на услугите, одржана на 5 февруари 19811 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ТАРИФИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1981 година, се опреде-. 
дува во висина од 7,50% од бруто личниот доход 
и другите примања, во кој се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителните 
видови ,на здравствена заштита од 4% и 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита што Заедницата сама ги утвр-
дува, од 3,50%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено оси- 4 

турување во случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести се утврдува во ви-
сина од 0,50% од определената основица. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружен труд од об-
ласта на стопанството, како и основните органи-
зации на здружен труд регистрирани како уста-
нови, кои во Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности се распоредени во областите од 1 
до 8, остварениот доход намален за пресметаните и 
договорените обврски, oic/вен данокот на доход; 

2. за другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, општествено -по л итички 
организации и здруженија и други работни заед-
ници што не се организирани како организации 
на здружен труд, кои во своето работење не оства-
руваат доход, а кои се регистрирани во областите 
од 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности, бруто личниот доход на врабо-
тените. 

Член 3 
,Посебниот придонес за користење на здравстве- -

на заштита во странство се определува по стапка 
во износ од 30% од нето личниот доход, односно од 
основицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придо,нес од претходниот став се 
распределува по видови на правата, сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонесот опреде-
лен во член ,1 на оваа одлука. 

Член 4 
Стапките на придонесот за здравствено осигу-

рување на СИЗ за вработување, за паричен надо-
месток на привремено невработените лица и на 
уживателите на пензија се определуваат во висина 
од 12% од исплатениот ,надоместок. 

За лица пријавени во СИЗ за вработување, 
основицата за пресметување на придонесот за 

здравствено осигурување ја сочинува 'просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
невработените лица во време за кое се плаќа при-
донес за здравствено осигурување 

АКО во времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден со претходниот став, 
бидејќи не се исплаќа надоместок на привремено 
невработени лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата на која последен 
пат е пресметан придо,несот за здравствено осигу-
рување. 

Член 5 

За лица кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствено осигурување за слу-
чај несреќа на работа," по стапка од 0,70% од ис-
платениот надоместок. 

Член 6 

Доколку со Законот за здравственово осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението (во натамошниот текст: За-
конот) и другите општи акти на Општинската за-
едница основицата за пресметување на придонесите 
е определена во нето износ, придонесите за здрав-
ствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат 
по стапки, односно според тарифата пресметана за 
примена на нето личниот доход односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресметуваат 
и се плаќаат во нето износ, како и во случаи кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и се пла-
ќа за поголем број работници вработени во работ-
ните организации. 

Член 7 

Обврзникот за уплата на придонесот е должен 
согласно член 105 од Законот при уплатата на при-
донесите за здравствено осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство на самиот налог-уплатница да даде спе-
цификација -за уплатените придонеси по видов,и на 
правата, со ознака на основиците и на периодот за 
кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно со од-
редбите на став 1 на овој член, службата односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатницата во 
смисла на член 38 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 8 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
на Општинската заедница и другите општи акти. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во аила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 01-61/1 од 4 февруари 
1980 година. 

Бр, 01-67/1 
5 февруари 1981 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. геол. инж. Игнат Ефремов, с. р. 
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102. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 31 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Пробиштип, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип, на рамноправна 
седница на двата собора на Собранието, одржана 
на 5 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС 3(А ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОД-
РАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ПРОБИШТИП ЗА 

1981 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот за здрав,ствено оси-

гурување на работните луѓе што вршат земјодел-
ска дејност со средства за работа над кои постои 
право на сопственост се определува во висина од 
12% од катастарскиот доход. 

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјо,делство, плаќаат придонес 
"за здравствено осигурување по 600 динари годиш-
но по член. 

II 
'Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 60% за задолжителните видови на здрав-

ствена заштита и 
— 40% за здравствена заштита што самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот ,на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 01-68/1 
5 февруари 1981 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. геол. инж. Игнат Ефремов, с. р. 

103. 
Врз основа на член 36 од Законот за здравстве-

но осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 17 став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 31 став 1 точ-
ка 9 од Статутот на - Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување; — Про-
биштип, на седницата на Соборот на делегатите 
— корисници на услугите, одржана на 5 февруари 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО- . 
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА-

ТА ЗАШТИТА, ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Заради порационално и економично користеше 

на средствата наменети за здравствена заштита со 
оваа одлука се определуваат видовите на здрав-
ствените услуги при чие користење осигурените 
лица на Заедницата задолжително учествуваат во 
поднесувањето на трошоците, како и височината на 
тоа учество, 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените ли-

ца на Заедницата кои се осигурени по одредбите 
на Статутот и Законот за здравственото осигурува-
ње и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението. 

Осигурените лица од претходниот став не 
учествуваат во трошоците при користењето на 
здравствените услуги кои имаат карактер на за-
должителни видови на здравствена заштита и 
здравствените услуги предизвикани со несреќа на 
работа и професионални заболувања предвидени 
со Законот и Статутот на Заедницата. 

Член 3 
Осигурените лица учест,вуваат во поднесување-

то на трошоците за: 
1. 'здравствените услуги укажани со цел за хи-

руршки корекции на вродените недостатоци и де-
формации или слични на нив, настанати пред здо-
бивање на ,овој (ство на осигурено лице — со 60%; 

2. здравствените услуги укажани со цел за ес-
тетска корекција на одделни делови на телото, 
естетски операции на носот, ушните школки, ли-
цето, доените, операција на брадавица и слично — 
со 50% од вкупната вредност, освен кога корекци-
јата е потребна за избегнување на функционални 
и психички пречки — психичка надградба и ош-
тетувала предизвикани не по вина на осигуре-
никот. 

За случаите кои треба да се ослободат од уче-
ство во трошоците по оваа точка, треба да се при-
бави мислење од лекарската комисија на оваа за-
едница; 

3. (Сите здравствени услуги, абортуси, за кои не 
постои апсолутна медицинска индикација, 20%; 

4. за сите извршени здравствени услуги пре-
дизвикани во пијана состојба и тепачка, како и 
сообраќајни незгоди во пијана состојба и -употреба 
на брза помош во врска со тоа се партиципира 
100% од цената на услугата и ова се наплатува од 
причинителот на штетата; 

5. за незадолжителна имунизација, од вкупниот 
износ на трошоците 100%; 

6. ортопедски чевли (член 10) 40%; 
7. нараквици 40%; 
8. сите видови гумени чорапи, освен на осигу-

рените лица од женскиот пол, кота носат протези 
на долните екстремитети 40%;. - -

9. кожни капи 40%; 
10. ортопедски влошки 40%; 

11. корсети и мидери 40%; 
12. затеги, суспензориуми и појаси 40%; 

13. сите видови очни помагала (чл. 29) 30%; 
14. привремени и имедијатни протези 50%; 

15. вештачка дојка (чл. 22 став 1 точка 8) 50%; 
16. перика поради болест за осигурени жени 

(член 22 став 1 точка 7) 50%; 
17. слушни помагала 40%; 

18. апарати за говор 40%; 
19. заботехничка помош и други забнопротетич-

ки, средства 20%. 
Член 4 

Осигурените лица се ослободени од учество во 
трошоците, ако во целост ги исполнуваат претход-
ните услови на осигуреник за следните помагала: 

1. протези за горни и долни екстремитети (веш-
тачки раце и нозе). 

2. инвалидски колички дадени на употреба; 
3. стапови или патерици; 
4. сите видови санитарни оправи. 

Член 5 
Како трошоци во смисла на оваа одлука се 

подразбираат: услугите, помагалата и санитариите 
справи утврдени со договор помеѓу Заедницата и 
здравствената работна организација, односно За-
едницата и работната организација која го испора-
чува помагалото и санитарните справи. 

Член 6 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на 

учество со оваа одлука на организацијата која ќе 
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Ја из,вр,ши услугата, односно која ќе го испорача 
помагалото и во случај кога таа организација не 
склучила договор со Заедницата на осигуреното 
лице, а има регулирани договорни обврски со под-
рачната заедница на здравството и здравственото 
осигурување. 

Член 7 
Осигурените лица не учествуваат во трошоците 

за поправка на помагалата кога на таква поправка 
имаат право согласно правилникот. 

Член 8 
Во поднесувањето на трошоците предвидени со 

оваа Одлука не учествуваат осигурените лица — 
деца до навршени 20 години, а ако се на редовно 
школување — до пропишаното редовно школување, 
а ,најмногу до 26 годишна возраст и лица на кои 
потребата од сите видови на помагала настапила 
како последица на несреќа на работа и професио-
нално заболување, и лица постари од 65 годишна 
возраст. 

Член 9 
Со примената на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за учество на осигурените лица во 
трошоците при кор,истењето на здравствената заш-
тита, бр. 02-385/1 о,д 30. XII. 1976 година. 

Член 10 
Оваа одлука влегува ВО сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 01-65/1 
5 февруари 1981 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. геол. инж. Игнат Ефремов, с. р. 

104. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 29 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Пробиштип, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, на заедничка седница на Со-
борот на делегатите на работниците — корисници 
на услугите и Соборот на делегатите на работни-
ците во организациите на здружен труд во здрав-
ството — даватели на услугите, одржана на 5 фев-
руари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
3IA ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-
БОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување ,во 

постојан месечен износ за 1981 година се плаќаат 
и тоа: 

1. за учениците во стопанството односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работни-
ци, во кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава во работната организација, училиш-
тето или приватниот работодавец, во износ ,од 100 
динари за целосна здравствена заштита; 

2. за ученици односно студенти — странски 
државјани ,кои се наоѓаат на школување или прак-
тика на територијата на Заедницата, доколку со 
меѓународна спогодба не е определено поинаку, во 
износ од 400 динари за целосна здравствена заш-
тита; 

3. за лица кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, а кои на тие работи работат најмал 
ку 6 часа дневно, во износ од 100 динари за целос-
на здравствена заштита; 

4. за уживателите на ,постојана државна помош 
дадена од 'страна на бившите президиуми на на-
родното собрание или од страна на Извршниот со-
вет, во износ од 200 динари; 

5. за членови на семејството на југословенските 
државјани во странство, кои не се здравствено оси-
гурени по прописите на земјата во која работат 
или според меѓународна спогодба, а пред стапу-
вање во работен однос во странство имале живеа-
лиште на териториЈ ата на оваа заедница, во износ 
од 170 динари по член; 

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка и логорување, во износ од 130 динари за це-
лосна здравствена заштита; 

7. за лица припадници на територијалните еди-
ници — припадници на цивилната заштита за вре-
ме на извршувањето задачи на територијалната 
одбрана, во износ од 80 динари на име пр,идонес 
за случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

8. за ученици во средните училишта и студен-
ти во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата, во износ од 
100 динари на име придонес за несреќа на работа 
и заболување од профес,ионални болести; 

9. зa лица кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
Заедницата за (вработување, во износ од 250 динари 
за целосна здравствена-заштита; 

10. за лица кои работат помалку од половината 
од полното работно време, во износ од 90 динари 
и тоа на име придонес за ,здравствено осигурување 
за случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести: 

11. за лица припадници на доброволни органи-
зации на противпожарна заштита, во износ од 70 
динари на име придонес за здравствено осигурува-
ње за случај несреќа на работа и заболување од 
професионална болест. 

Член 2 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
и други општи акти на Општинската заедница. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Со донесувањето на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката бр. 01-483/1 од 24 април 1980 го-
дина. 

Бр. 01-66/11 
5 февруари 1981 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. геол. инж. Игнат Ефремов, с. р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 41 и 43 од Статутот на 

Центарот за стручно оспособување и преквалифи-
кација — Струга, Собирот на работни луѓе на Цен-
тарот 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор на индивидуален работоводен орган 
(директор) на Центарот за стручно оспособување 
и преквалификацијаа 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот кандидатот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

— да им,а виша стручна подгото,вка од прос-
ветна струка со најмалку 6 години работно искус-
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тво, од кои 5 години на раководно место за стручно 
оспособување на возрасни; 

— да има организаторски и други работни спо-
собности; 

— да поседува морално-полит,ички квалитети; 
— да не е осудуван за кривично дело и сто-

пански криминал 
Конкурс,от трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Пријавите со потребните документи како доказ 

дека со исполнети конкурсните услови, да се дос-
тавуваат до Центарот за стручно оспособување и 
преквалификација - Струга. 

Неблаговремените и некомплетираните доку-
менти нема да се земат во разгледуван^. (57) 

СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ -
СКОПЈЕ, ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО -
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— на еден научен или виш научен соработник 

за наука по овчарство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ и согласно донесената Одлука за 
критериумите за избор на наставно-научните ра-
ботници во РО Земјоделски 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, куса биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (58) 

Врз основа на член 28 и 29 од Правилникот 
за работни односи на работната организација, Ра-
ботничкиот совет на Работната организација за 
производство на „Мермерен комбинат" — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

Работничкиот совет на Машинската индустрија 
„МИНИОР" — Виница ,по втор пат 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за прием на секретар-правник на Работната 
организација 

Покрај општите услови, предвидени со Законот 
за здружен труд, кандидатот треба да ги исполнува 
и следните посебни услови: 

— да има завршено висока стручна подготовка 
— правен факултет; 

— да ја регулирал в,оената обврска; 
— да има двегодишно работно искуство; 
— да не е осудуван и да не е под истрага. 
Пријавите со комплетната документација да се 

доставуваат до Работната организац,ија „МИНИОР" 
— Виница, ул „Индустриска" бб во рок од 15 дена 
од објавувањето. 

Некомплетираните молби нема да се земаат во 
разгледување. (59) 

Врз основа на член 65 од Статутот на Работната 
организација за уредување на градежно земјиште 
„КОМУНАЛЕЦ" — Македонски 'Брод, Конкурсната 
комисија на Работната организација 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за директор (реизбор) 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови : 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да има виша или средна стручна подготовка 

од градежна, економска или правна насока; 
— да има најмалку две години работно искус-

тво на раководно работно место и најмалку 5 го-
дини работен стаж; 

— да поседува организаторка способност. 
Кандидатите кон пријавата да достават: увере-

ние за завршено образование (диплома оригинал). 
Некомплетираните документи и молбите по ис-

текот на рокот нема да се земаат предвид. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите се поднесуваат до Работната органи-

зација за комунално уредув,ање на градежно зем-
ј,иште „КОМУНАЛЕЦ" - Македонски Брод. (65) 

за именување раководител на Комерцијалниот 
сектор — реизбор 

Покрај општите услови за засновање на рабо-
тен однос предвидени со Законот, кандидатите треба 
да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

— да поседуваат висока стручна подготовка 
— економски факултет; 

— да имаат работно искуство 4 години на рако-
водни работи и работни задачи во струката; 

— да имаат организаторски способности во оба-
вувањето на работите и работните задачи. 

Кон пријавите кандидатите се должни да ги 
достават следните документи: диплома за завршен 
економски факултет и доказ за работното искуство. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Некомплетираната документација нема да би-
де земена во разгледување. 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 
бидат писмено известени во рок од 8 дена, од де-
нот на изборот. 

Пријавите со потребната документација се под-
несуваат до Конкурсната комисија на Работната ор-
ганизација за производство „Мермерен комбинат" 
— Прилеп. (64) 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

ОБЈАВУВА 

дека ќе врши набор на: 
— двајца судии на Општинскиот суд во Кума-

ново. На еден од нив му истекнув,а мандатот. 
Кандидатите покрај општите услови предвиде-

ни со законот треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да имаат положен правосуден испит; и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судска функција. 
Молбите (пријавите) заедно со доказите дека 

ги исполнуваат пропишаните услови се доставуваат 
до Комисијата за избор и именување на Собрание-
то на општината Куманово. 

Објавата е отворена 15 дена од денот на обја-
вувањето во ,,Сл-ужбен гладник на општина Кума-
ново", „Службен весник на СРМ" и весникот „Но-
ва Македонија". (63) 
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СООПШТЕНИЕ 

Собранијата на општините Карпош и Центар 
— Скопје, врз основа на член 95 од Законот за ре-
довните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/79), објавуваат дека поради (Истекот на мандатот 
ќе извршат избор на тројца судии на Општинскиот 
суд Ск-опје I — Скопје. 

За судира може да се пријави лице, кое покрај 
општите услови предвидени со закон, треба да ги 
исполнува наследните посебни услов,и: 

— да е државјанин на СФРЈ; 
— да е ,дипломиран правник со потребно искус-

тво и Стручно знаење; 
— да има положено правосуден испит, ,и 
— морално-нолитички квалитети за вршење на 

судската функција. 
Заинтересираните лица своите пријави можат 

да ги достават до Собранието на општината Кар-
пош — Скопје — Комисија за прашањата на из-
борите и именувањата, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на соопштението. (55) 
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