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107. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), а по прет-
ходно мислење на Народната банка н,а Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донеле 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛО-
ВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 
1985 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО 

НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските намени, 

начинот и условите за користење на паричните сред-
ства на Републиката и на општините во 1985 година 
што се водат како депозит 'во Народната банка на 
Македонија (средства на Републиката и на 'општи-
ните). 

Член 2 
Согласно со дел III, став 1, точка 4 од Програ 

мата на мерки и активности за регулирање на фи-
нансиските обврски создадени со реализацијата на 
проектот „ФЕНИ“ - Кавадарци („Службен весник 
на СРМ“ бр. 3/85), ангажираните средства на Репуб-
ликата и на општините во износ од 2.130 милиони 
динари, за покривање на дел од пречекорувањата за 
и-зградба на проектот „ФЕНИ“, ќе мируваат во 1985 
година без пресмету/вање и наплата на камата. 

Член 3 
Средствата што ќе се формираат по основа на 

отплата на ануитетите или враќање на краткорочни-
те кредити од средствата на Републиката и на оп-
штините пласирани во 1982, 1983 и 1984 година за: 
кредитирање на продажб,ата на опрема, метални кон-
струкции и монтажни работи на домашниот пазар 
и во странство и за набавка на шински возила во 
земјата во износ од 520 м,ил. динари, создавање за-
лихи н,а) месо во жив добиток во износ од 115 мил. 
динари, освојување на ,нови земјоделски површини во 
износ од 39 мил. динари и повремени (обртни сред-
ства на организациите н,а здружен труд што вршат 
работи од посебен интерес на Републиката во износ 
од 130 мил. динари, и кредитирање на републички 
стоковни резерви и лекови ѕво износ од 480 мил. ди-
нари, Народната банка на Македонија ќе ги репла-
оира за истите намени. 

Кредитите од средствата од став 1 на овој член, 
ќе се користат според условите под кои се користени 
кредитите за истите намени, ,а за кредитирање на 
продажбата на опрема, метални конструкции и мон-
тажни работи на домашниот пазар и во странство и 
за набавка на шински (возила во земјата, според 
условите од член 7, алинеја 3 на оваа одлука. 

Член 4 
Средствата што ќе се формираат по основ на 

отплата на ануитетите или враќање на краткорочни-
те кредити од средствата на Републиката и на оп-
штините пласирани во 1982. 1983 и 1984 година за: 
долгорочни кредити за ошовните банки ,во износ од 
344 мил. динари, покривање на пречекорувањата на 
Рафинеријата „Скопје“ — Скопје во износ од 270 

мил. динари, изградба на културни домови во Ре-
публиката во износ од 86 мил. динари и за залиха 
на слама за производство на хартија и други позај-
мици на банки и организации на здружениот труд 
во износ од 1.266 мил. динари, Народната банка на 
Македонија ќе ги насочи за кредитирање на намени-
те од член 7 на о,ваа одлука. 

Член 5 
Кредитите одобрени на Стопанската банка — 

Здружена банка - Скопје како позајмици и за наме-
ни што не се предвидени во член 3 и 4 на оваа 
одлука, а што ,достасале за наплата до 31 декември 
1984 година, Банката ќе ги врати на Народната бан-
ка на Македонија .во рок од 2 месеци по влегување-
то во аила на оваа одлука. 

Ч л ен 6 
Слободните парични средства на Републиката и 

на општи,ните што ќе се формираат според член 4 
и 5 на оваа одлука и очекуваниот пораст на средства 
во 1985 година, а во износ од 1.430 мил. динари, На-
родната банка на Македонија ќе ги дава преку де-
ловните банки за кредитирање на следниве намени: 

1. за кредит на Стопанска бан-
ка — Основна банка — 
Скопје за изградба на објект 
во САП Косово, во износ до 230 мил.дин. 

2. за кредитирање на органи-
зациите на здружен труд за 
производство на производи 
за посебни намени, во из-
нос до 700 мил. дин. 

3. за продажба на опрема, ме-
тални конструкц,ии и мон-
тажни работи на домашниот 
пазар и во странство, во из-
нос до 50 мил. дин. 

4. за набавка на шински вози-
ла во земјата, во износ до 50 мил. дин. 

5. за кредитирање на репуб-
личките стоковни резерви, 
во износ до 300 мил. дин. 

6. за кредитирање на издавач-
ката дејност во Републиката, 
во износ до 100 мил. дин. 

Член 7 
Кредитите за намените од член 6 на оваа одлука 

ќе се користат (според следниве услови: , 
— за намената од точка 1 — во пет еднакви го-

дишни ануитети, почнувајќи од 1. VII. 1986 година 
и со каматна стапка од 3% годи,шно; 

— з,а намената од точка 2 — во два еднакви 
годишни ануитет^ почнувајќи од 1. VII. 1987 година 
и со каматна стапка од 4% годишно; 

— за намената од точка 3 и 4 — во три ед-
накви годишни ануитети, почнувајќи од 1. I. 1986 
година и со каматна стапка од 25% годишно; 

— за намената од точка 5 — со рок на вра-
ќање од 6 месеци и со каматна стапка од 3% го-
дишно ; 

— за намената од точка 6 — во три еднакви 
годишни ануитети, почнувајќи од 1. VII. 1986 го-
дина и со каматна стапка од 15% годишно. 
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член 9 
Од слободните парични средства, до нивното 

искористување за намените од член 6 на оваа од-
лука, народната банка на Македонија може да им 
одобрува позајмици на деловните банки со рок на 
враќање до 30 дена и со каматна стапка од 30°/о. 

Член 10 
Каматната стапка на кредитите што банките ја 

наплатуваат од крајните корисници може да (изне-
сува до еден процентен поен над ,пропишаната камат-
на стапка што банките ја плаќаат на Народната 
банка на Македонија. 

Член 11 
Пресметувањето и плаќањето на каматата ќе ое 

врши декурзивно — тримесечно. 

Член 12 
Приходите од каматите по кредитите од сред-

ствата на Републиката и на општините ќе се насо-
чат за републички стоковни резерви. 

Член 13 
Републичкиот секретаријат за финансии, во сог-

ласност со Народната банка на Македонија, ќе про-
пише посебни ан,алитички сметки за евидентирање 
на пласманите и за наменско ,користење на сред-
ствата на Републиката и на општините. 

Член 14 
За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи 

Народната банка на Македонија. 

Член 15 
Оваа одлука влегува IBO аила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-281/1 
14 февруари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

108. 
Врз основа на член 68, став 3 од Законот за 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА 
УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИНСПЕКЦИС-

КИ ПРЕГЛЕДИ 

1. Висината на таксата за уверението за здрав-
ствената состојба на животните и висината на надо-
местоците за ветеринарно-санитарните 'инспекциски 
прегледи се определува според Тарифата, која е сос-
тавен дел на оваа одлука. 

2. Со денот на шегувањето во сила на оваа од-
л у к а престанува да важи Одлуката за определување 

вишната на таксата за уверението за здравствена оос-
тојоа на животните и за .висината на надоместоците 
за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи 
(„Службен весник на СРМ" број 

з. оваа одлука влегува во сила осмиот дан од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
циј,алистичка ,Република Македонија“. 

Бр. 23-339/1 
2 март 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Т А Р И Ф А 
ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕТО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ И ЗА 
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАР-

НО-САНИТАРНИ ИНСПЕКЦИСКИ ПРЕГЛЕДИ 

I 
За уверението за здравствена состојба на живот-

ните од член 16 од Законот за заштита на животни-
те од заразните болести што ја загрозуваат целата 
земја („Службен лист на СФРЈ“ број 43/76) — Со-
јузен закон, држателот на животни ја плаќа след-
нава такса по глава: 

1. коњ, говедо, бивол, мазга или муле 60,00 
2. ждребе, теле, биволче до една година 

и магаре 40,00 
3. свиња над 30 кг. жива мера 24,00 
4. свиња под 30 кг. жива мера и прасе 12,00 ч 
5. овца 12,00 
6. јагне 12,00 
7. живина о,50 
8. пилиња од седумдневна возраст о,20 
За продолжување важноста на уверението за 

здравствена состојба на животните се плаќа 50% од 
предвидената такса во Тарифата за соодветниот вид 
животни. 

За пренесување на сопственоста на уверението 
за здравствена состојба на животните при купопро-
дажба се плаќа такса во (висина од 100% од пред-
видениот износ во Тарифата за соодветниот вид жи-
в о т и . 

II 
За ветеринарно ^санитарниot 'инспекциски преглед 

од член 17 на Сојузниот закон се наплатуваат след-
ниве надоместоци: 

1. За вагонски, камионски и авионски пратки до 
10 тона — 320 динари, а за секој натамошен тон — 
плус 20 динари. 

2. За денчани пратки: 
а) за секоја глава крупен добиток, односно за се-

кои започнати 10 глави ситен добиток или 50 глави 
живина или 5 сандаци (кошници) ,пчели — 30 ди-
нари ; 

б) за животински производи, животински суро-
вини и животински отпадоци до 5 пакета — 50 ди-
нари за еден пакет, а за секој натамошен пакет — 
20 динари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

При (ветеринарно-санитарниот инспекциски прег-
лед на поголем број денчаnи пратки на животни, 
животински производи, животински суровини и жи-
вотински отпадоци, натоварени во едно исто пре-
в“озно средство, назначени за еден примател, не мо-
же да се наплатува поѕвисок износ од надоместокот 
предвиден за вагонот — камионет , односно ави-
онски пратки. 

3. За добиток што се тера пеш надвор од под-
рачјето на општината за една глава се наплатуваат 
следниве надоместоци: 

а) за крупен добиток 20,00 
б) за ситен добиток 2,00 

Стр. 202 - - Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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в) за крупен добиток pри сезонско одење 
на пасиште, ОДНОСНО враќање од па-
сиште 4,00 

г) за с л ген добиток п,ри сезонско одењ е 
на пасиште, односно враќање од пасиш-
те до 1.000 глави — по 0,20 дин. на гла-
ва, а за секоја глава над 1.000 глави по ОДО 

III 

За ветеринарно-санитарниот инспекциски преглед 
од член 21 на Сојузниот закон се наплатуваат след-
ниве надоместоци: 

1. за вагонот, камионски и авионски пратки до 
10 тони — 500 динари, а за секој натамошен тон — 
20 динари; 

2. за секоја глава крупен добиток, односно за 
секои започнати 10 гл;ави ситен добиток или 50 гла-
ви живина или 5 кошници (сандаци) пчели — 64 ди-
нари; 

3. за животински производи, животински суро-
вини и животински отпадоци и за семе за вештачко 
осеменување до 5 пакета — 64 динари за еден пакет, 
а за секој натамошен пакет — 32 динари. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

При ветеринарно - санитарниот преглед на пого-
лем број денчани пратки таа животни, животински 
производи, ЖИВОТИНСКИ суровини, животински отпа-
доци и на семе за вештачко осеменување, натоваре-
ни во едно исто превозно средство, назначени за 
еден примател, не може да се наплатува повисок 
износ од надоместокот предвиден за вагонот, ками-
онет односно авионски пратки. 

IV 
За ветер инарно -санитарниот ,инспекциски пре гл ед 

од член, 30 на Сојузниот закон се плаќаат (следниве 
надоместоци : 

1. за преглед на копитари, чапункари, перната 
живина и питоми зајаци пред колење и на месо 
од копитари, чапункари, перната живина, питоми 
зајаци и од дивеч: 

а) по плава: 
1. копитари со офталмомалеинизадија 80,00 динари 
2. гоВеда и биволи 80,00 
3. телиња и (биволчиња 50,00 
4. овци и овни 32,00 
5. јагниња 24,00 
6. прааиња оо трихиносконирање 25,00 
7. свињи со трихиноскопирање 50,00 
8. кокошки и патки 1,60 
9. мисирли и гуски 2,40 

10. питом зајак 14,00 

ЗАБЕЛЕШКА: 

За дивеч се плаќа предвидениот износ за соод-
ветен: или сличен вид домашно животно. 

б) На КГ; 

2. За смрзнато месо и маст во ладилници 0,32 

ЗАБЕЛЕШКА: 
За прегледите на смрзнатото месо и маст во ла-

дилници надоместокот се/ наплатува еднаш во текот 
на целиот период на складирање. 

3. За месни производи 0,80 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Прегледот на месните производи ги опфаќа пре-
гледот на суровините, контролата на процесот на из-
работката на месни произ)води и се врши на местото 
на производството и складирањето на месните про-
изводи, односно во магацините и продавниците, ,ако 
постои индикација за повторен детален преглед, ко-
за се утврдува при редовниот ветеринарно-санитарен 
надзор. 

2. За преглед на јајца и млеко и на производи 
од Јај,ца и млеко: 

1. преглед и кош рола на јајца.-

а; за преглед, односно контрола на ме-
село на производството или складира-
њето, за едно јајце- 0;01 

б) за преглед на пазарите и во продав-
ниците, за едно јајце 0,15 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Прегледот, односно контролата се врши: 
а) пред пуштањето 1ВО продажба, на местото на 

производството или складирањето, 
б) на пазарите или во продавниците, ако прет-

ходно не е извршено контрола, одношо преглед на 
местото на про,извддството или складирањето и 

в) ако постои индикација за повторен преглед, 
која се утврдуваа при редовниот ветеринарно-санита-
рсн надзор. 

2. Преглед и контрола на производи од јајца: 
За преглед односно контрола на произ-
води од јајца (меланж, јајца (во прав, 
белка, жолчка и др.) на 1 кг 0,40 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Ветерииарнонсанитарниот и,нспекциски преглед 

односно контролата на производи од јајца се врши 
органолептички и со 'земање на мостри за лаборато-
риски преглед, на местото на производството. 

3. Преглед и контрола на 'млеко: 
За преглед, односно контрола на 1 литар млеко 

0,06 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Надоместокот се наплатува на местото на доби-

вањето, обработката, односно преработката на мле-
кото. Ј 

„ - ИДАП' Ч 4. Преглед и контрола на млечни производи: 

За прегледот односно контрола на млечни 
производи, за 1 кг о,30 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Прегледот, односно контролата на млечни про-
изводи се врши органолептички и со земање на мос-
три за лабораториски преглед: 

а) пред пуштање,то 'во продажба на манирите, 
Оачилата, конзумните млекарници и ,во акладовдгте 
(ладилниците); 

б) на пазарите и во продавниците, ако претходно 
не е извршен преглед на местото на производството 
или 'складирањето; 

в) ако постои индикација за повторен преглед, 
која се утврдува при редовниот ветеринарно-санита-
рен надзо,р; 

г) преглед односно контрола на риба, ракоиви, 
школки, полжави и жаби и на производи од нив: 

а. за преш ед, односно, контрола на риба, 
ракови, школки, полжави и жаби и про-
изводи од нив, за 1 кг 0,40 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Прегледот, односно контролата на риба, ракови, 

школки, полжави и жаби се гарши на местото на 
уловот, складирањето или преработката, односно во 
текот на продажбата ако постои индикација за пов-
торен прегаед, која се утврдува при редовниот вете-
ран арно-санитарен надзор. 

б. за преглед односно контрола на про-
изводи од риба, ракови, школки, пол-
жави и жаби, за 1 кг 0,40 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Преглед, односно контрола на производи од ри-
ба, ракови, школки, полжави и жаби се врши на 
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местото на производството односно складирањето и 
надоместокот се наплатува еднаш во текот на целиот 
период на складирање, пред изнесувањето на произ-
водите на пазар. 

в. за преглед н,а смрзната, 'солена суше-
ни или пушена риба во ладилници (скла-
дови), за 1 кг 0,40 

ЗАБЕЛЕШКА: 

За преглед на смрзната риба во ладилници (скла-
дови) надоместок се наплатува еднаш во текот на 
целиот период на чување пред изнесувањето на ри-
бата на пазар. 

За ветеринарно- санитарните ,инспекци ски п регл е-
ди од точките II, потточките 1 и 2, III и IV на 
оваа тарифа што се вршат ноќе, ако се обезбедени 
услови на ноќен преглед, надоместокот се зголемува 
за 100%, а за прегледите што се извршени вон ре-
довно работно време на општината, надоместокот се 
зголемува за 50%. 

Како ноќен преглед се смета прегледот извр-
шен меѓу 22 и 5 часот. 

За организациите на здружениот труд што рабо-
тат во две или три смени, надоместокот од точка IV 
под а) на оваа тарифа не се зголемува за ветери-
нарно-санитарните инспекциски прегледи што се вр-
шат во редовното работно време на општината од-
носно ноќе. 

109. 
Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за 

највисоките износи за патните, дневн,ите и другите 
трошоци на работниците во републичките органи на 
управата („Службен весник на СРМ“ б,р. 36/81), Ко-
мисијата за кадровски и административни прашања 
на Извршниот совет ,на Собранието на Социј,алистич-
ка Република Македонија, на седницата одржана на 
20 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-

КОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 
од семејството на работниците во републичките ор-
гани на управ.ата и во републичките организации и 
на функционерите и раководните работници што ги 
именува односно назначува и разрешува од долж-
ност Извршниот совет се утврдува во износ од 11.000 
динари. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката на Комисијата за кадров-
ски и административни прашања, број 17-1723/1 од 
17. XI. 1984 родина. 

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 март 1985 година. 

Бр. 17-333/1 
го февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски и 
административни прашања, 

Кочо Тулевски, с. р. 

110. 
Врз 01СН0в;а на член 193, 232 став А, 237 став 1 

и 244 став 2 од Законот за извршување на санкциите 
за кривични дела и (стопански престапи („Службен 
весник на СРМ“ број 19/79 и 50/82) и член 27 од 

Законот за прекршоците („Службен (весник на СРМ“ 
бр. 29/73, 41/74, 13/78 и 50/82), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И 

ОПРЕМУВАЊЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ЗГРАДИ И 
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО 

1985 ГОДИНА 

I 

Одобрените средства со Републичкиот буџет за 
1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/84), 
раздел 9, позиција 111, во износ од 80.000.000 динари 
за финансирање на програмата за изградба и опре-
мување на правосудните згради и казнено -поправните 
установи за 1985 година ќе се користат како учество 
на Републиката за следните намени: 

1. Реконструкција на котларница-
та и грејните тела на парното 
греење со цврсто гориво во суд-
ската зграда на Општинскиот 
суд во Кичево 1.500.000 д. 

2. Реконструкција на парното грее-
ње и замена на грејните тела во 
судската зграда на Општински-
от суд во Кочани з.ооо .ооо д. 

3. Реконструкција на парното грее-
ње и замена на грејните тела 
и изградба на посебна котлар-
ница на цврсто гориво во суд-
ската зграда на Општинскиот 
суд — Делчево з.ооо.ооо д. 

4. Реконструкција и поправка на 
зградата на Општинскиот суд за 
прекршоци во Струмица 4.000.000 д. 

5. Внатрешна и надворешна адап-
тација и поправка на судската 
зграда 'во Општинскиот (суд во 
Титов Велес 5.000.000 д. 

6. Реконструкција и поправка на 
покривот на судската зграда таа 
Општинскиот суд во Берово 2.500.000 д. 

7. Реконструкција на котларницата 
за парно греење со премину-
вање од течно на цврсто гори-
во, како и санација на водови-
те во општите и заедничките 
простори,и во судската зграда на 
Општинскиот суд во Гостивар 2.500.000 д. 

8. Реконструкција и поправка на 
оџакот на парното греење во 
судската зграда на Општински-
от суд во Струга 350.000 д. 

9. Внатрешна адаптација на прос-
ториите на Општинското јавно 
обвинителство во Битола 100.000 д. 

10. Реконструкција и поправка на 
покривот на (судската зграда на 
Општинскиот суд 'во Тетово 2.500.000 д. 

11. Изолација на покривот, рекон-
струкција на дел од парното 
греење и внатрешна поправка 
на судската зграда на Окружни-
от суд 100 Скопје 5.000.000 д. 

12. Реконструкција на покривот на 
судската зграда на Окружниот 
суд во Битола - 2.600.000 д. 

13. Внатрешна адаптација на работ-
ните простории на Окружниот 
стопански суд во Скопје 1.500.000 д. 

14. Реконструкција и адаптација на 
зградата на женското одделение 
во Казнено-попразниот дом — 
Идризово 10.000.000 д. 

15. Изградба на довод на трофазна 
електрична енергија во Казнено-
поправниот дом од отворен (вид 
во Струга 2.500.000 д. 
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16. Реконструкција и адаптација на 
судско-психијатриското одделе-
ние во Болницата за 'душевно 
болни во Демир Хисар 4.000.000 д. 

17. Набавка на опрема за работа на 
осудените лица во Општинскиот 
затвор во Прилеп 1.000.000 д. 

18. Изградба на ограден простор 
за задолжително движење на 
слободен воздух (член 202 став 
1 од ЗКП) на притворените ли-
ца, како и доградба на објек-
тите за работа на осудените ли-
ца во Општин,скиот затвор во 
Струмица 2.500.000 д. 

19. Набавка на опрема за сместува-
ње на осудените лица во Меѓу-
општинскиот затвор во Штип 2.800.000 Д. 

20. Набавка на казан во кујната и 
партиципација во изградбата на 
телефонските врски во Меѓуоп-
штинскиот затвор ВО Штип 1.700.000 д. 

21. Набавка на опрема за сместува-
ње на осудените лица во Меѓу-
општинскиот затвор во Скопје 5.000.000 д. 

22. Набавка на опрема (машини за 
пишување и фотокопирни апа-
рати) за потребите на правосуд-
ните органи и казнено -ПОПравни-
те установи 13.750.000 д. 

23. Обезбедување на услови за рабо-
та на осудените лица и учество 
за изградба на нов Општински 
затвор во Крива Паланка 3.000.000 д. 

II 

Средствата определени во точка 1 можат да се 
користат исклучително за намената за која се опреде-
лени, . според однапред подготвена документација. 

III 

По предлог на републичкиот секретар за право-
судство, Комисијата што одлучува за користење на 
средствата предвидени со Републичкиот буџет може, 
до колку за тоа се укаже потреба, да донесе реше-
ние за пренамена на средствата предвидени со оваа 
програма. 

IV 

Оваа програма ,влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија“. 

Бр. 23-358/1 
2 март 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

111. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд н,а Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 30 јануари 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 7 точка 1 и членовите 
25, 26 и 36 од Правилникот за станбени односни, 
донесен од работниците во Топилницата за олово 
и цинк „Злетово“ во Титов Велес со референдум 
одржан на 3 октомври 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весн,ик 
на СРМ“ и во Топилницата за олово и цинк „Злето-
во“ во Титов Велес, на начин предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти, 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 235/84 од 12 декември 1984 година, по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување уставнос-
та и законитоста на - членовите 7 точка 1, 25, 26 и 
36 од Правилникот означен во точка 1 од оваа од-
лука. Постапката е поведена затоа што основано 
се постави прашањето за согласноста на оспорените 
членови од означениот Правилник со член 42 од 
Законот за станбени односи и за нивната спротив-
ност со членовите 174 став 4, 181 и 463 од Зако-
нот за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека: 
а) во член 7 точка 1 е предвидено со право на 

стан и средства за станбена изградба работниците 
да се стекнуваат, покрај другото, ако се во работен 
однос на неопределено време во работната органи-
зација во моментот на распределбата на становите. 
Од означената одредба произлегува дека право на 
стан им,аат само работниците кои се во работен од-
нос на неопределено време, а работниците кои зас-
новале работен однос на определено време се ис-
клучени од тоа право. 

Согласно член 174 став 4 од Законот за здру-
жениот труд, работникот кој засновал работен однос 
на определено време, ги има сите права, обврски 
и одговорности како и работниците кои засновале 
работен однос на неопределено време и права ч,ии 
обем се утврдува според придонесот во работата или 
според должината на работното време. 

Со о,глед на означената законска одредба Су-
дот смета дека работниците кои засновале работен 
однос на определено време не можат целосно да се 
изедначат .во поглед на правата во распределбата на 
средствата за станбена изградба со работниците кои 
засновале работен однос на неопределено време, за-
р,ади разл,иките во траењето на објективните мож-
.ности за остварување на заемноста и солидарноста 
во определена организација на здружениот труд и 
во здружениот труд во целина. М,еѓутоа, овие работ-. 
ници не можат да се исклучуваат од правото да 
учествуваат во р,аспределбата на средствата за стан-
бена изградба, туку треба да се определат огнови 
и мерила за утврдување на обемот на правата од 
станбената област на овие работници. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба е 
предвидено во распределбата на средствата за стан-
бена изградба да учествуваат само работниците кои 
засновале работен однос на неопределено време и 
не се определени основи и мерила за утврдување на 
обемот на правата од станбената област на работ-
ниците кои засновале работен однос на определено 
време, Судот утврди дека оваа одредба е во спро-
тивност со член 174 став 4 од Законот за здружениот 
труд; 

б) во член 17 од оспорениот Правилник како 
основ за распределба на станови е предвиден и ра-
ботниот придонес, а во член 25 е предвидено дека 
по овој основ работникот може да добие најмалку 
5, а најмногу 20 бода. Според став 2 на член 25, 
под (работен придонес се подразбира навремено, ква-
литетно, дисциплинирано, совесно и економично ра-
ботење и односот на работникот спрема општестве-
ните средства како и односот према раководителот 
и другите вработен,и. Според член 26, пак, родовите 
од претходниот член ги доделува Извршниот одбор 
на предлог од управниците за работниците од про-
изводство и одржување и сектор ските директори за 
развојниот, општиот, финансискиот и комерцијалниот 
сектор. Притоа, во овој Правилник не ое квантифи-
цирани и објективизира^ критериумите врз чија 
основа се цени придонесот 1во работата, ниту, пак, 
се повикува на друг акт во кој се дадени објектив-
ни осно/ви и мерила за оценка на резултатите од 
трудот, туку е дадено право на Извршниот 
одбор врз основа на предлог на управниците и сек-

торските директори, д,а определи број на бодови за 
придонесот во работата, во рамките на утврдениот 
распон. 

Согласно член 42 од Законот за станбени односи 
и член 463 од Законот за здружениот труд, работни-
ците во основната организација можат покрај со-
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цијалано -екон омските да предвидат и такви основи за 
распределба на станови кои се поврзани со придо-
несот на работниците во работата. Меѓутоа, за ут-
врдување на работниот придонес работниците треба 
да определат објективизирани основи и мерила кои 
ќе овозможат да се утврди стварниот придонес и 
резултатите во работата на секој работник. 

Согласно член 181 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, за остварувањето на поединечните пра-
ва, обврски и одговорности на работниците, во што 
спаѓа и давањето на оценка за резултатите од тру-
дот на секој работник поединечно, одлучува работ-
ничкиот совет, комисија која тој ќе ја формира 
или работниците непосредно. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека вака опре-
делените критериуми не даваат можност за објек-
тивна оценка на резултат,ите од трудот и ,дека Из-
вршниот одбор не може да дава оценка за резул-
татите од трудот, поради што утврди дека овие од-
редби не се во согласност со означените одредби од 
Законот за станбени односи и дека се во спротивност 
со означените одредби од Законот за здружениот 
труд. 

в) во член 36 од оспорениот Правилник е пред-
видена можност за решавање на станбените потреби 
на работниците кои се од посебно значење за ор-
ганизацијата. Притоа, е предвидено Работничкиот 
совет, врз основа на образложен предлог од Коми-
сијата за кадровски прашања да може да додели 
стан на лице кое претставува неопходен стручен ка-
дар во работната 'Организација и тоа надвор од ме-
рилата утврдени го овој Правилник. Според став 2 
на свој член, овие -станици се купуваат со посебни 
средства издвоени со од чука на Работничкиот совет 
на Работната организираја. 

Согласно член 42 од Законот за станбени одно-
си и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците со референдум однапред го утврдуваат 
обемот на средствата наменети за решавање на стан-
бените прашања на 'дефицитарните канти, а исто 
така утврдуваат основи и медила по кои ќе се врши 
распределбата на овие станови и кадрите неопходни 
за организацијта на здружениот труд. 

Со оглед на тоа што во оспорен,иот член и во 
-Правилникот ве се определени основи и мерила за 
распределба на „кадровски станови“ и не е опреде-
лено кои стручни кадри се неопходни за организа-
цијата, односно се дефицитарни, како и со 'оглед на 
тоа што обемот на 'средствата за решавање на стан-
бените прашања на овие работници го утврдува ра-
ботничкиот совет, а не работниците со референдум, 
СУДОТ утврди дека означената одредба од оспорениот 
Правилник не е во согласност со член 42 од Законот 
за станбени односи и е 'во СПРОТИВНОСТ СО член 463 
став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 235/84 
30 јануари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

112. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за осно1вите на постапката пред 
Уставниот суд на Маке?донија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 
февруари 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 23 точка 4 и член 24 став 
1 точка 3 од Општествениот догавор за /вработување 
на подрачјето на општина Ресен, објавен во „Служ-
бен гласник на општина Ресен“ бр. 16 од 17 ноем 
в р и 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на 
општина Ресен“. 

3. Уставниот суд на Македонија ,со решение У. 
бр. 213/84 од 12 декември 1984 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 на оваа одлука. Постап-
ката е поведена затоа што со оспорените членови од 
Договорот како критериум за утврдување редосле-
дот при вработување е предвидено и времетраењето 
па живеење во местото на 'вработување, па се пос-
тави прашање дали со тоа не се создава нееднак-
вост меѓу граѓаните и не се попречува оств,арува-
њето на уставното начело според кое на секој гра-
ѓанин под еднакви услови му е достапно секое ра-
ботно место и функција. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 23 
точка 4 од Договорот, покрај другите, како посебен 
критериум е предвидено и времетраењето на жи-
зеење во местото на вработувањето. Имено, по тој ос-
нов во член 24 став 1 точка 3 се предвидени и бо-
дови, чиј број е определен според времето на жи-
веење во тоа место. 

5. Согласно член 139 од Уставот на СР Македони-
ја и член 579 од Законот за здружениот труд, оп-
штествено политичките заедници, организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници за вработување, со општествен до-
говор го обезбедуваат и усогласуваат самоуправното 
уредување на општествено-економските и другите од-
носи од пош,ирок заеднички интерес, меѓу кои и 
политиката на вработувањето. Исто така и со член 
11 од Законот за вработувањето и осигурувањето во 
случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ 
бр. 13/78) меѓу другото, е предвидено дека со оп-
штествен договор за вработување се усогласува само-
управното уредување на условите и критериумите за 
приоритет ,при вработувањето. 

Согласно оддел II став 3, алинеја 9 од Основ-
ните начела на Уставот на СР Македонија, непри-
косновен ата основа на положбата и улогата на чо-
векот ја сочинува меѓу .другото и еднаквоста на пра-
вата. должностите и одговорностите т-та лулето во 
согласност со уставноста и законитоста. Притоа, со 
оглед но општествениот карактер на ТРУДОТ и сред-
ствата за производство, согласно член 210 став 3 од 
Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под 
еднакви услови му се ,достапни секое работно место 
и Функција во општеството. Согласно член 91 став 
1, алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, пак, за-
ради остварување на единствениот југословенски па-
зар, СР Македонија обезбедува, меѓу другото и сло-
бодчо вработување на граѓаните под исти услови 
игно важат во митото на вработув,ањето. Согласно 
член 253 став 1 од Уставот на СФР Југославија вра-
ботувањето на граѓаните е слободно на педа тепи-
торија 'на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија пол еднакви услови што важат во местото 
на вработувањето. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај како 
еден од основите кој влијае ВРЗ утврдувањето на 
приоритетот за вработување е времетоаењете на жи-
веење во местото на вработување, Судот утврди '.дека 
МУ е СПРОТИВНО на Уставот и законот редот на првен-
ствово при вработување да се заснова и врз 'основот 
..времетраење на живеењето во местото на вработу-
вање“. Овој основ, како еден од условите на утврду-
вање на приоритетот ПРИ вработувањето, не е еле-
мент на определена предност при еднакви услови на 
кандидатите, туку претставува привилегија на гра-
ѓаните кои подолго време живеат во местото на 'вра-
ботувањето. 

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

У. бр. 213/84 
13 февруари 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

107. 
Врз основа на член 86 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и член 5, став 2 
од Законот за административните такси („Службен 
весник на СРМ“ бр. 45/72, 30/77 и 25/84), собранијата 
на општините, Собранието на градот Скопје и Со-
бранието на СР Македонија склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ТАКСИ 
Член 1 

Собранијата на општините, Собранието на гра-
дот Скопје и Собранието на СР Македонија (во на-
тамошниот текст: учесници во договорот) ое согласи-
ја административните такси за списите и дејствијата 
кај органите на управата и другите Државни органи, 
како и кај организациите на здружен труд, другите 
самоуправни организации и заедници, општествени-
те организации, здруженијата на граѓаните и други 
организации, кога во вршењето на јавни овластува-
ња, што им се доверени со закон и со одлука на 
собрание на општина заснована врз закон, решаваат 
во управните работи по барање ,на странките, да се 
плаќаат во износи утврдени со овој договор. 

Член 2 
Учесниците во договорот се согласија елементи-

те за определување на административните такси, во 
смисла на член 1 на овој договор, основите за кои 
што ќе се плаќа такса и износите на таксите да из-
несуваат и тоа за: 

Поднесоци Динари 

1. За барањата, молбите, предлозите, 
пријавите и другите поднесоци, ако со та-
рифа не е пропишана друга такса 16 

Таксата според оваа точка нема да се плаќа 
за дополнителни поднесоци со кои странката бара 
само побрзо постапување по порано поднесените 
барања. 

2. За жалбите против решенијата на 
органите од член 2 на Законот за админис-
тративни такси 60 

Решенија 
1. За сите решенија за кои не е пропи-

шана посебна такса 60 
Ако се ,донесува едно решение по барање на по-

веќе лица. таксата според оваа точка ќе се плаќа 
онолку колку што има лица на кои им се врачува 
решението. 

За тешени ја 'донесени по жалби не се плаќа такса. 
2. За излагање. продолжување на рокот на ва-

жењето или излагање дупликат на патна исправа за 
патување во странство: 

1) За (државјани на СФРЈ: 
а) за издавање на патна исправа 500 
б) за продолжување на рокот на важе-

њето на патната исправа 500 
в) за издавање на детска патна исправа 250 
г) за из,давање и продолжување на пос-

тојана патна исправа 1.000 
д) за издавање на дупликат на патна 

исправа 1 .ооо 
ѓ) за издавање на колективна патна ис-

права (з-а секое лице) 100 
е) за издавање на виза на патна ис-

права 720 
ж) за издавање на виза на колективна 

патна исправа (за секое лице) 240 

2) За (странски државјани: 

а) за издавање патна исправа за бегал-
ци и лица без државјанство 1.800 

О) за издавање патен лист за странци 1.200 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
Динари 

в) за виза за едно патување 600 
г) за виза за повеќе патувања 1.200 
д) за транзитна виза 600 
ѓ) за виза на колективна патна испра-

ва (за секое лице) 240 
е) за одобрение за vпривремен престој 

до 3 месеци — 250 
ж) за одобрение на привремен престој 

преку 3 месеци ѕоо 

3. За државјани на СФРЈ и за странски држав-
јани : 

за одобрение за движење и престој во 
граничен појас 150 
4. За издавање на дозвола за по/седува-

ње и носење на оружје 600 
За издавање на дозвола за поседување на ловеч-

ки пушки со неолучани цевки да се плаќа такса 
нам,алена за 50% од износот утврден во оваа точка. 

За дозвола за поседување на оружје да се плаќа 
такса според точката 1 од овој член. 

Учесниците во овој договор се согласија такса 
да не плаќаат воените лица, службените лица на 
органите за внатрешни работи и другите лица што 
држат и носат оружје според прописите на служ-
бата. 

Таксата според оваа точка да не се плаќа за 
оружје што се наоѓа кај стрелачки организации и 
служби за обука и гаѓање, како и за натпреварува-
ње на стрелишта. 

5. За акт врз основа на кој се стекнува 
право на самостојно вршење на дејност оо 
личен труд и со средства во сопственост на 
граѓаните, како и вршење на професионална 
дејност 500 

За акт врз основа на кој се стекнува право на 
вршење на занаетчиска дејност во села или без пос-
тојано деловно место да се плаќа такса 'во износ 
намален за 50% за актот, од огваа точка. 

6. За одобрение за полагање на возачки 
испит, за издавање на возачка дозвола, за 
издавање или продолжување важењето на 
сообраќајната дозвола за моторно возило 
или ПОИКЛУГЈНО возило 60 

5) За полагање на делот од возачкиот испит што 
се однесува на управување со моторни возила или 
оо трактор: 

а) за управување со моторни возила рас-
поредени во категорија „А“ 150 

6) за управување оо моторни возила рас-
поредени во категорија „Б" или управува-
ње оо трактор 250 

в) за управување оо МОТОРНИ возила рас-
поредени во категориите .,ЦЛ и „Д“ 300 
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Уверенија Динари 
1. З,а уверенијата што ги издаваат орга-

ните, ако со закон или со друг пропис не е 
пропишано поинаку 30 

2. За дупликат на поправа за завршено 
школување или стручна квалификација 30 

3. За уверенија со кои се докажува по-
теклото или вредноста, количеството и ква-
литетот или здравствената исправност на 
стоки 100 

Оваа такса нема да се плаќа на странски лош 
тански декларации, кои го придружуваат спроведе-
ниот лист. 

Заверки, преписи и преводи 

1. За заверка на потпис, ракопис и препис: 
а) за заверка на секој потпис 20 
б) за заверка на автентичност на рако-

пис или заверка на препис, од секој 
полутабак за оригиналот 20 

Како полутабак се подр,азбира лист хартија од 
две (страни од нормален канцелариски формат или 
помал. 

Ако ракописот односно преписот чија заверка се 
врши е напишан на странски јазик, се плаќа двој-
на такса од потточката б) од оваа точка. 

2. За заверка на превод се плаќа 300/о од так-
сата по точката 9 на оса поглавје. 

Ако органот врши превод и заверка на (Прево-
дот, покрај таксата според оваа точка, се плаќа и 
такса според точката 9. 

3. За заверка на план 150 
За заверка на копија од катастарски план не се 

плаќа такса според оваа точка туку според точката 
6 о,д поглавјето за катастарски такси. 

4. За заверка на хелиолрафска копија 
на план (цртеж) се плаќа од целиот или за-
почнат квадратен мет,ар 36 

5. За заверка на договор чија вредност е-. 
— ,до 1.000 динари 50 
- над 1.000 ДО 4.000 70 
- на,д 4.000 ДО 10.000 100 
— за износот над 10.000 динари по но нај-

многу до 1.500 дин,ари. 
6. За заверка на -продолжување на рокот за ва-

жење на договор да се плаќа 50% такса 'во висина 
на износите во претходната точка. 

7. За заверка на полномошно 25 
8. За препишување на службени акти или 

документи што се врши кај органите: 
а) кога препишувањето го 'вршат заин-

тересирани лица, од полутабак ,на оригина-
лот 10 

б) кога препишувањсто го врши орга-
нот, од полутабак на оригиналот 25 

в) кога органот го врши препи,шувањето 
на акти или документи на странски јазик, 
од полута бак на оригиналот 50 

9. За преводи од еден на друг јазик: 
а) ако текстот на оригиналот не (надми-

нува 100 збора 50 
б) ако текстот на оригиналот содржи по-

веќе од 100 збора, ќе се плаќа за секој цел 
или започнат полутабак 200 

Катастарски такси 

1. За спроведување на сите промени во админис-
тративните делови на катастарскиот операт што нас-
танале по кој и да било озонов, да се плаќ,а такса 
во готово и тоа: 

а) за спроведување на промени на 'нас-
ло-вната страна на постоен или подотворен 
поседовен лист, како и за пренос на цели 
парцели од еден поседовен л,ист во друг, од 
секоја парцела 40 

б) за спроведување на промени на кул-
тура и делби на парцели од секоја па,рцела 
од новата состојба, по 40 

Динари 
Такса според потточка а) на оваа точка плаќа 

секој нов (сопственик што се запишува во катастар-
скиот операт, како и оној сопственик на кој му се 
менува идеалниот сопственички дел односно соп-
ственик во чиј поседовен лист се пренесуваат пар-
целите. 

Такса од потточка б) плаќаат сопствениците во 
чии поседовни листови се спроведуваат промените. 

Таксата од оваа точка се пресметува и наплату-
ва при поднесувањето на поднесокот — пријавата. 

г. За премерувањата што се (вршат по пријави, 
како и по пријавите во претходна постапка, а кои се 
однесуваат на делби на одделни парцели, групи пар-
цели и на делби на цели поседи, вклучувајќи ги и 
канцелариските (геодетско-технички работи 'во врска 
со тие премерувања да се плаќа такса според парце-
лите во нова состојба. 

а) кога сопствениците на теренот сами 
ги аме гиле и обележиле (новите граници на 
делбените парцели со трајати и видливи бе-
лези 400 

б) кога сопствениците на теренот сами 
не се во 'можност да извршат омеѓување и 
обележување на новите правници на делбе-
ните парцели и физички делови со условни 
површини (под условна површина се 'подраз-
бира на плановите да се одреди соодветна-
та површина и да се пренесе на терен) ѕ 600 

в) за физичка делба и промена во кул-
тура 400 

3. За давање копија од катастарски пла-
нови, се плаќа такса за секоја парцела 50 

а) за копија од катастарските планови 
со хоризонтална претстава, од еден хектар 30 

б) за копија од катастарските планови 
со хоризонтална и вертикална претстава, по 
еден хектар 40 

в) за копирање или препишување на по-
датоци што не се опфатени во точките 3, 4 
и 5 од ова поглавје се плаќа такса по пот-
рошен работен час 150 

Материјалните трошоци да ги сносат барателите 
на копијата на катастарските планови и елаборати 

Ако копијата на плановите и нат,аму се 
умножува по хелиопрафски пат или на друг 
начин, тогаш за (секој така умножен 'приме-
рок да се плаќа, покрај трошоците за умно-
жување, у,ште и такса од 25 

4. За препис од .поседовен листови и 
други делови од катастар“ски операт или за 
изводи од нив се плаќа такса од 40 

5. За препишување и копирање на податоци од 
теренски елаборати (елаборати на премерот): 

а) за препишување и копирање на пода-
тоци и снимањата за една страна од ори-
гиналот, по 40 

б) за копирање на детални скици, ма-
нуали и фото-скици ил и з,а дополнувањ е н а 

копии на планови ао податоци од снимање-
то по квадратен дециметар површина на цр-
тежот на оригиналот, по 50 

6. За заверка на копија од план во голе-
мина на полутабак (формат 22/35) 50 

За заверка на препис и извод од катастарскиот 
опер,ат да се плаќа такса според бројот на табаците 
на образецот користен за препис и тоа: 

а) за првиот табак (катастарски операт) 25 
б) за секој нареден табак се плаќа так-

са 17 
Органите и организациите што ги (користат по-

датоците од геодетските планови и к,атастарските 
операти и елаборати, а ,се финансираат од репуб-
личкиот и општинскиот буџет, не плаќаат такса. 

7. За координати 
а) за тригонометриски точки со нивна-

та положба, за секоја координата по 200 
б) за котите на реперите и (нивната по-

ложба, за секоја кота по 100 
в) од политенски и мали точки, за секо-

ја точка по 100 
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Градежни такси Динари 

1. За акт со кој се одобрува локација за 
изградба на градежни објекти 100 

2. За акт со кој се издава урбанистич-
ка согласност на техничката документација 
за изградба на градежни објекти 100 

3. за издавање на протокол за обележени регу-
лациони и градежни линии за изградба на објекти 
/И УЛИЦИ: 

а) за градежен објект 200 
б) за една улица 400 
'в) за повеќе улици 500 
За обнова на регулациони и градежни линии се 

плаќа 700/о од соодветната такса според оваа точка. 
4. За актот оо кој се одобрува подигање на гра-

дежен објект кој не подлежи на такса според точ-
ката 6 на ова поглавје: 

а) за помали земјоделски објекти 70 
б) за други градежни објекти 400 
За акт со кој те одобрува реконструкција, про-

ширување, доградување или поправка на градежен 
објект се плаќа една половина од соодветната такса 
според оваа точка. 

5. За акт со кој се одобрува подигање на хи-
дротехнички постројки оо цел за кор,истење на вод-
ните СИЛИ: 

1) За протечна! постројки (мали ел-ек трани, во-
деници, валавница. стругарници, мелници): 

а) до 500 КС 250 
б) над 500 ДО 1.000 КС 500 
в) над 1.000 КС 2.000 
2) За уреди за ,водоводи, наводнување, мелиора-

ции, како и за други водозафати: 
а) до 1.000 литри капацитет во 1 секун-

да 150 
б) над 1.000 до 2.000 литри капацитет 

во 1 секунда 250 
в) над 2.000 до 3.000 литри капацитет 

во 1 секунда 500 
г) над 3.000 литри капацитет во 1 се-

кунда 1.200 
3) За решението со кое се одобрува подигање 

на постројки оо акумулации да се плаќа такса од 
потточка 1) односно потточка 2) на оваа точка зго-
лемена за 50;0/о. 

Т,аксата од оваа точка не ќе се плаќа за одоб-
ренија што ое подложни за такса според точка 4) од 
ева поглавје. 

4) За одобрен,ие за изградба што се издава спо-
ред прописите за изградба на инвестициони објекти 
ќе се плаќа такса според вредноста и тоа: 

а) ако вредноста на објектот е до 5 ми-
лиони 500 

б) ако вредноста на објектот е над 5 ми-
лиони до 10 милиони — 500 и о, 15 /̂0 на вред-
носта над 5 милиони динари (750) 

в) ако вредноста на објектот е над 10 
милиони де 20 милиони — 750 и 0,20% на 
вредноста над 10 милиони динари (2.750) 

г) Ако вредноста на објектот е над 20 
милиони до 40 милиони — 2.750 и 0,300/о на 
вредноста над 20 милиони 'динари (8.750) 

д) ако вкупната вредност на објектот е 
поголема од 40 милиони динари 10.000 

6. за преглед на местото за подигање на гра-
дежен објект или постројка, ако пресметковната 
вредност изнесува.-

а) до 30.ооо динари 120 
б) над 30.000 динари 500 
7. За преглед на цели згради или одделни прос-

тории, -со цел за давање одобрение за употреба: 
1) ДО 10 простории 250 
2) над 10 простории 500 
За преглед на други градежни објекти (нови, 'ре-

конструирани ,или адаптирани), со цел за издавање 
на дозвола за употреба, кзе плаќа 0,1% според прес-
метковната вре“дност на објектот. 

Таксата од став 2 на оваа точка не може да 
изнесува повеќе од 2.500 динари. 

Динари 
Таксата од став 2 на оваа точка не се однесува 

на објектите на чиј преглед, заради добивање доз-
вола за пуштање во работа, е пропишана посебна 
такса во точка 8 на ова поглавје. 

8. За технички преглед на машински, 
електрични, електромашински, гасни и дру-
ги ,постројки, кои според постојните прописи 
подлежат на задолжителен преглед заради 
добивање одобрение за употреба, се плаќа 
такса по работен час 50 

За технички преглед на моторни возила 
или приклучни ,возила што ш влечат мо-
торните возила кои подлежат на рег,истра-
ција, за технички преглед на земјоделски-
те трактори или нивните приклучни возила 120 

Таксата од став 1 се смета за секој цел или 
започнат работен час. 

Други такси 
1. За чување (депозит) на пари, пред-

мети и хартии од ^вредност, што депоненти-
те му ги даваат на чување на надлежниот 
орган, се плаќа год,ишно за секои започнати 
100 динари од вредноста 5 

Ако вредноста на предметот не е позната, таа 
ќе се утврди со процена. 

Таксата од оваа точка се плаќа за првата го-
дина однапред, а за другите години при подигање-
то на депозитот. Започнатата 'година се смета како 
цела. 

Ако депозитот по барање на депонентот се пре-
несува од еден депозитор к,ај друг, за преносот се 
плаќа износот на едногодишната такса. 

Оваа такса не се плаќа за депозити што се по-
лагаат по барање на државните органи односно по 
службена должност, ако се подигаат во рок. 

2. За опомена со која обврзникот се по-
викува да ја плати должната такса 30 

Член 3 
Учесниците во договорот се обврзуваат н,ајдоцна 

во рок од 60 дена од денот на потпишувањето на 
овој договор да г,и усогласат своите прописи оо до-
говорот. 

Член 4 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

потпишат ,собранијата на општините, градот Скопје 
,и Републиката. 

Изменување и дополнување на овој договор мо-
же да се врши по постапка која важи за него,вото 
склучување. 

Барање за изменување и дополнување на дого-
ворот може да покренува секој учесник ш договорот. 

Барањето од претходниот став се упатува преку 
Заедницата на општините и градовите на СР Маке-
дониј,а, кое во рок од 15 дена им се доставува на 
мислење на сите учесници во договорот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој дого-

вор престанува да важи Договорот за усогласување 
на административните такси („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/7Ѕ). 

Член 6 
Овој договор влегува во сила од денот на 'Склу-

чувањето од страна на овластените претставници на 
учесниците на договорот. 

Член 7 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија“. 

ПОТПИ СНИЦИ : 
Собранието на СР Македонија, Собрание-
то на град Скопје, Собранието на општи-
ната Берово, Собранието на општината 
Битола. Собранието на општината Брод 
Македонски, 'Собранието на општината 
Валандово, Собранието на општината Ви-
ница, Собранието на општината Гевге-
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лија, Собранието на општината Гостивар, 
Собранието на општината Дебар, Собра-
нието на општината Делчево, Собранието 
на општината Демир Хисар, Собранието 
на општинава Кавадарци, Собранието на 
општината Киче-во, Собранието на оп-
штината Кочани, Собранието на општи-
ната Кратово, Собранието на општината 
Крива Паланка, Собр-анието на општина-
та Крушево, 'Собранието на општината 
Куманово, Собранието на општината Не-
готино, Собранието на општината Охрид, 
Собранието на општината Прилеп, Со-
бранието на (општината ,Пробиштип, Со-
бранието на општината Радовиш, Собра-
нието на општината Ресен, Собранието н,а 
општината Свети Николе, Собранието на 
општината Центар, Собранието на општи-
ната Кисела Вода, Собранието на оп-
штината Гази Баба, Собранието на оп-
штината Чаир, Собранието на општина-
та Струга, Собранието на општината 
Струмица, Собранието на општината Те-
тово, Собранието на 'општината Титов 
Велес, Собранието на општината Карпош, 
Собранието на општината Штип. 

108. 
Врз основа на член 60 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), 
општинските самоупр,авни интересни заедници за 
здравствена заштита: Битола, Берово, Валандово, Ви-
ница, Гази Баба — Скопје, Гевгелија, Гостивар, Де-
бар, Делчево, Демир Х,исар. Кавадарци, Карпош, — 
Скопје, Кичево, Кисела Вода — Скопје, Кочани, Кра-
тово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македон-
ски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, 
Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Те-
тово, Титов Велес, Чаир — Скопје, Центар — Скоп-
је и Штип, СИЗ за здравствена заштита на град 
Скопје и Републичката самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Скопје, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УПА-
ТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА ОД 

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО 
СТРАНСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба општинските са-

моуправни интересни заедници за здравствена заш-
тита: Битола, Берово, Валандово, Виница, Гази Баба 
— Скопје, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Де-
мир Хисар, Кавадарци, Карпош — Скопје, Кичево, 
Кисела Вода — Скопје, Кочани, Кратово, Крива Па-
ланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Него-
тино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, 
Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово, Титов Ве-
лес, Ч,аир — Скопје, Центар — Скопје и Штип, СИЗ 
за здравствена заштита на град Скопје и Републич-
ката самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита — Скопје,, ги утврдуваат: условите под кои 
корисникот на права од здравствена заштита може 
да се упати на лекување, одно,сно контролен преглед 
во странство, постапката која се спроведува по бара-
њето, односно предлогот за упа,тување на лекување, 
односно контролен преглед во странство, ,како и пра-
вата кои му припаѓаат на корисникот на правата 
од здравствената заштита во врска со одењето на ле-
кување, односно контролен преглед во странство, ле-
кување и ^паќањето од лекување во странство. 

Член 2 
Корисникот на права од здравствена заштита 'во 

ната,мошниот текст- корисник), може, да се упати на 
лекување, односно контролен преглед во странство на 

товар на средствата на општинската, односно гра?д-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита (во натамошниот текст: општинската од-
носно градската заедница) на која корисникот и при-
паѓа, ако е во прашање болест, односно заболување 
кое не може со успех да се лекува во Југо“славија, 
а во земјата во која се упатува постои можност за 
у,спешно лекување. 

На корисникот може да му се одобри продол-
жување на лекувањето и контролен преглед во стран-
ска здравствена установа ако се исполнети условите 
пропишани со оваа самоуправна спогодба. 

Член 3 
Корисникот може ако е тоа поекономично и не-

целисходно, наместо да биде упатен на лекување 
во странство да се лекува во здравствена организа-
ција во Југославија под услов во таа организација 
да е обезбедено (вршење ива медицинска интервенција 
од страна на стручно лице од странство. 

Член 4 
На корисникот може да му се одобри придруж-

ник, односно стручен придружник при одење и при 
враќање, односно само при одење или само при 
враќање од лекување, односно контролен преглед во 
странска зд“равствена установа како и за време на 
амбул,антно лекување или стационарно лекување, ако 
за тоа се исполнети условите пропишани со оваа 
самоуправна спогодба. 

Член 5 
Постапката и донесувањето на решен-ие за упа-

тување на лекување во странство, како и вршењето 
на други работи во врска со упатувањето на лекува-
ње во странство ги врши Републичката самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита (во на-
тамошниот текст: Републичката заедница). 

Член 6 
Во Републичката заедница се основаат лекарски 

комисии за давање мислење за утврдување на по-
треба за упатување на корисниците на лекување 
во странство, како стручни тела на Собранието на 
Републичката заедница. 

Форм,ирањето и работата на лекарск,ите комисии 
се уредува со самоуправен акт- на Собранието на 
Републичката заедница. 

II.НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УПАТУВАЊЕ НА 
ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 7 
Постапката за упатување на лекување, односно 

контролен преглед во странска здравствена установа 
се поведува на барање на кор,исникот, односно по 
предлог на здравствената организација во која се 
лекува корисникот. 

Член 8 
Со барањето односно ,предлогот од член 7 на 

оваа самоуправ,на спогодба се прилага потребната 
медицинска документација за лекување на заболув,а-
њето за кое се бара лекување во странство. 

Барањето, односно предлогот за лекување и кон-
тролен преглед се поднесува преку општинската, од-
НОЈОНО градската заедни,ца до Републичката заедница, 
а за продолжување на лекувањето до Републичката 
заедница. 

Член 9 
Врз основа на барањето односно предлогот и 

потребната медицинск,а документација, како и мис-
лењето на стручн,иот конзилиум на специјализира-
ната здравствена организација од претходниот став, 
секретарот на Собранието на Републичката заедница 
по итна постапка прибавува мислење од надлежната 
лекарска комисија за потребата од упатување на 
лекување во странство, контролен преглед, од,носно 
оправданоста од продолжување на лекувањето како 
и обезбедув,ање на стручно лице од странство. Ле-
карската комисија, пред да го даде мислењето од 
став 1 на овој член, може да консултура одредена 
специјализиран,а здравствена организација во зем-
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јата, за тоа дали сите медицински постапки во врс-
ка оо поставувањето на дијагнозата и лекувањето се 
спроведени , до крај и во согласност со можностите 
на здравствените организации во земјата. 

Надлежната лекарска комисија, врз основа на ба-
ѕрањето, односно .предлогот за лекување, контролен 
преглед, односно образложен предлог на странска 
здравствена установа за продолжување на лекува-
њето во странство, дава мислење за следн-ото: 

1) дали се исцрпени сите можности за лекување 
односно испитување на корисникот во Југославија, 

2) до колку не се исцрпени сите можности за 
лекување во Југославија, во која здравствена орга-
низација во Југославија треба да се упати на леку-
вање, односно испитување, 

3) дали лекувањето може со успех да се изврши 
во здравствени организации во Југославија со обез-
бедување на стручно лице од странство, 

4) дали е неопходно контролниот преглед да се 
,изврши во странската здравствена установа, 

5) дал,и на корисникот кој се упатува на леку-
вање, односно контролен преглед во странство му 
е потребен придружник, односно стручен придруж-
ник за одење и враќање, како и за време на амбу-
.лантно.- односно болничко лекување во странство и 
за кое време, 

6) видот на превозното средство кое треба да 
го користи корисникот при одењето и враќањето 
од лекување, односно к-онтролен преглед во стран-
ство. 

Член 10 
Кога ќе го прими мислењето на надлежната 

лекарска комисија, секретарот на Собранието на Ре-
публичката заедница ќе побара од надлежното дип-
ломатско-конзул арно претставништво на Југославија 
да стапи во контакт со странската здравствена уста-
нова за да утврди: 

1) дали странската здравствена установа во која 
се предлага лекувањето ќе го преземе лекувањето 
на тоа лице: 

2) да утврди термин за прием таа лекување како 
и видот на лекувањето (амбулантно или болничко). 

Со барањето од став 1 од овој член на дипло-
матско-конзуларното претставни,штво задолжително се 
доставува потребната медицинска документација пре-
ведена на јазикот на земј,ата во која корисникот се 
упатува на лекување. Превод н,а медицинската доку-
ментација обезбедува корисникот кој се упатува на 
лекување во странство. 

По добивањето на известување од странската 
здравствена установа за датата на приемот и за тоа 
дека треба и може да се изврши медицинска интер-
венција кај неа, секретарот на Собранието на Ре-
публичката заедница по итн,а постапка донесува ре-
шение. ' 

Член 11 
Со решението врз основ,а на кое корисникот се 

упатува на лекување во странство, се определува: 
1) називот на земјата и местото во кое корис-

никот ое упатува на амбулантно односно болничко 
лекување или контролен прегледа,-

2) називот на здравствената установа во која се 
упатува корисникот ; 

3) времетраењето на амбулантното односно бол-
ничкото лекување и контролниот преглед; 

4) видот на превозното средство на кое корисни-
кот има право,-

5) потребата од придружник во текот на патува-
њето и за време на лекувањето и контролниот пре-
глед ; 

6) висината на надоместокот и другите трошоци 
ЕО врска со лекувањето на корисникот во динари и 
девизи; 

7) висината на надоместокот односно другите 
трошоци кои му припаѓаат н,а придружникот; 

8) обврската на корисникот односно придружни-
кот да и поднесе на Републичката заедница извеш-
тај и документација за извршеното леку,вање во 
странство; 

9) општинската односно градската заедница на 
чиј товар ќе паднат трошоците за лекувањето на 

нејзиниот корисник ,во странство и трошоците за 
ПРИДРУЖНИКОТ ; 

10) упатство за користење на правни средства. 
Кога постојат услови испитувањето, односно ме-

дицинската интервенција д,а може да се изврши во 
Југославија со учество на стручно лице од странство 
со решение се одредува здравствената организација 
во која ќе се изврши испитувањето, односно меди-
цинската интервенција, името на странскиот струч-
њак кој ќе ја врши интервенцијата, како и општин-
ската заедница на чиј товар ќе паднат трошоците. 

Член 12 
АКО корисникот не ги исполнува условите за упа-

тување на лекување, односно контролен преплел во 
странство, бидејќи лекувањето, о,дносно контролниот 
преглед може да се изврши во здравствена органи-
зација 'во Југославија, ќе се донесе решение со кое 
ќе се одбие барањето за упатување на лекување, 
односно контролен преглед во странство. 

Решението со кое !ое од,бива барањето ги содржи 
причините за одбивање на барањето, како и изв,ес-
тување во која здравст,вена организација во Југосла-
вија лекувањето може да се врши. 

Член 13 
Ако корисникот се лекувал во странство спротив-

но на одредбите на оваа самоуправна спогодба, без 
решение од Републичката заедница, трошоците на-
правени за таквото лекување, односно контролен пре-
глед нема да му 'бидат признаени. 

Член 14 
Против решението на секретарот, корисникот 

има право на жалб,а. 
По жалбата решава Комисија за жалби што се 

формира како стручен орган на Собранието, а по 
прибавено мислење од Комисијата на вештаци — ле-
кари на Собранието. 

Член 15 
Врз основа на наодите во жалбата, мислењето 

на лекарската комисија, предлогот ,за лекување од-
носно контролен преглед во странство, Комисијат,а на 
вештаци-лекари, дава мислење за фактите од член 9 
од оваа самоуправна спогодба. 

Член 16 
Врз основа на мислењето на Комисијата на веш-

таци-лекари и друга медицинска документација, Ко-
мисијата за жалби донесува решение кое е конечно 
во управна постапка. 

Против решението на Комисијата за жалби, ко-
рисникот може да поднесе предлог з,а заштита на 
своите права до надлежниот основен суд на здруже-
ниот труд во рок од 30 ден,а од денот на приемот 
на решението. 

Член 17 
Во постапката за упатување на лекување однос-

но контролен преглед во странство, се применуваат 
одредбите на Законот за општа управна постапка, до-
колку со оваа самоуправна спогодба не е предвиде-
но поинаку. 

Сите административни работи во врска со рабо-
тата на лекарските комисии, Комисијата на вешта-
ци-лекари и Комисијата за жалби како и други ра-
боти во врска со постапката за упатување на леку-
вање, односно контролен преглед во странство ги 
врши Стручната служба на Републичката заедница. 

III. ПРИДРУЖНИК НА КОРИСНИКОТ КОЈ СЕ УПА-
ТУВА НА ЛЕКУВАЊЕ ОДНОСНО КОНТРОЛЕН 

ПРЕГЛЕД ВО СТРАНСТВО 

Член 18 
На корисникот на кого при патувањето на леку-

вање односно контролен преглед во странство му е 
неопходно потребна м,едицинска и друга помош, кој 
е глувонем, слеп, неподвижен, на дете до 18 години од 
животот и на корисникот кој поради одредени фи-
зички и психички причини не може сам да патува, 
може да му се одобри придружник при одење од-
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носно при враќање од лекување, односно контролен 
преглед во странство, како и за ,време на амбулантно 
лекување во странска здравствена установа. 

Корисникот од став 1 на овој член, има право 
на придружник во траење по потреба, а најмногу до 
3 дена при одење на лекување односно на контро-
лен преглед во странство и до 3 дена при враќање 
од лекување, односно контролен преглед во стран-
ство. 

По исклучок од претходниот став, корисникот 
кој ое упатува на лекување во подалечни земји, има 
право на придружник за време на траење на болнич-
кото лекување ако надоместокот за дневните тро-
шоци е помал од трошоците за превоз на дополни-
телното патување заради враќање на болниот од ле-
кување. 

Член 19 
Право на придружник за време на болничко ле-

кување имаат децата до 7 години возраст за цело 
време на болничкото лекување, ако тоа е неопходно. 

Член 20 
Кога повеќе корисници истовремено се упатуваат 

на лекување во странство во иста земја и исто место, 
може да се одреди еден стручен придружник. 

Член 21 
Пс враќањето' а најкасно во рок од 8 дена од 

денот на враќањето, придружникот, односно струч-
ниот придружник е должен да поднесе писмен из-
вештај за начинот ,на лекувањето, резултатите од 
лекувањето и свои согледувања за начинот на леку-
вањето поединечно за секој корисник што го прид-
ружувал. 

IV. ТРОШОЦИ ЗА ПАТУВАЊЕ НА КОРИСНИКОТ 
И НЕГОВИОТ ПРИДРУЖНИК 

Член 22 
На корисникот упатен на лекување во странство 

односно контролен преглед и ,на неговиот придруж-
ник, односно стручен придружник му припаѓа надо-
месток на патните трошоци и тоа надоместок за 
трошоците за превоз и дневници,те на име трошо-
ци за исхрана и сместување. 

Надоместокот на трошоците за превоз на корис-
никот и неговиот придружник односно стручен прид-
ружник припаѓа во висината на цената на превозни 
средства на јавниот сообраќај авион — туристичка 
класа и железница — I класа и во зависност од тоа 
кое (превозно средство е одредено. 

Дневниците од став 1 на овој член се одредуваат 
во висина од 80%. дневниците на II група на на-
чин утврден со Уредбата за издатоците за службени 
патувања и селење во странство кои на сојузните 
органи на управата и сојузните организации им се 
признаваат во материјални трошоци и со Решението 
за најви,соките износи на дневниците за службено 
патување во (странство кои на сојузните органи на 
управата и сојузните организации им се признаваат 
во материјални трошоци. 

На корисникот — дете до 7-годишна возраст му 
припаѓа надоместок на трошоци за превоз и днев-
ници во висина од 50% од дневницата утврдена во 
смисла на (Став 3 од овој член. 

Дневниците на име трошоци за исхрана и смес-
тување се исплаќаат за цело време ,на амбулантно 
лекување на кори-сниците во странство. 

На корисникот кој е упатен на болничко леку-
вање во странство му припаѓа надоместок само за 1 
ден и тоа само за време на патување и до сместу-
вањето во здравствената установа во која е упатен 
на лекувањ/е и 1 ден при враќањето. 

Член 23 
Во случај на трансплантација на коскена срж, 

право на надоместок на трошоците за патување и 
престој има и лицето ед кое се зема коскената срж, 

а најдолго до 10 дена, под исти услови, како и на 
корисникот кој се лекувал во странство. 

Член 24 
Придружникот на корисникот кој е упатен на 

болничко лекување во странство, има право на на-
доместок на дневни трошоци најмногу до 3 дена за 
време на патување и престој со болниот до сместува-
ње,то во болница и по сместувањето до враќањето во 
земјата. 

Ако корисникот е упатен на амбулантно леку-
вање, на придружникот му пр,ипаѓа надоместокот од 
член 22 став з на оваа самоуправна спогодба за онол-
ку денови колку што траело и амбулантното леку-
вање. 

Ако по мислењето на странската здравствена 
установа е потребен придружник за враќање на ко-
рисникот од болничко лекување, на придружникот 
ќе се исплатат најмногу до 3 дневници во висина од 
став 3 на член 22 од оваа самоуправна спогодба! 

Член 25 
За време на амбулантното лекување, корисникот 

има право на лекови од странско производство ако 
истите се пропишани од надлежниот лекар на здрав-
ствената установа во која се лекува корисникот. 

Лековите кои корисникот ги набавил од стран-
ство за време на амбулантното и болничкото лекува-
ње а кои не се пропишани во смисла на претход-
ниот став. нема да бидат (Признаени во трошоците 
за лекување. 

Член 26 
Корисникот при враќањето од амбулантно однос-

но болничко лекување од странство, може да набави 
лекови од странство врз оанова на рецепт издаден 
од лекар на здравствената установа каде се лекувал, 
само во оние случаи, ако такви лекови не можат д,а 
се набават во Југославија. 

Ако лековите пропишани од лекарот на стран-
ската здравствена установа, мо,жат да се набават во 
Југославија, корисникот нема право на надоместок 
на трошоците за лековите набавени во странство. 

Член 27 
Трошоците за лекување во странство паѓаат на 

товар на општинската односно градската заедница 
на која и припаѓа корисникот. 

Како трошоци за лекување во странство се сме-
таат : 

1. трошоците за лекување во странската здрав-
ствена установа, 

2. т,рошоците исплатени за ангажирање на струч-
но лице од странство во смисла на член 3 од о,ваа 
самоуправна спогодба, 

3. трошоците за цр(евоз, исхрана и сместување на 
корисникот, односно неговиот придружник, 

4. трошоците за ангажирање на дипломат,ско-кон-
зуларните претставништва на Југославија во стран-
ство во врска со нивното посредување околу обезбе-
дување и спроведување на лекувањето во странство, 

5. трошоците за погреб — кремирање и превоз 
на посмртните останки на корисникот, 

6. трошоците за членовите на лекарските коми-
сии кои утврдуваат потреба од лекување, односно 
контролен преглед во странство. 

Член 28 
Корисникот и придружникот односно стручниот 

придружник се должни по завршеното лекување, од-
носно враќањето од странство во рок од 8 дена, да 
поднесат пресметка на трошоците за лекувањето и да 
го оправдаат авансот што го примиле на име тро-
шоци за патување, како и да го вратат евентуал-
ниот вишок на авансираните средства во валута во 
која е исплатен: авансот. 

По истекот на рокот за пресметката од став 1 
на овој член, од корисникот, од,носно придружникот 
и стручниот придружник ќе се бара надоместок на 
претрпена штета и камата за задржување на ^ о п -
равданите средства. 
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V. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ И 
ПРЕВОЗ НА ПОСМРТНИТЕ ОСТАНКИ 

Член 29 
Во случај на см-рт на корисникот, упатен на ле-

кување или контролен преглед, настаната за време 
на превоз, амбулантно или болничко лекување во 
странска здравствена установа, надлежното дипло-
матско-конзуларно претставништво може да ги ис-
плати од средствата на депозитот на Републичката 
заедница, најнеопходните трошоци во согласност со 
прописите на таа земја за погреб или кремирање во 
местото на смртта на корисникот или трошоците за 
превоз на посмртните останки во Југославија. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат 
и на придружникот, одреден согласно одредбите на 
оваа самоуправна спогодба. 

Доколку трошоците од став 1 на овој член ги 
плати друго лице или организација, има пра-во да ба-

.ра истите да му се надоместат и тоа најмногу до ви-
сината на стварните трошоци кои ќе се утврдат со 
решение на Републичката заедница. 

За надоместување на трошоците од претходниот 
став се поднесува барање и доказ дека трошоците се 
направени. 

Член 30 
Висината на надоместокот на членовите на ле-

карските комисии и Комисијата ,на вештаци — лека-
ри ја утврдува Републичката заедница, а се исплаќа 
на товар на општинските односно градската заед-
ница. 

Член 31 
Републичката заедница се обврзува на општин-

ските заедници да им ги доставува сите сметки за 
трошоците за лекување, односно контролен преглед 
за корисникот во странство од ,нејзиното подрачје, во 
рок од 15 дена од приемот на истите. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Кон оваа самоуправна спогодба можат да прис-

тапат и други самоуправни интересни заедници за 
здравствена заштита кои ќе се основаат на терито-
ријата на СР Македонија, ако ги прифатат правата 
и обврските утврдени со оваа самоуправна спогодба. 

Член 33 
Оваа самоуправна спогодба се смета за склучена 

откако ќе ја прифатат и потпишат сите учесници 
на спогодувањето, а влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Член 34 
Со влегувањето во сила на оваа самоуправна спо-

годба престанува да важи Правилникот за условите, 
начинот и постапката за упатување здравствено оси-
гурени лица на лекување во странство, бр. 0605-825/1 
од 14 мај 1981 година, објавен во „Службен весник 
на СРМ“ бр. 23'81. 

Бр. 0805-1484/1 
9 јули 1984 година 

Скопје 
Потписници : 

1. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Битола, 
Васко Василевски, с. р. 

2. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Берово, 
Јован Пачемски, с. р. 

3. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Валандово, 
Слободан Јовановиќ, с. р. 

4. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Виница, 
Славчо Митев, с. р. 

5. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита Гази Баба — Скопје, 
д-р Љубица Далиловска, с. р. 

6. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Гевгелија, 
Драгиша Јовановиќ, с. р. 

7. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Гостивар, 
Душан Михајловски, с, р. 

8. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Дебар, 
Иван Коларовски, с. р. 

9. За Општинската СИЗ. за здравствена 
заштита — Делче“во, 
Новица Таќев, с. р. 

10. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Дем“ир Хисар, 
Борис Граматиковски, с. р. 

И. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кавадарци, 
Благој Петров, с. р. 

12. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Карпош — Скопје, 
д-р Петко Ѓорѓиевски, с. р. 

13. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кичево, 
Стојмир Михајловски, с. р. 

14. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кисела Вода — Скопје, 
Милан Паревски, с. р. 

15. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кочани, 
Никола Николовски, с. р. 

16. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кратово, 
Тихомир Николовски, с. р. 

17. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Крива Паланка, 
Киро Јовевски, с. р. 

18. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Крушево, 
Благој Здравковски, с. р. 

19. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Куманово, 
Драган Јовановски, с. р. 

20. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Македонски Брод, 
Ратко Софрониевски, с. р. 

21. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Неготино, 
Горѓи Камчев, с. р. 

22. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Охрид, 
Гоце Петревски, с. р. 

23. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Прилеп, 
Јосиф Богоевски, с. р. 

24. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Пробиштип, 
Игнат Ефремов, с. р. 

25. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Радовиш, 
Ристо Ефнушев, с. р. 

26. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Ресен, 
Никола Наумовски, с. р. 

27. За Општинската СИЗ за здравствена 
запггита — Свети Николе, 
Димитар Крстев, с. р. 

28. За Општинската СИЗ за 
заштита — Струга, 
Перо Гоцо, с. р. 

29. За Општинската СИЗ за 
заштита — Струмица, 
Никола Стефков, с. р. 

30. За Општинската СИЗ за 
заштита — Тетово, 
Ристо Савевски, с. р. 

здравствена 

здравствена 

здравствена 
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31. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Титов Велес, 
д-р Стево Стровјанеки, с. р. 

32. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита Чаир — Скопје, 
д-р Јаќим Лозановски, с. р. 

33. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита Центар — Скопје, 
д-р Даринка Него, с. р. 

34. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Штип, 
днр Богољуб Јовев, с р. 

35. За СИЗ за здравствена заштита на 
град Скопје, 
Борис Јаневски, с. р. 

36. За Републичката СИЗ за здравствена 
заштита — Скопје, 
Милован Шиковски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
109. 

Врз основа на член 142 точка 6 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („'Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 21 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА ОДМОР. ЗАКРЕПНУВАЊЕ И РЕ-
КРЕАЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
За о,дмор, закрепнување и рекреација на корис-

ниците на пензија и на определени права од инва-
лидското осигурување за 1985 година, се обезбедуваат 
средства по стапка од 2 отсто. 

Член 2 
Како основица за пресметување ќе служи вкуп-

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

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе ое применува од 1 јануа-
ри 1985 година. 

05 бр. 02-550/1 
21 февруари 1985 родина Претседател, 

Скопје Вера Лазарева, с. р. 

110, 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
р.есник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 став 
1, член 56 и 67 од Законот за пензиското ,и инвалид-
ското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 
18/83) и член 75 став 2 од Статутот на Самоуправна-
та интересна заедница на пензи.ското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 21 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И 
ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО 

НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 
ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

без додатокот на пензијата, како и паричните .надо-
местоци во врска со правото н,а преквалификација 
или доквалификација и соодветно вработување на 

инвалидите на трудот со преостаната работна способ-
ност конечно се усогласуваат со 37 отсто, колку што 
изнесува порастот на номиналните лични доходи на 
анте вработени во општествениот сектор во Републи-
ката во 1984 во однос на 1983 година. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според Одлуката за аконтагивно зголемување на пен-
зиите и парич,ните надоместоци со движењето на но-
миналните лични доходи во 1984 година („Службен 
весник на СРМ“ бр. 36/84) до процентот од став 1 
на овој член се усогласуваат уште за 1,5 отсто. 

Член 2 
Пензиите на работниците во органите на управа-

та надлежни за внатрешни работи остварени во 1984 
година, како и семејните пензии изведени по тој ос-
нов, конечно се усогласуваат ех) дел од процентот од 
член 1 надеваа одлука сразмерно на бројот на месе-
ците за кои во 1984 година примале пензија, сог-
ласно член 137 став 3 од Законот за внатрешни ра-
боти („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80). 

Ч л ен 3 
Пензијата на ,корисник на старосна и инвалидска 

пензија оо усогласувањето од член 1 на оваа одлука 
не може да го надмине највисокиот износ на пензи-
ја определен за 1985 година. 

Пензијата со додатокот на пензиј,а на носител на 
„Партизанска споменица 1941", како и паричниот 
надоместок за пензија остварена во странство со усог-
ласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го 
надмине износот определен според член 9 став 3 од 
Законот за основните права на носители на „Парти-
занска споменица 1941", односно член 74 став 2 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување. 

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 
1943 година определен,а според член 53 став 4 од 
Законот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување. со усогласувањето од член 1 на 
оваа одлука не може да го надмине износот опреде-
лен според одредбите на истиот член за 1985 година. 

Член 4 
Усогласувањето на пензиите од член 1 н,а оваа 

одлука припаѓа на сите пензии определени од пен-
зиска основа во која не се заем е тани целосно или 
делумно остварените лични доходи односно основи-
ци на осигурување од 1984 година. 

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 
одлука не припаѓа на пензиите на корисниците чија 
последна година од работата во смисла ,на член 25 
од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување е 1984 година. 

Член 5 
Како основица за усогласување на пензиите и па-

рич,ните надоместоци според оваа одлука се зема из-
носот на пензијата, односно паричниот надоместок 
што на корисникот му припаѓал на 31 декември 1984 
година, не земајќи го во основа тековното усогласу-
вање на пензиите во 1984 година од 10,5 отсто спо-
ред Одлуката за усогласување на пензиите и парич-
ните надоместоти со дел од номиналниот пораст на 
личните доходи во 1984 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 24/84). 
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Член 6 
На пензиите со кон се исплатува додаток на пен-

зијата усогласени според член 1 на оваа одлука се 
определува нов .износ на додатокот на пензијата спо-
ред одредбите на соодветната одлука. 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

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

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 
1985 година. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-551/1 
21 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Лазарева, с. р. 

111. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 31 став 
1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ 
бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија и член 2 од 
Општествениот договор за усогласување на пензиите 
во Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување ,на Македонија, на 
седницата одржана на 21 февруари 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИ-
ТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД ОСТВАРЕНИОТ 
НОМИНАЛЕН ПОРАСТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши усогл асување н а стар ос-

ките, инвалидските и семејните пензии, без додато-
кот на пензијата, како и на паричните надоместоци 
во врска со правото на преквалификација или док-
валификација и соодветно вработување на инвали-
дите на трудот со преостаната работна способност, 
за 11,1 отсто што претставува 30 отсто од остваре-
ниот пораст на номиналните лични доходи на работ-
ниците во општествениот сектор во Републиката во 
1984 година. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според Одлуката за усогласување на пензиите и па-
ричните надоместоци со дел од порастот на номи-
налните лични доходи во 1984 година („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 24/84), до процентот од став 1 на 
овој член се усогласуваат уште за 0,6 отсто. 

Член 2 
Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите 
на корисниците на пензија чија последна година од 
работата во смисла на член 25 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње е 1984- година, односно во чија пензиска основа 
се засметани целосно или делумно личните доходи 
односно основците на Осигурување од 1984 година. 

Зголемувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 
изврши и на пензиите на учесниците во НОВ пред 
9. IX. 1943 година определени од гарантирана пен-
зиска основа, најниските износи на пензија како и 
на пензиите со кои се исплатува додаток на пензи-

јата, на износот на гарантираната пензија, најнискиот 
износ на пензијата, односно на вкупниот износ на 
пензијата и додатокот на пензијата. 

Член 3 
Како основица за усогласувањето од член 1 на 

оваа одлука се зема износот на усогласената пензи-
ја, пензијата со додатокот на пензија, односно па-
ричниот надоместок што на корисникот му припаѓал 
на 1 јануари 1984 година. 

Член 4 
Пензијата на корисникот на старосна и инвалид-

ска пензија со зголемувањето од член 1 на оваа од-
лука не може да го надмине највисокиот износ на 
пензијата определен со член 30 и 56 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и член 38 
став 2 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

Член 5 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

занска споменица 1941" со усогласувањето од член 1 
на оваа одлука не може да го надмине износот оп-
ределен според член 9 став 3 од Законот за о.снов-
ните права на носителите на „Партизанска спомени-
ца 1941". 

Паричниот надоместок за пензија остварена во 
странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлу-
ка не може да го надмине износот на загарантира-
ниот личен доход во Републиката остварен во прет-
ходната годи н а. 

Член 6 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

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

Член 7 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 

јануари 1984 година. 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-552/1 
21 февруари 1985 година Претседател, 

Скопје Вера Лазарева, с. р. 

112. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 21 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ 

ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на пензиите во 1985 година 

конечно се утврдува во вишна од 7.096,50 динари. 

Член ? 
Најнискиот износ на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа без оглед на последната година од 
која се земени личните доходи во пензиската основа. 

Член 3 
Исплатата на најнискиот износ на пензиите од 

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

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а 
ќе се применува од 1 јануари 1985 година. 

Б.р. 02-553/1 
21 февруари 1985 година Претседател, 

Скопје Вера Лазарева, с. р. 
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113. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 21 февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗ-

НОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ 
ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско прима-

ње кој служи за определување на правото на дода-
ток на пензијата за 1985 година конечно се утврдува 
во вис-ина од 12.901,50 динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пен-

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

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен .ве-сник на СРМ“, а ќе 
се применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 02-554/1 
21 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Лазарева, с. р. 

114. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
нешиќ на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 
став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ 
бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија и член 2 од 
Општествениот договор за усогласување на пензиите 
во Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 21 февруари 1985 година, 
доне.се 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД 

ПРЕДВИДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ 
ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 

1985 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

без додатокот на пензијата, како и паричните надо-
местоци во врска со правото на преквалификација 
или доквалификација и соодветно вработување на 
инвалидите на трудот со преостаната работна спо-
собност, аконтатизно се усогласуваат со 15 отсто 
што претставува дел од предвидениот пораст на но-
миналните лични доходи на работниците во опште-
ствениот сектор во Републиката во 1985 година. 

Ч л ен 2 
Зголемувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши и на пензиите на учесниците во НОВ пред 
9 -септември 1943 година определени од гарантирана 
пензиска основа, најнискиот износ на пензиите како 
и на пензиите со кои се исплатува додаток на пен-
зијата, на износот на гарантираната пензија, најнискиот 
износ на пензијата односно на пензијата и додатокот 
на пензијата определен за 1985 година според соод-
ветната одлука. 

Ч л ен 3 
Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите 
чија последна година од работата во смисла на член 
25 од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување е 1985 година, односно во 
чија пензиска основа се засметани целосно или де-
лумно личните доходи односно основици на осигуру-
вање остварени во 1985 година. 

Член 4 
Како основица за определување износот на усог-

ласувањето на пензиите и паричните надоместоци 
според оваа одлука се зема износот на пензијата, од-
носно паричниот надоместок усогласен според порас-
тот на номиналните лични доходи во Републиката во 
1984 година, што на корисникот му припаѓа на 1 ја-
нуари 1985 година. 

Член 5 
Пензијата на корисникот на старосна и инвалид-

ска пензија со зголемувањето од член 1 на оваа 
одлука не може да го надмине највисокиот износ на 
пензијата определен со член 30 и 56 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и член 38 
став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

Чпан 6 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

занска споменица 1941" со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот оп-
ределен според член 9 став 3 од Законот за основ-
ните права на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941". 

Паричниот надоместок за пензија остварена во 
странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлу-
ка не може да го надмине износот на загарантира-
ниот личен доход во Републиката остварен во прет-
ходната година. 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

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

Ч л ен 8 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

1 јануари 1935 година. 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-555/1 
21 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Лазарева, с. р 

115. 
Врз основа на член 73 став 3 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83) и член 49 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 21 февруари 1985 година, донесе 

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

ПОМОШ И НЕГА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на паричниот надоместок за помош и 

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

— 9028,50 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната година 
изнесувала до 12.901,50 динари месечно; 



27 март 1985 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 9 — Стр. 217 

— 7740,50 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната година 
изнесувала од 12.901,50 до 17.982,00 динари месечно; 

— 6439,00 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход од,носно пензија во претходната година 
изнесувала над 17.982,00 динари месечно. 

Вишната на паричниот надоместок за помош и 
нега за корисниците на семејна пензија изнесува 70 
отсто од износот на соодветната група од став 1 на 
овој член во која спаѓаат според висината на про-
сечната семејна пензија остварена во претходната 
година. 

Член 2 
За корисниц,ите на паричен надоместок за помош 

и нега на ,кои помош и нега им с обезбедена од спе-
цијализирана општествена организација, покрај на-
доместокот од член 1 и '2 на оваа одлука, Зае,дницата 
може да учествува со средства во висина и на на-
чин утврдени со спогодба, но најмногу до: 

— 30 отсто од цената на услугата за корисници-
те чиј личен доход односно пензија во претходната 
година изнесува до 12.901,50 динари; 

— 20 отсто од цената на услугата за корисници-
те чиј личен доход односно пензија во претходната 
година изнесува од 12.901,50 до 17.982,00 'динари; 

— 10 отсто од цената на услугата за корисници-
те чиј личен доход односно пензија во претходната 
година изнесува повеќе од 17.982,00 динари. 

Член 3 
На корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го користеле во 1984 го-
д,ина според Статутот на Заедницата кој се примену-
ваше по 1 јули 1983 година, им се определува нов 
паричен износ на надоместок според оваа одлука во 
висина определена за соодветната група во која при-
паѓаат. 

На корисниците на паричен надоместок за по-
мош и нег,а кои тоа право го оствариле во 1985 го-
дина, а во претходната година не биле корисници н,а 
пензија односно не оствариле личен доход, висината 
на паничниот надоместок за помош и нега им се 
определува според износот на соодветната група во 
која припаѓаат зависно од просечниот личен ,поход 
односно просечната пензија остварена во 1985 година. 

Член 4 
На корисниците на паничен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го оствариле според Ста-
тутот на Заедницата што се применуваше пред 1 ју-
ли 1983 година, паричниот надоместок за помош и 
нега за 1985 година им се определува зависно од 
групата во која биле распоредени според здравстве-
ната состојба и тоа: 

а) За корисниците на старосна и инвалидска пен-
зија 'распоредени во: 

I група — 9078.50 динари, 
ТТ група — 5014.2.о динари 
б) За корисниците на семејна пензија распоре-

д е н ВО: 
Т група — 63 13.50 динари, 

II група — 3507,00 динари. 
Член 5 

Оваа одлика влегува во сила осмиот ден од де-
нот н.а објавувањето во ..Службен весник на СРМ“, а 
ќе се п,рименува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 02-556/1 
21 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Лазарева, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОБИЈ НОСТ 

116. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако,нот 

за Самоуправната интересна заедница за заштита од 
градобијност ((„Службен весник на СРМ“ бр. 23/75) и 
член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Републичката 

самоуправна интересна заедница за заштита од гра-
добијност, Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за заштита од градобијност, на 
седницата одржана на 6 март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Републичката самоуправна интересна заедница за 

заштита од градобијност ги утврдува придонесите 
што ги плаќаат: 

1. оловните организации на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници од об-
ласта на земјоделството, по стапка од 2,0% од осно-
вицата на данокот на доходот остварен од земјодел-
ска дејност предвидена изо Законот за данокот од 
доходот на организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81 И 38/83); 

2. работните луѓе што вршат земјоделска дејност 
со средствата на трудот над кои постои право на 
сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по стапка 
од 1,5% на личниот доход на земјоделска дејност 
(катастарски приход) ; 

3. со Заедниц,ата за осигурување имоти и лица 
„Македонија“ — Скопје и Заедницата за осигурува-
ње имоти и лица „Дунав" — Зае,дница за осигурени-
ци — Скопје, ќе се- склучат посебни договори во 
кои ќе биде утврдеш и придонесот за 1985 година, 
што тие заедници ќе го плаќаат од осигурен хектар 
обработлива површина (посеви и плодови). 

Член 2 
Прелетувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и с,поред Правилникот 
за начинот на пресметување, уплатување и отстапу-
вање на д,анокот од доходот на организациите на 
здружениот ТРУД („Службен весник на СРМ“ бо. 2/81, 
5/81. 1.2/81, 31/81 и 16/'83) и одредбите од Законот за 
даноците на граѓаните (.,Службен весник на СРМ“ 
бр. 45/77, 9/78, 43/78, 38/31 И 50/82). 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на стап-
ките на придонесот з.а заштита од градобијност бр. 
40/8 од 7. II. 1984 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 6/84. 

Член 4 
Оваа одлука важи за 1985 година и ќе се објави 

во „Службен весник на СР Македонија“. 

Бр. 34/4 
6 март 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Борис Цимбуровски, с. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

117. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), 
член 37 од Статутот на Собранието на Зд,ружената 
СИЗ на физичката култура на град Скопје, член 5 
од Самоуправата спогодба за меѓусебните односи 
во планирањето, остварувањето и развојот во облас-
та на физичката култура што претставува (посебен 
и заеднички интерес на општините и градот Скопје, 
член 6 од Самоуправната спогодба за здружување 
на средства во Републичката СИЗ на физичката кул-
тура, собранијата на самоуправните интересни заед-
ници на физ,ичката култура на општините: Гази Ба-
ба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир — Скопје 
и Собранието на Здружената СИЗ на физичката кул-
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тура на град Скопје, на седницата одржана на 6 фев-
руари 1985 година, согласно Програмата за оствару-
вање и развој на дејностите во областа на физич-
ката култура за 1985 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУ-
РА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од дох?одот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување на средства во Здруже-
ната СИЗ на физичката култура на град Скопје и 
во Републичката СИЗ на физичката култура за 1985 
година. 

Член 2 
Приходите на општинските самоуправни 1интерес-

ни заедници на физичката култура, Здружената СИЗ 
на физичката култура и Републичката СИЗ на фи-
зичката култура ќе се остваруваат од следните из-
вори: 

— од доходот од стопанство — 0,12%, 
— од личните доходи од работен однос — 0,20%, 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

0,075%, 
— од личен доход од самостојно вршење на сто-

панска и нестопанска дејност 0,50%. 
Вкупниот износ на .средствата што општинските 

СИЗ-ови и Здружената ОИЗ на физичката култура 
ќе ги остварат од придонесите од претходниот став 
ќе изнесува: 174.435.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори Здружената 

СИЗ на физичката култура на град Скопје во Репуб-
личката СИЗ на физичката култура ќе здружува: 

— од доходот од стопанството — 23,04%, 
— од личен доход од работен однос — 24,3:2%. 
Вкупниот износ што ќе се здружи во Републич-

ката СИЗ од претходниот став од овој член не може 
да изнесува повеќе од 40.100.000 динари. 

Член 4 
Оваа одлука влегува (во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
односно ,,Службен гласник на град Скопје“, а ќе 
се применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 03-27/1 
6 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Славе Паталовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОПИ ЈАДНА ЗАШТИТА — 
РАДОВИШ 

118. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 
14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Ра-
довиш, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита, 
на седницата одржана на 22 февруари 1985 година, 

Ч л ен 2 
Во 1985 година се утврдуваат следните стапки на 

придонеси на ОСИЗ за 'социјална заштита и тоа: 
— придонес од доходот ,на основните организа-

ции на здружениот труд, по стапка од 0,38 %; 
— придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанството по стапка од 0,32%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност по стапка од 0,1%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 1%. 

Член 3 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование ќе плаќаат при-
донес од личен доход од работен однос во висина 
од 50% од утврдената стапка во член 2, алинеја 2 
на оваа одлука, односно 0,16%. 

Организациите од општествената заштита на де-
цата ќе пла1ќаат придонес од личен доход од работен 
однос во висина од 70% од утврдената стапка во 
член 2, алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,22%. 

Член 4 
Обврзници на придонесот за социјална зашти-

та од доходот се основните организации на здруже-
ниот труд од областа на стопанството, вклучувајќи 
ли и организации,те на здружениот труд како уста-
нови распоредени во областа од 01 до 11 од Одлу-
ката за утврдување на стопанските и вонстопанските 
дејн-ости („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77). 

Чл ен 5 
Обврзници на придонесот за социјална зашти-

та од личен доход од работен однос се работниците 
што остваруваат личен доход од работен однос. 

Член 6 
Обврзници на придонесот за социјална заш-

тита од личен доход се и работните луѓе што само-
стојно вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска 
дејност. Утврдувањето и наплатата на придонесот 
за социјална заштита од личен доход од член 6 на 
оваа одлука го врши Одделението за општествени 
приходи на Општината во роковите и на начин про-
пишан со Законот за даноците на граѓаните. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден о;д ле-

нот на објавувањето во ..Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1. I. 1985 година. 

БР. 02-10 
2,5 февруари 1985 година 

Радовиш 
Претседател. 

Добрила Андреева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВАНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ПРИЛЕП 

119. 
ВРЗ основа на член 55 од Законот за општестве-

на заштита на децата Службен весник на СРМ“ бр. 
6/81) и член 102 од Статутот на ОСИЗ за општестве-
на заштита на децата — Прилеп, Собранието на 
ОПИЗ за општествена заштита на децата, на седни-
цата одржана на 27 декември 1984 година, донесе 
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интереси во областа на општествената заштита на 
децата преку ОСИЗ за општествена заштита на де-
цата. 

Член 2 
За задоволување на потребите од член 1 на оваа 

одлука здружуваат средства по пресметковна стапка-. 
— работниците од стопанските дејности од бру-

то личните доходи, по стапка од 1,70%; 
— работниците од општествените дејности од 

бруто личните доходи, по стапка од 1,70%; 
— земјоделците од личниот доход, по стапка од 

0,30%; 
— работниците кои самостојно вршат дејност од 

личниот доход, по стапка од 1,70%; 
— работниците вработени кај граѓаните и гра-

ѓанско правните лица од личните доходи, по стапка 
од 1,70%. 

Работниците во ОЗТ од основното и средното 
насочено образование и социјалната заштита здру-
жуваат средства по станка од 0,85%, а работниците 
во ОЗТ од високото образование, општествената заш-
тита на децата, организациите што вршат дејност 
и заштита на културните блага и од областа на 
сценоко-музичките дејности здружуваат средства по 
стапка од 1,19% од бруто личните доходи. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

од 1 јануари 1985 Родина, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на СРМ“. 

Бр. 02-689/4 
27 декември 1984 година 

Прилеп 
Претседател, 

Методија Стојаноски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ПРОБИШТИП 

120. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) 
и член 24 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Проби-
штип, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 14 февруари 1985 година, донесе 

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

ТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ПРОБИШТИП 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личниот доход од работен однос, 
од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот 
доход од самостојно вршење стопанска дејност и од 
личниот доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност. 

Член 2 
Стапката на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за социјална заштита — Пробиштип изнесу-
ваат: 

1. придонес од дохо,дот на ОЗТ — по стапка од 
0,48%; 

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 0,50%; 

4. придонес о,д личен доход од самостојно по-
тење на стопанска 'дејност — по стапка од 1%; 

5. придонес од личен .доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност — по стапка од 1%. 

Член 3 
Обврзници на придонесот од ,доходот за соци-

јална заштита се основните организации на здру-
жен труд,и другите корисници на општествени сред-
ства, споредени со Одлуката за утврдување на сто-

панските и нестопанските дејности („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 
до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на организациите на здружен труд од став 
1 на овој член претставува остварениот доход. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето, уплатување,то, зас-

тареноста, присилната наплата на придонесот за со-
цијална заштита од доходот на ОЗТ, се применуваат 
соодветни одредби на Законот за доходот на ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 11/74, 15/76, 
25/76, 33/76 и 44/76 година). 

Член 5 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност е пропорционална, Разрезот ќе го 
врши Управата за приходи — Пробиштип. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката бр. 02-23/1 од 23. I. 1984 година. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а 
ќе се применува од 1. I. 1985 година. 

Бр. 02--15/1 
15 февруари 1985 година 

Пробиштип 
Претседател, 

Сталинка Јакимовска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -
КУМАНОВО 

121. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на воспитанието и об-
разованието („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 го-
дина) и член 22 точка 3 од Статутот на ОСИЗ на 
воспитанието и образованието и научните дејности 
— Куманово, по предлог на Извршниот одбор. Со-
бранието на ОСИЗ на воспитанието и образованието 
и научните дејности — Куманово, на седницата одр-
жана на 26 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСНОВНОТО 

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИТЕ 
КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонеси за финансирање на деј-

носта на оловното воспитание и образование и дру-
ги корисници на средства за 1985 година се опреде-
луваат и тоа како што следува: 

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

2. ПРИДонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по станка од 0,75%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност од самостојно вршење на стопанска и професио-
нална дејност ,по стапка од 6%. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година и ќе 
се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 09-644/ХГУ-2 
26 декември 1984 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан С п а с о в с к и , с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КУМАНОВО 

122. 
Согласно член 14 точка 5 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 5/74) и -член 37 точка 5 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна за-
е,дница на културата — Куманово, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 24 декември 
1984 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 

КУЛТУРАТА - КУМАНОВО ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдуваат стапките на при-

донеси за финансирање на Програмата на Општин-
ската самоуправна (интересна заедница на 'културата 
— Куманово во 19Ѕ5 година. 

Ч л ен 2 
Стапките од член 1 на оваа одлука се утврдуваат 

како што следува: 
1. придонес од доход од ООЗТ — 0,30%, 
2. придонес од личен доход од работен однос 

(нестоетански дејности) — 0,35%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — 0,35%, 
4. придонес од личен доход од стоп аиша и не-

стопанска дејност (индивидуален сектор) — 2%. 
Член 3 

Обврзниците на придонесот од личен доход од 
земјоделска дејност во ридско планинските села на 
општината Куманово се ослободуваат од плаќање 
на придонесот поради унапредување на комунални-
те потреби на населението. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-90 
24 декември 1984 година 

Куманово 
Претседател, 

инж. Радмила Џартовска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КУМАНОВО 

123. 
Врз основа на член 83 став 1 од Законот за со-

цијална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) 
и член 15 став 1, ,алинеја 5 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита на општината - ' Куманово, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Куманово, на се.дницата одржана 
на 10 јануари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА КУМАНОВО ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапки на придонеси што ги пла-

ќаат основните организации на здружениот труд од 
доходот и работните луѓе од личните доходи, заради 
обезбедување средства на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита на општи-
ната Куманово. 

Член 2 
Во 1985 година се утврдуваат следните стапки на 

придонесите ; 

1. — 0,45% од доходот на основните организации 
на здружениот труд; 

2. — 0,40% од личен доход од работен однос од 
нестопанска дејност,-

3. — 0,30% од личен доход од земјоделска деј-
ност и 

4. — 1,50% од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина. 

Бр. 08-1/1 
10 јануари 1985 година 

Куманово 
Претседател, 

Димитар Трајковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - КУМАНОВО 

124. -
Согласно член 60 точка 4 и член 67 од Законот 

за самоуправните интересни заедници за општестве-
на заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 5/74) и член 34 точка 19 и 102 став 2 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата Куманово, 
по предлог на Извршниот одбор, Собранието на За-
едницата, на седницата одржана на 20 декември 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КУМА-

НОВО ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишуваат стапките на при-

донесите за финансирање на Програмата на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата — Куманово во 1985 година. 

Член 2 
Стапките од член 1 на оваа одлука ќе изнесу-

ваат: 
1. придонес од личен доход од работен однос — 

1,50%, 
2. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — 0,20%, 
3. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска и нестопанска дејност — 1%. 

Ч лен 3 
За спроведување на оваа одлука, ќе се грижат: 

СОК — филијала — Куманово и Управата за прихо-
ди при СО Куманово. 

Член 4 
Приходите остварени од придонес од личен до-

ход од земјоделска дејност, од -ридско планинските 
села на општината Куманово, ќе се отстапат на мес-
ните заедници од тие села, за развој на комунални-
те дејности. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-1867 
24 декември 1984 година 

Куманово 
Претседател, 

Јаким Строименов, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - КУМАНОВО 

125. 
Врз основа на член 14 точка 16 од Статутот на 

Заедницата за вработување — Куманово, Собранието 
на Заедницата за вработување — Куманово, на сед-
ницата одржана на 27 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружениот труд од стопан-

ството на подрачјето на општината Куманово, стап-
ката на придонесот за вработување за 1985 година, 
ќе ја плаќаат по 0,570/0 од бруто личните доходи. 

Член 2 
Организациите од вонстонанските дејности на по-

драчјето на општината Куманово, стапката на при-
донесот за вработување, за 1985 година, ќе ја пла-
ќаат по 0,65% од бруто личните доходи. 

Член 3 
Дејноста основно и средно образование на по-

драчјето на општината Куманово за 1985 година, ќе 
плаќаат придонес од бруто лични доходи од работен 
однос на Заедницата за вработување, по стапка од 
0,33%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина. 

Бр. 08-1675/1 
27 декември 1984 година 

Куманово 
Претседател, 

Стојна Петровска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
КУМАНОВО 

126. 
Согласно член 56 став 1 од Законот за физич-

ката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84 
— пречистен текст) и член 47 точка 4 и 3 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура — Куманово, Собранието на За-
едницата на седницата, одржана на 25 декември 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА И ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - КУМАНО-

ВО ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишуваат стапки на при до-

не“си за финансирање на програмите на општинска-
та самоуправна интересна заедница за физичка кул-
тура — Куманово и Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на физичката култура — Скопје, во 
1985 година. 

Член 2 
Ст,апките на придонесете од член 1 на оваа од-

лука ќе изнесуваат: 
1. придонес од доход од ООЗТ — 0,18%, 
2. придонес од личен доход од работен однос 

(нестопански дејности) — 0,15%, 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — 0,30%, 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и нестопанска дејност (индиви-
дуален сектор) — 1%. 

Член 3 
За извршување на оваа одлука ќе се грижат 

СОК — филијала — Куманово и Управата за прихо-
ди при СО Куманово. 

СОК — филијала — Куманово од збирната смет-
ка од член 2 точка 1 и 2 (придонес од дох-одот и 
придонес од личен доход од работен однос) прет-
ходно ќе издвојат средства по процент од 27%, за 
потребите на Републичката самоуправна интересна 
заедница на физичката култура — Скопје. 

Член 4 
Обврзниците на придонесот од личен доход од 

земјоделска дејност, од ридско планинските села на 
општината Куманово, се ослободуваат од плаќање 
на придонесот заради унапредување на комуналната 
дејност. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-72 
28 декември 1984 година Претседател, 

Куманово Воислав Спасиќ, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ - КУМАНОВО 

127. 
Врз основа на член 103 став 3 и член 106 став 

4 од Законот за здравствена заштита („Службен вес-
ник на СРМ“ број 10/83) и член 157 став 1 точка 
1 од Статутот на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото О“сигурување — Куманово, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Куманово, на седни-
цата на Соборот на делегатите земјоделци — корис-
ници на услуги и Соборот на делегатите работници 
— даватели на услуги одржана на 26 декември 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТА,ПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износи-

те на придонесите за здравствена заштита на корис-
ниците — земјоделци на подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигурување 
— Куманово. 

Член 2 
Корисниците — земјоделци ги плаќаат следните 

придонеси за здравствена заштита: 
1. за корисници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход); 
а) по (Стапка од 14% на катастарски приход; 
б) по 300 динари годишно за секој член на се-

мејство. 
2. за корисници — земјоделци кои немаат соп-

ствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност 
се плаќа по 1500 динари по семејство. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот за 

здравствената заштита на земјоделците се распоре-
дуваат : 

— 60% за задолжителни видови на здравствена 
заштита, 

— 40% за правата од здравствената заштита што 
самостојно ги утврдува Заедницата и други права 
од здравствена заштита. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на давање 

согласност на Собранието на општината Куманово, 
а ќе се применува од 1 јануари 1985 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 03-1939/1 
27 декември 1984 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, с. р. 
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128. 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 156 став 1 точка 1 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Куманово, на седницата на Соборот 
на делегатите работници — корисници на услуги и 
Соборот на делегатите работници — даватели на 
услуги, одржана на 26 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 

1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена зашти-

та на работниците за 1985 година ое утврдува во 
висина од 7,5% од бруто личниот доход и другите 
примања во која се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на за-
должителни видови на здравствена заштита од 3% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствената заштита што самостојно 
ш утврдува Заедницата од 4,5%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствената заш-

тита во случај на несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се утврдува во висина 
од 0,50%. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— кај обврзници кои формираат доход, остварен 
ДОХОД; 

— кај обврзници кои не формираат доход, бруто 
личните доходи и другите праш,ања. 

За лица кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствената заштита за слу-
чај несреќа на работа по стапка од 1% на исплатен 
надоместок. 

Член 3 
Придонесот за здравствена заштита на корис-

ниците на пензија, СИЗ на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија го плаќа по стапка 
што одговара на нето стапка на бруто стапка, од 
член 1 став 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Посебен придонес за користење на здравствена 

заштита во странство за работници испратени во 
странство од ошовните организации на здружениот 
труд — деташирани работници се определува по 
стапка 20% од утврдената основица. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

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

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката број 03 -2025/1 од 22 декем-
ври 1983 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ“ број 6/84. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во аила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 03-1941/1 
27 декември 1984 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, с. р. 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Институт за македонски јазик 

„Крсте Мисирков“ — Скопје 

р а е п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за (пре) избор на: 
еден соработник во сите звања во Одделението 

за современ македонски јазик 
Покрај општите и другите услови од ЗЗТ и ЗРО, 

кандидатите треба да ги пополнуваат и посебните 
услови од Статутот и другите акти на Институтот 
и ЗИД, т.е. да имаат завршено филолошки или фи-
лозофски факултет (група македонски јазик) или 
постдипломски студии по македонски јазик, односно 
докторат и објавени научни трудови. 

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

Конкурсната комисија на Столарско-стаклорезач-
ката задруга ,Јавор“ — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на Столарско-стаклоре-
зачката задруга „ЈАВОР“ — Скопје 

Покрај општи те услови предвидени во ОЗРО, 
кандидатот треба да ги исполнува и 'следните по-
себни услови: 

— (виоококвалификуван работник — дрвен смер, 
— завршено основно училиште, 
— со работно искуство 5 години на раководно 

работно место, 
— да е м ор ално -полит и чки подо бен, 
— да не е осудуван за кривично дело по член 

511 од Законот за здружениот труд. 
Кандидатот покрај молбата треба да ја поднесе 

и следната документација: кратка биографија за 
движењето во службата, свидетелство или диплома 
за завршено училиште и потврда за работен стаж. 

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

Неко мил страните документи комисијата нема 
да ги разгледува. 

Молбите со потребните документи да се подне-
суваат до Конкурсната комисија на Столарско-стак-
лорезачката задруга „Јавор“, ул. „Горѓе Андреевиќ 
Кун“ бр. л, нас. Лисиче, Скопје. 

Брз осн-ова на член 3 од ,Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградбата на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр. 22/84), СИЗ на домувањето и уредувањето и упо-
требата на градежното земјиште на општината Би-
тола 

о б ј а в у в а 
О Г Л А С 

за јавно наддавање заради отстапување изградба 
на станбени згради во Битола 
1. Предмет на отстапување се 2 (две) станбени 

згради во населба „Стрелиште“ во Битола, и тоа: 
а) станбена зграда со з ламели „БЛОК А“ П + 3 

— П 4- 4 со 60 станови со (вкупна корисна станбена 
површина од 3.457,92 м2 и со вкупна ориентациона 
'Вредност од 127.980.040,00 динари. 

б) станбена зграда со 2 ламели „БЛОК Б" П + з 
со 39 станови и локали во приземјето, како и засол-
ниште, со вкупна корисна станбена површина од 
2.277,00 м2 и со вкупна ориентациона вредност од 
86.855.000,00 динари. 

2. Отстапувањето на објектите ќе се врши под 
условите одредени оо овој оглас, инвестиционо-тех-
ничката документација и посебните услови на ин-
веститорот. 
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3. Заинтересираните понудувачи можат да се за-
познаат оо инвестиционо-техничката документација и 
посебните услови на инвеститорот во просториите 
на СИЗ на домувањето — Битола и тоа 'секој (работен 
ден од 9—13 часот во соба бр. 5. 

4. Секој понудувач може да поднесе само една 
понуда, при што понудата може да гласи или за два-
та објекти или за еден од нив. 

5. Рокот за поднесување на понудите трае 15 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ“. 

6. Понудите се поднесуваат ,во два посебни за-
творени омоти, со ознака „Понуда за јавно наддава-
ње“ и „Документација за јавно наддавање“, на адре-
са СИЗ на домувањето — Битола. 

7. Запечатениот омот со документацијата мора 
да ја содржи документацијата која се бара со посеб-
ните услови на инвеститорот. 

8. Јавното наддавање ќе се одржи во просто-
риите на СИЗ на домувањето — Битола, а за денот 
и часот на одржувањето на јавното наддавање допол-
нително писмено ќе бидат известени понудувачите. 

9. Нема да се земаат предвид ^благовремено 
поднесените понуди, како и понудите кои не ги ис-
полнуваат условите од точка 7 од овој оглас. 

10. Критериуми за оцена на поволноста на пону-
дите ќе бидат: вишната на понудената цена за рабо-
тите, реалност ,на роковите, подобноста на понудува-
чите и искуството на исти работи. 

11. Присутните претставници на понудувачите на 
јавното наддавање мораат на комисијата на инвес-
титорот за спроведување на јавното наддавање да 
к предадат п,исмени овластувања за застапување на 
понудувачот пред почетокот на јавното наддавање. 

12. Известувањето за прифаќањето на понуда, од-
носно за утврдување на успешноста на јавното надда-
вање, ќе се достави на сите понудувачи во рок од 
20 дена од наддавањето. (91) 

Работничкиот совет на /ДИК „Црн бор“, ООЗТ 
„Финална обработка на дрво“ — Ресен 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган — директор на ООЗТ 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со законот, 

кандидатите треба да ги (исполнуваат и следните 
посебни услови, предвидени во член 58 од Стату-
тот на ООЗТ: 

— да имаат висока стручна подготовка и работ-
но искуство од Три ГОДИНИ; 

— да имаат виша стручна подготовка и работно 
искуство од пет ГОДИНИ; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да ја познаваат проблематиката на самоуправ-

ните односи на работењето во стопанството воопшто; 
— !да не се осудувани за кривични дела. 
Кандидатите кон молбата ги доставуваат и след-

ните документи: 
— доказ за (стручната подготовка, 
— доказ за работното искуство, 
— доказ дека не се осудувани по член 511 од 

ЗЗТ. 
— Пријавите, комплетирани со потребните доку-

менти, се доставуваат до Конкурсната комисија на 
ООЗТ. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Служ-
бен весник на СРМ“. 

Работничкиот совет на Работната организација 
„АГРОТЕХНИКА“ - Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на: 
1. директор на Работната организација „АГРО-

ТЕХНИКА“ - Битола; 
2. финансиски директор на Работната организа-

ција „АГРОТЕХН,ИКА“ - Битола 
Покрај општите услови предвидени со законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните ус-
лови : 

1. Кандидатите за вршење на работите и работ-
ните задачи под реден број 1 треба да ги исп-ол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено ВШП — земјоделско-шу-
марски факултет или економски факултет и четири 
години работно искуство; 

— да поседуваат организациони способности и 
особини за деловна соработка; 

— да поседуваат морално-политички квалитети,-
— да не се осудувани за кривично дело и да не 

се под истрага за дела предвидени со законот; 
2. Кандидатите под реден број 2 да имаат завр-

шено БОС — економски факултет и четири години 
работно искуство; 

— да поседуваат организациони способности и 
особини за деловна соработка; 

— да поседуваат морално-политички способности; 
— да не се осудувани за кри,вични дела и да 

не се под истрага за дела предвидени со законот. 
Пријавите со доказите за исполнување на усло-

вите да се доставуваат до Комисијата за избор и 
именување на РО „АГРОТЕХНИКА“ — Битола, ул. 
„Никола Тесла“ бр. 45, во рок од 15 дена од обја-
вувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“. 

Неблаговремените и нецелосните документи не-
ма да се разгледуваат. (92) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собра-
нието на општината Кочани и Виница 

О Б Ј А ВУВ А 

дека ќе врши реизбор на еден судија во Оп-
штинскиот суд — Кочани со судско одделение во 
Виница, за Општинскиот суд — Кочани 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите по член 
91 од Законот за редовните судови треба да под-
несат пријави до Собранието на општината Кочани 
— Комисија за избор и именување, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето во весникот „Нова 
Македонија“. (90) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собра-
нието на општината Охрид 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избо,р на еден судија на Општин-
скиот суд во Охрид 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови : 

— да се државјани на СФРЈ; 
— да се дипломирани правници со потребно 

искуство и стручно знаење со положен правосуден 
испит и 

— да имаат -морално-политички квалитети за вр-
шење на судската функција. 

Рокот за пријавување на заинтересираните кан-
дидати е 15 ,дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен ве,сник н,а СРМ“. 

Пријавите со потребните документи да се дос-
тават до Собранието на општината Охрид, Комиси-
ја за избори и именувања, во гореозначениот рок. 
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