СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

Сабота, 7 мај 1983
Скопје
Број 13
Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини
60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

202.

200.
Врз основа на Амандман IV, точка 1, став 4 на
Уставот на СРМ и член 24 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ,
на седницата одржана на 28 април 1983 година, донесе

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за
извршување на Републичкиот буџет за 1983 година
(„Службен весник ,на СРМ" бр. 50/72), Извршниот
совет на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА БРАШНО

I
Благоја Талески се избира за претседател на
Претседателството на СРМ за наредниот мандатен
период од една година.
II
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето,
а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

1. Во Одлуката за компензација на брашно
(„Службен весник на СРМ" бр. 4/83), во точка 1, во
четвртиот ред по бројот „800" се додава запирка и
бројот „850".
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-314
4 мај 1983 година
Скопје

Бр. 23-771/1
29 април 1983 година
Скопје
Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

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

201.
Врз основа на член 67 став 2 од Законот за
државната управа („Службен весник на СРМ" број
45/80) и член 37 од Законот за Извршниот совет
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ" број 43/81),
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР ЗА ПОДГОТОВКА НА 68-ТО ЗАСЕДАНИЕ
НА ПОСТОЈАНАТА КОМИСИЈА НА СЕВ ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ
1. Се образува организационен одбор од И члена за подготовка на 68-то заседание на Постојаната комисија на СЕВ за соработка во областа на
сообраќајот.
2. Организациониот одбор од точка 1 jia оваа
одлука има за задача да ги спроведе подготовките
на 68-то заседание на Постојаната комисија -на
СЕВ за соработка во областа на сообраќајот, кое
ќе се одржи на 31 мај до 3 јуни 1983 година во
Охрид.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 23-682/2
21 април .1983 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

203.
Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година
(,,Службен весник на СРМ" број 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА МЛЕКОПРОИЗВОДСТВОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО
1983 ГОДИНА

Со цел поттикнување развојот на млекопроизводството на подрачјето на СР Македонија, со
оваа програма се обезбедуваат средства и се определуваат намените за кои тие средства ќе се
користат.
I
II
За финансирање на намените по оваа програма се користат средства во вкупен износ од
50.561.810 динари и тоа:
— пренесени средства од претходната година
5.561.810 дин.
— од републичкиот буџет (раздел 63, позиција 604)
45.000.000 дин.
III
Средствата од претходната точка ќе се уплатат на посебната сметка во Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство
— за поттикнување развојот на млекопроизводството во СР Македонија.

Стр. 234 -

Бр. 13

Намените што ќе се финансираат со оваа програма и обемот на средствата за поодделни намени се следните:

Намена
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Единичен Вкупен игзБроја износ во нос во дидинари
нари

1. Неизмирени
обврски
5,561.810
од минатата година
2. Финансирање одгледувањето на матични грла крави оценети во
I класа во стадата на
општествениот
сектор
и набавка на високо сте дни
јуници
или
1.200 14.500 17.400.000
крави
3. Учество во финансирање
на
зголемено
производство на млеко
и тоа:
а) премирање на зголемен откуп на млеко со
над 3,20/о млечна маст
во подрачја каде има
организации за откуп
3,50
7.000.000
на млеко
2.000.000
литри
б) финансирање на сопствено
производство
или набавка на високостелни јуници или
крави во подрачја каде нема организации
за откуп на млекото и
тоа за индивидуални
домаќинства кои имаат
најмалку 2 крави и
водат контрола на производството и матич400
10.000
4.000.000
но книговодство
4. Субвенционирање
на
производството на овни репродуктори
за
потребите на индиви800
4.200
3.360.000
дуалниот сектор
5. Субвенционирање производството на бикови
за потребите на индивидуалниот сектор во
ридско — планинските подрачја
(монтафонска и оберинтал"
25 80.000
2.000.000
ска раса)
6. Учество во финансирањето на вештачкото
осеменување на овци
во
индивидуалниот
100
500.000
6.000
сектор
7. Учество во финансирањето на демонстративни опити за регулирање и насочување на
процесот на размножување на овци со веш200
400.000
2.000
тачко осеменување
8. Учество во. финансирањето на трошоците
на матичното стадо за
производство на приплоден материјал од
50 15.000
750.000
оберииталска раса
9. Финансирање на матичната служба и контрола на производството на млеко во ин2.000.000
дивидуалниот сектор

1
10. Учество во финансирањето на
изградба
на собирни станици за
млеко и мандри за
преработка на млекото
11. Учество во финансирање изградбата
на
пунктови за вештачко
осеменување
на
крави во ,индивидуалниот сектор
12. Развој на млекопроизводството во подрачјето на Мориово
13. Манипулативни
трошоци на банките и
други
материјални
трошоци и недоволно
предвидени намени

10 300.000

3.000.000

5 250.00О

1.250.000
3.000.000

340.000

V
Распоредот на средствата по корисници го врши Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Стопанската комора на Македонија, ООЗТ Институт за
сточарство и Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство.
VI
Средствата од оваа програма се неповратни и
ќе се користат по доставување на соодветна документација, односно според посебни договори со
организациите на здружен труд или општинските
центри — служби за унапредување на индивидуалното земјоделство, што ќе г,и склучи претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
VII
Непотрошените средства по оваа програма во
1983 година ќе се потрошат за истите намени во
наредната година.
VIII
Доколку одделни намени предвидени во точка IV на оваа програма не бидат реализирани во
целост, во рамките на вкупните средства предвидени со Програмата, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изврши пренамена на средствата.
IX
Оваа програма влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 23-690/1
7 април 1983 година
Скопје
Претседател
на, Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

204.
Уставниот суд на Македонија, врз основа на
член 20 од Законот за основите на постапката
пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 27 јануари 1983 година, донесе
О Д Л У К А
I
1. СЕ УКИНУВААТ членот 18 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка
потрошувачка, донесена од работниците во Трговското претпријатие на големо и мало „Агро-При-
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леи" во Прилеп со референдум на 27 декември
1977 година и Систематизацијата на работните места и потребите на извршители (Табеларен преглед), донесена со референдум на 9 април 1980 година.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на С!РМ" и во Трговското претпријатие на
големо и мало „Агро-Прилеп" во Прилеп на начин предвиден за објавување на самоуправните
општи акти.
3. Со предлог на Основниот суд на здружениот
труд во Битола, пред Уставниот суд на Македонија е поведена постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од оспорените акти означени во точката 1 на оваа одлука. Според
наводите во предлогот, оспорениот член 18 од Самоуправната спогодба и Табеларниот преглед не
се во согласност со член 23 став 1 од Уставот на
СР Македонија и се во спротивност со член 127
став 1 и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.
4. На јавната расправа Судот утврди дека
Самоуправната спогодба означена во точката 1 од
оваа одлука содржи основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и заедничка
потрошувачка. Така, во нејзиниот член 15 е содржана методологија во која се предвидени основите сложеност, одговорност, напори во работата
и услови за работи и секој од овие основи е расчленет на повеќе подоснови. Потоа, основите и
подосновите се распределени во 9 степени на интензитет, кој е изразен со одреден број на бодови.
Притоа, основ за утврдување вредноста на работите и работните задачи според член 17 од спогодбата претставува описот на работите и работните
задачи утврдени во правилникот за организација
и систематизација на работните места. Во член 18
од спогодбата е определено дека „проценката" на
вредноста на работите ,и работните задачи, врз
основа на методологијата, ја врши одборот за односи во здружениот труд, при што се дадени и
определени границите на отстапување „во плус и
минус".
Од изнесената фактичка состојба може да се
види дека во самоуправната спогодба се утврдени основите како и степените на интензитет со
кој секој од утврдените основи влијае врз утврдувањето на вредноста на работите и работните
задачи. Меѓутоа, во самоуправната спогодба не
се определени мерилата по секој од предвидените
основи, одделно за секое работно место, туку, согласно членот 18 од самоуправната спогодба, тоа
е препуштено на одборот за односи со здружениот
труд.
5. Според член 23 став 1 од Уставот на СР
Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основните организации на здружениот труд се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Согласно член 463 став
1 од Законот за здружениот труд, за основите и
мерилата за распределба на средствата за лични
доходи работниците одлучуваат со референдум.
Согласно наведените уставни и законски одредби,
определувањето на мерила по предвидените основи
за работи и работни задачи е неотуѓиво право на
работниците, за кое тие одлучуваат непосредно
и не можат од него да се одречат ниту со референдум да одлучат да го (пренесат на друг орган.
Со оглед на тоа што во член 18 од спогодбата
е предвидено дека процената на вредноста на
работите и работните задачи одделно за секое работно место ја врши одборот за односи во здружениот труд, и што со тоа врз него е пренесено
неотуѓивото право на работниците да определуваат
мерила за вреднување на работите и работните
задачи, Судот оцени дека тој член не е во согласност со член '23 од Уставот на СР Македонија
и е спротивен со член 127 став 1 и член 463 став
1 од Законот за здружениот труд.

Бр. 13 -

Стр. 235

Судот исто така одлучи да ја укине и Систематизацијата на работните места и потребите на
извршители (Табеларен преглед) врз основа на
кој се врши исплата на аконтацијата на личните
доходи на работниците, затоа што утврди дека
вкупниот број' на бодови е искажан според одредбите на член 18 од Самоуправната спогодба, кој
Судот го укина со точката 1 на оваа одлука.
На основа изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 на оваа одлука.
У. бр. 39/82
27 јануари 1983 година
Скопје
Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

205.
Уставниот суд на Македонија, врз основа на
член 433 од Уставот на СР Македонија и чле,н
15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на
седницата од в април 1983 година, донесе
О Д Л У К А
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација и систематизација на работите и работните
задачи во Општинската матична библиотека „Благој Јанков-Мучето" во Струмица, донесен на собирот на работните луѓе одржан на 16 мај 1980
година.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и во Општинската матична библиотека ,,Благој Јанков-Мучето" во Струмица, на начин предвиден за објавување на самоуправните
општи акти.
3. Уставниот суд на Македонија, со решение
У. бр. 81/81 од 23 февруари 1983 година, поведе
постапка за оценување уставноста и законитоста
на актот означен во точката 1 на оваа одлука
затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со член 42 од Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ"
бр. 17/74).
4. Разгледувајќи го оспорениот Правилник за
организација и систематизација на работите и работните задачи, Судот утврди дека во него не се
предвидени стручната подготовка и звањето на
работниците што ги вршат стручните работи во
Библиотеката на начинот предвиден со Законот за
библиотекарската дејност туку е предвидено тие
работи и работни задачи да ги вршат работници
во звање референти.
Ова од причина што, според член 42 од означениот закон, стручни работи во областа на
библиотекарската дејност вршат и работници
што имаат соодветна средна стручна спрема за
библиотекарски помошник II врста, соодветна виша стручна спрема за библиотекарски помошник
I врста, односно соодветна висока стручна спрема
за библиотекар. Соодветноста на стручната спрема
за вршење на стручни работи од овој член во
областа на библиотекарската дејност, се определува со општ акт на Библиотеката.
Од изложеното произлегува дека стручни работи во областа на библиотекарската дејност можат да вршат работници кои имаат соодветен
степен на стручна подготовка и соодветно звање
предвидено во означениот закон. Со оглед на тоа
што во оспорениот правилник не се предвидени
стручната подготовка и звањата на работниците
што ги вршат стручните работи во Библиотеката,
ниту, пак, работите и работните задачи што ќе
ги врши работникот со определен степен на стручната подготовка односно звање на начин предви-

Стр. 236 ден со
дејност,
со оваа
На
точката

Бр. 13
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член 42 од Законот за библиотекарската
Судот утврди дека тој не е во согласност
одредба.
основа изнесеното Судот одлучи како во
1 на оваа одлука.

У. бр. 81/81
6 април 1983 година
Скопје
Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

206.
Уставниот суд на Македонија, врз основа на
член 433 од Уставот на СР Македонија, член 2
алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на
постапката пред Уставниот суд на Македонија и
за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 3 март 1983 година
донесе
О Д Л У К А
1. СЕ УКИНУВААТ членовите во, 61 и 62
алинеја 5 од Правилникот за распоредување на
доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка
на работниците во Медицинскиот училишен центар „Д-р Панче ,Караѓозов" во Скопје, донесен
со референдум на 29 декември 11977 година.
± Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и во Медицинскиот училишен центар „Д-р Панче Караѓозов" во Скопје, на начин
определен за објавување на самоуправните општи
акти.
3. Уставниот суд на Македонија, со решение
У. бр. 128/81 од 29 декември 1982 година, поведе
постапка за оценување уставноста и законитоста
на оспорените одредби од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови од
Правилникот со начелото 'на распределба според
трудот.
4. Разгледувајќи го правилникот, Судот утврди дека според член 60, поради успешно вршење
на. работите и работните задачи по првите две
години работа, стартната основа на работниците
им се зголемува од 3% до 15% во зависност ,од
времето поминато на работа.
Од содржината на оспорената одредба произлегува дека зголемен износ на аконтацијата на
личниот доход добиваат сите работници кои по
првите две години од својот работен стаж успешно ги извршувале работите и работните задачи. Поради тоа, Судот утврди дека член 60 од
Правилникот не е во согласност со начелото на
распределба според трудот утврдено во член 22
од Уставот на СР Македонија и во член 126 став
1 од Законот за здружениот труд. Ова дотолку
повеќе што во член 59 од правилникот е предвидено учество во распределба на средствата за
лични доходи по основот минат труд која се
пресметува на бодовите што работникот во текот
на месецот ќе ги оствари по утврдените основи
во Правилникот.
5. Понатаму, според оспорениот член 61, на работниците кои се здобиле со степените доктор на
науки, магистер и специјалист, како и со звањето самостоен педагошки советник, педагошки
советник и педагошки соработник, аконтацијата
на нивниот личен доход соодветно се зголемува за
соодветен број на бодови.
Во член 62 алинеја 5 од правилникот е предвидено на работниците во Центарот со завршен
медицински, стоматолошки и фармацевтски ф а култет како специфичен кадар за Центарот, аконтацијата на личниот доход да им се зголеми за

30 бода, без разлика дали тие изведуваат предметна настава или вршат раководни работи и работни задачи.
Личниот доход на работникот, согласно уставното начело на распределба според трудот, определено во член 22 од Уставот на СР Македонија
и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд,
се утврдува според резултатите на неговиот труд и
неговиот личен придонес што со својот тековен
и минат труд го дава за зголемувањето на доходот на организацијата во која работи. За остварување на ова уставно начело, во областа на распределбата на средствата за лични доходи, работниците во основната организација на здружениот
труд се должни да утврдат такви основи и мерила кои ќе овозможат остварување на означеното
уставно начело. Предвидувањето на формални
критериуми каков што се степенот или видот на
стручната подготовка, како и звањето што работникот го стекнал, кои едновремено немаат основ во сложеноста или обемот на работите и работните задачи што ти извршуваат одделни работници, не е во согласност со начелото на распределба според трудот.
Со оглед на тоа што во оспорените членови
61 и 62 алинеја 5 од Правилникот е предвидено
зголемување на аконтацијата на личниот доход
на одделни наставници за одреден број бодови
во зависност од видот на образованието и степенот
односно звањето со кое се стекнале, без оглед на
тоа дали изведуваат настава или вршат раководни работи и работни задачи, а независно од обемот и сложеноста на работите и работните задачи
што ги вршат, Судот утврди дека тие одредби не
се во согласност со уставното начело на распределба според трудот.
Меѓутоа, ова не значи дека разлики во личните доходи на наставниците не може да има.
Такви разлики се можни, но, според мислењето
на Судот, основите за нив треба да бидат објектиизирани и да произлегуваат од различната сложеност или различниот обем и квалитет на работите и работните задачи што ги извршуваат
наставниците.
На основа ,изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 на оваа одлука.
У. бр. 128/81.
3 март 1983 година
Скопје
Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.
По извршеното срамнување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло
наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата, објавена во „Службен весник
на СРМ" број 9/83, се п о т п а д н а л а грешка поради
што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО
МАСЛО НАМЕНЕТ ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА
Во член 1, став 2, ред 2 наместо зборот: „најмногу" треба да стои зборот: „најмалку".
Бр. 23-477/1
10 март 1983 година
Скопје
од Извршниот" совет на
Собранието на СРМ

7 мај 1983

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА

ОПШТИ
ЗАЕДНИЦА

АКТИ

Бр. 13 -

Стр. 237

НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗА СОЦИЈАЛНА
СТРУМИЦА

ЗАШТИТА

-

173.
Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ" бр.
9/78) и член 22 став 8 од Статутот на ОСИЗ за
социјална заштита — Струмица, Собранието на
ОСИЗ за социјална заштита — Струмица донесе
О Д Л У К А
З!А УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД
ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ
И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА
И НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ЗА ОПШТИНСКАТА
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - СТРУМИЦА ЗА 1983
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на
придонесите од доходот на организациите на здружен труд, личниот доход од работен однос, земјоделска дејност, самостојно вршење на стопанска
и нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат
средствата на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица за
1983 година.
Член 2
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат
за Општинската самоуправна интересна заедница
за социјална заштита — Струмица за 1983 година
изнесуваат:
— придонес од доходот на основните организации на здружен труд — 0,38%;
— придонес од личен доход од работен однос
од несто папство — 0,15%;
— придонес од личен доход од земјоделска
дејност - 0,28%;
— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 0,34%;
— придонес од личен доход од самостојно врт е њ е на нестопанска дејност — 0,34%;
Член 3
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 08-24/1 од 10. III.
1982 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.
Бр. 0К-31/1
18 април 1983 година
Струмица
Претседател,
Зорица Турановска, с. р
ЗАЕДНИЦА

(СРМ

НА КУЛТУРАТА

-

ШТИП

174.
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на
културата
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74, 16/74, 9/78,
43/78 и 41/81), член 1 став, 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за начинот на
располагање со вишоците од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со
вишоците на приходите н^. самоуправните интересни заедници од општествените дејности во 1983
година („Службен лист на СФРЈ" бр. 15/83) и
член 70 од Статутот на СИЗ на културата — Штип,
Собранието на СИЗ на културата - Штип, на
седницата одржана на 12 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА
КУЛТУРАТА - ШТИП И НА РЕПУБЛИЧКАТА
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ ЗА 1983
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на
придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување приходи на Општинската самоуправна интересна заедница на
културата и на Републичката заедница на културата за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката за 1983
година.
Член 2
Приходите на ОСИЗ на културата — Штип и
на Републичката заедница на културата ќе се
остваруваат преку следните извори на приходи и
по следните стапки:
1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени
во област,ите по номенклатура од 1—11), по стапка
од 0,85%.
Пресмет.увањето и плаќањето на придонесот од
доходот ќе се врши на начин и според обрасците
утврдени во Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот на доход во ОЗТ
(„Службен весник на СРМ" бр. 2.1/74, 27/74, 36/74.
5/76, 13/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80);
2. придонес од бруто личен доход од работен
однос од нестопанството по стапка од 2,30%;
3. придонес од личен доход од земјоделска
дејност, по стапка од 0,20%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 3%;
5. придонес од личен доход од нестопанска
дејност, по стапка од 3%.
Член 3
- .
Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во
областите по номенклатура од 1—13), по стапка
од 0,85%, се дели за:
— Општинската СИЗ на културата — Штип,
по стапка од 0,59%;
— Републичката заедница на културата, по
стапка од 0,26%.
Придонесот од бруто личен доход од работен
однос од нестопанството, по стапка од 2,30%, се
дели за:
— Општинската СИЗ на културата — Штип,
по стапка од 2,10%;
— Републичката заедница на културата, по
стапка од 0,20%.
Член 4
Основните организации на здружен труд од
областа на основното образование и воспитание,
како и основните организации на здружен труд
од насоченото образование кои што плаќаат придонес од бруто личен доход од работен однос,
истите ќе го плаќаат придонесот по стапка од:
— за Општинската СИЗ на културата — Штип,
по стапка од 1,05%;
— за Републичката заедница на културата, по
стапка од 0,10%;
Член 5
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето,^ а ќе се применува од 1 април 1983
година и ќе се објави во „Службен весник на
СРМ".
Бр. 0301-82
12 април 1983 година
Штип

Претседател,
Ванчо Ристов, с. р.

Стр. 238 -

7 мај, 1983

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Бр. 13

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО
О п а с е н

д е л

СУДСКИ ОГЛАСИ
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I -

СКОПЈЕ

(На лицето Злате Петровски од Скопје со поранешна адреса на ул. „Димитар Мирчев" бр. 4, а
сега со непозната адреса во САД му се поставува привремен застапник како на противник во постапката за уредување на меѓи, покрената од страна на предлагачот Николовски Никола од Скопје.
Привремениот застапник ќе се постави од редовите на адвокатите при Адвокатската комора во
Скопје и ќе го застапува лицето во постапката се
додека тој лично или неговиот полномошник не се
појават пред судот, односно додека од органот за
старателство не му биде поставен старател.
Се повикува лицето Злате Петровски во рок од
15 дена по објавувањето на огласот да се јави во
судот. Во спротивно ќе се постапи по горните наводи.
Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, ВПС.
бр. 61/83.
(49)
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II -

СКОПЈЕ

Корисникот на меницата РО „Раде Кончар"
апаратна техника ООЗТ Производство на опрема
за заварување поднесе барање до овој суд за амортизација на меницата бр. 65050630, на износ 92.361,00
динари, издадена од „Радое Дакиќ" ООУР „Металац" — Никшиќ со жиро сметка 20800-601-4106.
Бидејќи кај доверителот РО „Раде Кончар"
апаратна техника погоре цитираната меница, според побарувачкиот лист издаден од Пошта Скопје
П, не е пристигната се смета дека истата е загубена. Поради тоа се повикува секое лице што меницата ја поседува, како и секој оној што знае за
неа да го извести судот во. рок од 60 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ"
и „Службен лист на СФРЈ". По истекот на овој рок
судот ќе донесе решение за амортизација на меницата.
Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р.
бр. 143/82.
(44)
Пред овој суд по тужбата на тужителот Благоја Тренковски е заведен спор за исполнување на
договор за купопродажба на барака против тужениот Небија Бекир од Скопје, а сега со непозната
адреса на живеење.
Се повикува тужениот Небија Бекир да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето
на огласот или во истиот рок да ја соопшти својата адреса на живеење.
'Во колку тужениот не се јави во рокот од 30
дена ќе му биде одреден привремен старател кој
ќе ги застапува неговите интереси во спорот.
Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П.
бр. 862/83.
(45)
Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје заведен е спор за утврдување на сопственост по
правната работа на тужителот Пане Ивановски од
Скопје, ул. „1103" бр. 27-а, Бутел I против тужениот Сеј динов Бајрам Џемаил од Скопје, а сега во
Република Либија со непознато место на живеење.
Вредност на спорот 1.000,00 динари.
Се повикува тужениот Сеј динов Бајрам Џемаил од Скопје, да се јави во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, во судот или да ја соопшти сегашната адреса на ж и веење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен
старател во смисла на чл. 84 од ЗПП кој ќе ги
застапува интересите на тужениот по предметниот
спор.
Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П.
бр. 1040/83.
(46)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба по предлог на предлагачот
Стојчевски Кирило од Тетово, ул. „Д. Г. Кара" бр.
90, против противниците Стефановски Илко и др.
Се повикуваат противниците Флорика Пердеску, со непознато место на живеење во HP Романија, и Анѓа Роева, со непознато место на живеење
во HP Бугарија, да се јават во судот, достават
адреса или одредат полномошник во рок од 30 дена
по објавувањето на огласот. По истекот на овој
рок судот ќе им постави привремен старател преку Центарот за социјални работи : Тетово кој ќе
ги застапува до правосилното око: /ување на постапката.
Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 10/83.
Пред овој суд се води спор за сопственост по
туткбата на тужителите Костадиновски Велко, Косто и др. од с. Туденце, против тужениот Костадиновски Ставре од Војовдина. Вредност на спорот
10.000 динари.
Бидејќи тужениот Костадиновски Ставре е со
непознато местожителство во Војводина, се повик у в а ' д а се јави во Општинскиот суд во Тетово во
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да ја
соопшти својата точна адреса или да определи
полномошник. Во спротивно судот ќе му постави,
по службена должност, привремен старател кој ќе
се грижи за неговите права и интереси во постапката.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 975/82.
По предлог на предлагачката Маимире вд. Абдула Ибраими од с. Боговиње пред овој суд е заведена постапка за прогласување на исчезнатото
лице Абдула Ибраим Абдули за умрено.
Се поканува Абдула Ибраим Абдули од с. Боговиње, роден 1895 година да се јави во судот, во
колку е жив, во рок од 3 месеци по објавувањето
на огласот во „Службен весник на СРМ" или пак
секое лице кое го познава да му го соопшти тоа
на судот. Во спротивно, по истекот на рокот и по
спроведената постапка, судот ќе го прогласи за
умрен, а како негова смрт ќе се утврди денот 16.
III. 1944 година.
Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 52/83.
Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за определување правичен надоместок по
предлог на корисникот на експропријацијата ХЕК
„Југохром" од с. Јегуновце, против поранешниот
сопственик Петре Петровски од с. Јегуновце, а сега во САД со непозната адреса.
Се повикува поранешниот сопственик Петре
Петровски да се јави во судот, достави адреса или
да одреди полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот преку
Центарот за социјални работи ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката.
Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 40/82.
(48)

КОНКУРСИ
Собранието на Земјоделската
веј" од село Мешеишта — Охрид

задруга

„Сла-

распишува
ПОВТОРЕН КОНКУРС
за избор (реизбор) на директор
Покрај со законот пропишаните услови, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:
— да има виша или средна школска подготовка и 2 години работно искуство во земјоделието;
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- да е морално политички подобен и да ги
познава проблемите на село.
Конкурсот е отворен 15. дена, сметано од денот на објавувањето.
Некомплетираните документи нема да бидат
земени во разгледување.
(209)
Согласно член 61 и 67 од Законот за изградба
на инвестициони објекти („Службен весник на
СРМ", број 35/73) и член 25 и 26 од Правилникот
за начинот и постапката за отстапување изградба
на инвестициони објекти („Службен весник на
СРМ" бр, 24/74), Работната организација „ЈАКАДИЕТОТЕѕРАЛИЈА" - Радовиш
распишува
КОНКУРС
за подобност на изведувачите и собирање понуди за изведување на работите за изградба на
систем за наводнување во месноста Тополница
— Радовиш
1. Предмет на конкурсот се:
— земјани работи,
— монтерски работи.
2. Ориентациона вредност
на
работите е
2.800.000 дин.
3. Рок за завршување на работите е 2 месеци.
4. За утврдување најповолен изведувач инвеститорот ги утврдува следните критериуми кои понудувачот е должен да ги наведе во својата понуда:
— цена за изведување на објектот,
— рок на изведување, и
— пресметка на работите по систем „клуч во
рака" или според изведбени количини.
5. Писмените пријави-понудите треба да содржат : '
— фирма (назив и точна адреса на организацијата),
— препис од регистрацијата, и
— податоци за стручните кадри и механизацијата.
6. Понудите се доставуваат на адреса: Р. О.
„ЈАКА - ДИЕТОТЕРАПИЈА" - Скопје, Поштенски ф а х — 279, во рок од 10 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ".
7. Заинтересираните организации на здружен
труд, во предвидениот рок за поднесување на понудите, можат да се запознаат со инвестиционотехничката документација секој ден од 6—14 часот во просториите на инвеститорот.
8. Најподобниот понудувач ќе биде избран во
рок од 10 дена од денот на истекот на Конкурсот.
Врз основа на член 125 од Статутот на ООЗТ
Клиника за нервни и душевни болести во Скопје,
а во врска со одлуката на Работничкиот совет од
29 април 1983 година, Клиниката за нервни и душевни болести
распишува
КОНКУРС
за реизбор на следните раководни работни
места:
,1 Раководител на Неуролошко машко одделение,
2 Раководител на Неуролошко женско одделение,
3 Раководител на Одделот за научно истражувачки работи,
4 Шеф на Отсекот за биохемиска лабораторија,
5 Раководител на Отсекот за цереброваскуларни болести,
6 Раководител на Отсекот за форензична психијатрија,
7 Раководител на Отсекот за ЕМГ,
8 Раководител на Отсекот за церебрални заболувања и епилепсија,
t9 Раководител на Отсекот за психијатрија на
деца и младинци,
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10 (Раководител на Отсекот за пато-хистодошки испитувања,
11 Раководител на Отсекот за интензивна нега,
12 Раководител на Отсекот за неуромуекулни
заболувања и физикална терапија,
13 Раководител на Отсекот за женска психијатрија,
14 Раководител на Отсекот за машка психијатрија,
15 Главна медицинска сестра.
УСЛОВИ:
Под точките 1, 2 и 3 кандидатите да имаат:
— висока стручна подготовка, медицински ф а култет, специјалист — неуропсихијатар, наставник
на Медицинскиот факултет во Скопје;
— непостоење на законска или друга забрана
за вршење на работи од здравствена дејност;
— да има докажано политички и морални квалитети во сите подрачја од социјалното живеење
на СФРЈ. Да има посебно докажани квалитети
во целосното прифаќање на самоуправните принципи во работната организација и нивното спроведување во дело;
— да има искуство како раководител на оддел
или отсек во клиничка установа од најмалку 6
(шест) години.
Под точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14
кандидатите да имаат:
— висока стручна подготовка, медицински ф а култет, специјалист — невропсихијатар;
— наставник или помошник наставник.
,Под точката 4 кандидатот да има:
— завршена висока стручна подготовка (природо-математички факултет) — хемија;
— специјалист по клиничка биохемија.
Под точка 15 кандидатот да има:
— завршена виша медицинска школа и 6 години искуство како одделенска сестра односно
главна сестра во здравствена установа;
— средна медицинска школа, најмалку 10 години работен стаж од кој 6 години како одделенска сестра.
(Конкурсот е отворен 15 дена. од денот на објавувањето.
(208)
Работничкиот совет на Градежно-занаетчиската
задруга „Градител" — Скопје
распишува
КОНКУРС
за избор, односно реизбор на директор на задругата
Кандидатот, покрај условите пропишани со
Законот, треба да ги исполнува и следните услови:
1. да има завршено виша стручна подготовка
од градежно-техничка насока со најмалку 6 години работно искуство, од кои 3 години на раководни работни места;
2. да има завршено средна стручна подготовка
од градежно-техничка насока, отсек високоградба,
со најмалку 8 години работно искуство, од кои 4
години на раководни работни места;
3. да поседува морално-политички квалитети
и организаторски способности за работите и работните задачи;
4. да не е казнуван и осудуван, да не е под
истрага и да не му е забрането вршење на должност — директор.
Пријавите кои ќе стигнат по истекот на рокот
и некомплетираните пријави нема да бидат разгледувани.
Конкурсот ќе трае (15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ".
Врз основа на член 7 од Правилникот за работни односи на работниците во Самоуправната
интересна заедница на станувањето. — Кратово,
Извршниот одбор на СИЗ за станување — Кратово, на седницата одржана на 18. IV. 1983 година
распишува
КОНКУРС
за избор на секретар на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Кратово
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Услови:
Покрај општите . услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните
услови:
— да има завршено висока, виша стручна подготовка;
— да има најмалку 2 години работно искуство
по дипломирањето;
— да има морално-политички квалитети;
— да се истакнува со организаторски и стручни способности.
Некомплетираните документи нема да се земаат
предвид при разгледувањето.
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето,
Молбите со потребните документи се доставуваат до Извршниот одбор на СИЗ на станувањето
- Кратово.
(167)
Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79),
Собранието на Социјалистичка Република Македонија
О Б Ј А В У В А
дека ќе врши избор на тројца судии на
Окружниот стопански суд во Скопје
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од
член 91 од Законот за редовните судови треба да
поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на извориве и именувањата во
рок од 15 дена од денот на објавувањето.
Бр. 10-1108
20 април 1983 година
Скопје
Комисија за прашања на изборите и
именувањата на Собранието на
СР Македонија
(165)

П. Пријавите со потребните документи кандидатите да ги доставуваат до Собранието на општина Гостивар — Комисија за избори и именувања,
во рок од 15 дена од денот на објавувањето во
„Службен весник на СРМ".
Комисија за избори и именувања (166)
С О О П Ш Т Е Н И Е
Врз основа на член 95, а во врска со член 90
став 1 од Законот за редовните судови („Службен
весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78
и 46/82), собранијата на општините Гази Баба,
Кисела Вода и Чаир — Скопје
О Б Ј А В У В А А Т
дека ќе вршат избор на судија — претседател на
Општинскиот суд Скопје II — Скопје
Заинтересираните кандидати, покрај општите
услови, треба да ги исполнуваат и следните услови да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со
положен правосуден испит и морално-политички
квалитети за вршење на судската функција.
Пријавите со потребните документи кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања
на изборите и именувањата во рок од 15 дена сметано од денот рѓа објавувањето на соопштението.
СОДРЖИНА

Страна
^Одлука за избор на претседател на Претседателството на СРМ — — — — — 233
' Одлука за образување на организационен одбор за подготовката на 68-то заседание на Постојаната комисија на СЕВ
за соработка во областа на сообраќајот 233
/Одлука за дополнување на Одлуката за
компензација на брашно — — — — 233
' Програма за поттикнување развојот на
млекопроизводството во СР Македонија
'во 1983 година -- 233
Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 39/82 од 27 јануари 1983 година
234
'Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 81/81 од 6 април 1983 година
235
^Одлука на Уставниот суд на (Македонија, У. бр. 128/81 од 3 март 1983 година 2'36
Ј а д р а н к а на Одлуката за определување
"на висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата — 236

Врз основа на член 95 од Законот за редовните
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Собраниево на општината Ресен
О Б Ј А В У В А
дека ќе врши избор на судија во Општинскиот
суд во Ресен (1)
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од
член 91 од Законот за редовните судови треба да
поднесат пријави до Собранието на општината Ресен — Комисија за избори и именувања, во рок од
30 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија"/
Бр. 01-1850/1
22 април 1983 година
Ресен
Комисија за избори и именувања (205)
Врз основа на член 12 од Законот за органите за водење на постапката по прекршоци, Комисијата за избори и именувања на Собранието на г \
општината Гостивар
О Б Ј А В У В А
дека ќе врши избор на еден судија на
Општинскиот судија за прекршоци —
Гоогивар
I. Заинтересираните кандидати, покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот
труд, треба да ги исполнуваат и следните посебни
услови:
— да се дипломирани правници со положен
правосуден испит или испит за судија за прекршоци и да се подобни за обавување на оваа ф у н к ција.

Y'

Општи акти на самоуправните интересни
заедници
СТРУМИЦА
Одлука за утврдување стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот
доход од работен однос, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска
и нестопанска дејност за Општинската
самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1983 година
— — — — — — —
ШТИП
^ Одлука ,за измена и дополнување на
Одлуката за утврдување на стапките на
придонесите за остварување приходи на
Самоуправната интересна, заедница на
културата — Штип и на Републичката
заедница на културата — Скопје за 1983
година — — — — — — — — —
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