
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Петок, 11 јули 1975 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

281. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Зако-
нот за помилување и член 85 од Кривичниот зако-
ник, Претседателството на СРМ, на седницата одр-
жана на 6 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната да им се про-

сти на: 
1. Дервиш Ајдин Далипи, од с. Колибари, 
2. Јусуф Алија Реџепи, од с. Нераште, 
3. Благоја Ангеле Тодоровски, од с. Јурумлери, 
4. Рахман Ибраим Мехмедовски, од с. Шутово, 
5. Душан Стојко Јовановски, од Куманово. 

П 
Изречената казна да им се прости на: 
1. Драгутин Киро Додевски, од Куманово, 
2. Бедрие Мислим Јонузи Рустеновска, од 

Струга. 
Ш 

Изречената казна да им се услови за 1 година 
на: 

1. Илија Танаско Тинтоски, од с. Св. Митрани, 
2. Спасе Јован Пиличков, од Скопје, 
3. Осман Јонус Османов, од Скопје, 
4. Бериша Назиф Јусуф, од Скопје, 
5. Борис Здравев Лазаров, од Радовиш, 
6. Васил Јордан Гуштеров, од Радовиш, 
7. Ванчо Илија Чаев, од Радовиш. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната да му се услови 

за 1 година на: 
1. Џавид Тосум Карпузи, од Дебар. 

V 
Неиздржаниот дел од казната да му се услови 

за 2 години на: 
1. Петар Милан Премовски, од Битола. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот па доне-

сувањето, а да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06-247 
6 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната им се прости на: 
1. Драги Игњат Симоновски, од с. Железница, 
2. Александар Спасе Хаџиевски, од Скопје, 
3. Тодорче Димитрие Петрушевски, од Скопје, 
4. Ѓорѓи Дељо Василевски, од с. Гермијан. 

II 
Изречената казна му се услови за 1 година на: 
1. Стојан Петар Илиев, од с. Удово. 

III 
Казната строг затвор му се замени со казна 

затвор и услови за 2 години на: 
1. Иван Борисов Спасовски, од Скопје, 
2. Атанас Александар Атанасов, од Титов Велес. 

IV 
Изречената казна се намали за 1 година на: 
1. Оломан Рамадан Марке, од Дебар. 

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

Бр. 06-291 
26. VI. 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

282. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од За-
конот за помилување и член 85 од Кривичниот за-
коник, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 26. VI. 1975 година, донесе 

283. 
Врз основа на член 4 од Законот за распредел-

ба на средствата за нестопански објекти што се од 
спшт интерес за Републиката за периодот 1971—1975 
година („Службен весник на СРМ" бр. 8/73, 19/75) 
и член 23 став 2 од Законот за Републичкиот буџет 
за 1975 година („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ 
ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕ-

ПУБЛИКАТА ЗА 1975 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распределба на средствата за 
изградба и опремување на нестопанска! објекти што 
се од општ интерес за Републиката за 1975 година 
(,Службен весник на СРМ" бр. 18/75), во точката 1 
по запирката по зборот „Републиката" се додаваат 
зборовите: „во износ од 156.845.000 динари, како и 
нераспределените средства од претходните години 
во износ од 13.555.000 динари". 



Стр. 450 - Бр. 25 11 јули Ш 5 

Во истата точка потточка 1, износот „14.300.000" 
се заменува со износот „36.300.000". 

По потточката 12 се додаваат осум нови потточ-
ки кои гласат: 
„13. Универзитет „Кирил и Методиј" 
— ,за довршување на првата фаза 

на Правниот, Економскиот и Фи-
лозофскиот факултет и градба на 
Ректоратот л 22.600.000 дин. 

14. Републички секретаријат за вна-
трешни работи 

— за Училиштето за внатрешни ра-
боти 

15. Градба на Музејска зграда 
16. Спроведување на почетната про-

грама за дисперзија на високо-
школските институции 

17. За обезбедување на работен про-
стор на републичката управа 

18. За градба и откуп на станови 
19. Стоматолошки оддел при Меди-

цинскиот факултет 
— за довршување на зградата 
20. Редакција на изданието „Кому-

нист" за Македонија 
— за обезбедување на работен про-

стор 
2. Потточката 13, се брише. 
3. Во точката 3 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Со средствата од точката 1 потточката 16 од 

оваа одлука ќе располага Општата заедница на 
образованието, а со средствата од потточките 17 и 
18 Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

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

Бр. 12-1250/1 
5 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

284. 
Врз основа на член 4 од Законот за Републич-

киот буџет за 1975 година („Службен весник на 
СРМ", број 49/74), Извршниот совет на Собранието 
на СРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 

ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија се доделуваат 
2.000.000 динари преку Републичката заедница на 
културата на Заедницата на култура на град 
Скопје. 

2. Средствата од претходната точка ќе се ко-
ристат за санација на финансиската положба на 
Македонскиот народен театар, Филхармонијата на 
СРМ и другите културни институции што се фи-
нансираат преку Заедницата на културата на град 
Скопје. 

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука се 
доделуваат без обврска за враќање. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-392/2 
28 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот со.вет, 
. Благој Попов, с. р. 

285. 
Врз основа на член 35 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71 година) 
и член 7 и 24 од Посебниот општествен договор за 
критериумите и мерилата за усогласување на надо-
местокот на личен доход и на примањата на деле-
гатите и функционерите што ги избираат односно 
именуваат Собранието на СР Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, оп-
штествено-политичките организации и Стопанската 
комора на Македонија, склучен на 22 јануари 1975 
година, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата одржана на ден 13 јуни 1975 
година ја донесе следнава 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КАТЕГОРИИ НА ФУНКЦИИ И 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И 
ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОД-
НОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ 
ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ИЛИ НАЗНАЧУВААТ ВО 

СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат категориите на 

функциите на кои именување односно назначување 
функционери и работници врши Извршниот совет 
или именувањето односно назначувањето се врши 
во согласност со Советот и се утврдува височината 
на личните доходи и другите надоместоци. 

Член 2 
Височината на личните доходи на функционе- ч 

рите и на работниците се утврдува на начин кога 
просечниот личен доход остварен во стопанството 
на Републиката во претходното полугодие ќе се 
помножи со утврдениот коефициент за одделната 
категорија на функции и тоа: 

1. Секретар на секретаријат на Извршниот 
совет, директор на републички орган и орга-
низација — завод или управа и виши совет-
ник во Извршниот совет 3,00 

П. Претседател на Советот за иселенички 
прашања и началник на Бирото за претстав-
ки и поплаки на ИС 2,90 

Ш. Секретар на совет (за истражувачки 
работи во рударството и за изградба, одржу-
вање и реконструкција на патиштата), репуб-
лички потсекретар за државна безбедност, за-
меници на: републичкиот јавен обвинител, ре-
публичкиот јавен правобранител и окружен 
јавен обвинител 2,30 

IV. Потсекретар, шеф на Кабинетот на 
претседателот на Извршниот совет, потпрет-
седател на Советот за иселенички прашања, 
-заменик директор на републички завод или 
управа и управник на КП Дом „Идризово" 2,70 

V. Помошник на републички секретар, по-
мошник на секретарот на Извршниот совет, 
помошник секретар во Извршниот совет, по-
мошник на директорот на Републичкиот завод 
за општествено планирање, помошник на 
претседател на републички комитет или ко-
мисија, самостоен советник во Извршниот со-
вет, старешина на орган на управа во состав 
на републички орган на управата (началник 
на управа за ветеринарна служба, главен ре-
публички инспектор и др.), директор на Сред-
ното училиште за внатрешни работи и управ-
ник на ВП Дом — Тетово 2,60 

VI. Помошник на секретар на секретаријат 
на Извршниот совет, помошник на директор 
на републички завод или управа, помошник 
на претседателот на Советот за иселенички 
прашања и помошник на началникот на Би-
рото за претставки и поплаки 2,55 

3.000.000 ,, 
5.000.000 ,, 

3.000.000 ,, 

10.000.000 ,, 
4.500.000 ,, 

4.000.000 ,, 

4.000.000 „ 
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VII. Советник во Извршниот совет, совет-
ник на старешина на републички орган, ор-
ганизација, стручна и друга служба и заме-
ник окружен јавен обвинител 2,50 

Член 3 
Личниот доход според одредбите на член 2 од 

оваа одлука се зголемува на име на минат труд 
според работниот стаж изразен во признат пен-
зиски стаж и тоа: 

— над 2 до 5 години 1% 
— над 5 до 10 години 3:)/о 
— над 10 до 15 години 50/о 
— над 15 до 20 години 7% 
— над 20 до 25 години . 9% 
— над 25 до 30 години 11% 
— над 30 до 35 години 13% 
— над 35 години 15% 

Процентот од претходниот став им се зголе-
мува за 2% на жените — именувани функционери 
што имаат над 25 години стаж. 

Зголемувањето на личниот доход по овој ос-
нов не може да изнесува повеќе од 15%. 

Член 4 
Личните доходи се усогласуваат според про-

сечниот пораст на личните доходи на вработе-
ните во стопанството во Републиката и со просеа-
ниот пораст на продуктивноста во стопанството во 
претходното полугодие, врз основа на службените 
податоци на Републичкиот завод за статистика. 

Одлука за усогласување на личниот доход од 
претходниот став донесува Комисијата за кадров-
ски и административни прашања. 

Член 5 
На функционерите чиј личен доход на пора-

нешната функција, односно работно место бил по-
голем од личниот доход што им припаѓа според 
одредбите на оваа одлука, по правило, им се утвр-
дува личен доход во износот што го имале на 
поранешната функција односно работно место. 

Личниот доход утврден според претходниот став 
не се зголемува додека не се создадат услови за 
примена на одредбите од оваа одлука. 

По исклучок, за функционерите со над 35 го-
дини работен стаж за мажи, односно 30 години за 
жени, зголемувањето на личниот доход се врши 
на тој начин што за основа се зема личниот доход 
според оваа одлука за таа функција. 

За функционери чиј личен доход утврден спо-
ред став 1 на овој член, битно ги нарушува одно-
сите во соодветната категорија, по предлог на заед-
ничката комисија на потписниците на Посебниот 
општествен договор, се утврдува личен доход врз 
основа одредбите на оваа одлука. 

Преземените функционери од Сојузната управа, 
до нивното именување на нова должност имаат 
право на личен доход во височина на просечниот 
личен доход што го оствариле во последните 6 
месеци. 

Член 6 
Функционерите и работниците имаат право на 

надоместоци на одделни трошоци во врска со врше-
њето на функцијата и тоа: 

1. Надоместок на трошоците за службени пату-
вања во земјата и странство во вид на дневници и 
патни трошоци. 

Височината на дневницата за патување во зем-
јата ја утврдува Комисијата за кадровски и адми-
нистративни прашања на Извршниот совет, а за 
патување во странство таа ќе се исплатува во ви-
сочина на утврдениот износ по прописи што ва-
жат за републичките органи на управата. 

Надоместокот на патните трошоци ќе се испла-
тува во износ на цената на возниот билет на ко-
ристеното превозно средство на јавниот сообраќај. 
Надоместокот за користење на сопствено возило ќе 

се исплатува во височина на цената на превозното 
средство на јавниот сообраќај на кое функционе-
рите имаат право на користење за соодветната ре-
лација на патувањето; 

2. Надоместок на стварните трошоци за селидба 
од поранешното место на живеење до Скопје и 
обратно; 

3. Надоместок за одвоен живот од семејството 
во месечен износ од 1 500 динари, и 

4. Надоместок за користење на годишен одмор 
во височина од 60% од просечниот личен доход 
остварен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година. 

Член 7 
Во случај на остварување право на пензија 

функционерите и работниците имаат право на надо-
месток во износ на тримесечниот личен доход. 

Член 8 
Во случај на смрт на функционер или работ-

ник, лицето што го погребало умрениот има право, 
на име трошоци за погребот, на надоместок во из-
нос на двомесечен личен доход на умрениот. 

Член 9 
Комисијата за кадровски и административни 

прашања на Извршниот совет ја утврдува височи-
ната на надоместоците, донесува поединечни реше-
нија за личните доходи и другите надоместоци на 
трошоците и дава објасненија во врска со при-
мената на одредбите на оваа одлука. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за утврдување 
па личните доходи и трошоците на функционерите 
и работниците што ги именува односно назначува 
Извршниот совет или што се именуваат односно 
назначуваат во согласност со Советот број 12-2632/2 
од 25. 12. 1972 година, 12-2613/1 од 13.7. 1973 година 
и 12-3449/1 од 25. 12. 1973 година. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а во однос на лич-
ните доходи ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 12-1386/1 
13 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

286. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
Илија Сипковски, функционер на кого му продол-
жува работата во Собранието на СР Македонија. 

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

Број 12-1200/1 
28 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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287. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
инж. Ѓорѓи Оровчанов, функционер на кого му 
продолжува работата во Собранието на СР Маке-
донија. 

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

Број 12-1199/1 
28 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совст, 
Благој Попов, с. р. 

288. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/7 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
Драгољуб Будимовски, досегашен функционер во 
Сојузниот извршен совет. 

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

Број 12-1198/1 
25 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

289. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за финансии Костадин Поповски, раково-
дител на група за инспекциски работи по даноци и 
придонеси во Секретаријатот. 

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

Број 12-1201/1 
28 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

290. 
Врз основа на член 89 од Законот за здравство-

то („Службен весник на СРМ", бр. 20/70, 26/71 и 
29/73), републичкиот секретар за здравство и соци-
јална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊЕ ПРИ-
МАРИУС И ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ПО-
СЕБНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определуваат 

условите за доделување звање примариус на ле-
кари, стоматолози и дипломирани фармацевти 
предвидени во член 89 од Законот за здравството 
и начинот на работа на Посебната комисија при 
Републичкиот секретаријат за здравство и социјал-
на политика (во натамошниот текст: Комисија). 

Член 2 
Во 12 години најмалку успешна работа во 

здравствена дејност се смета времето поминато ЕЈа 
работи на: општата медицина, диспанзерски, пат-
ронажни, хигиенско-епидемиолошки, забоздравст-
вени, болничко-специјалистички, обезбедување со 
лекарства и санитетски материјали, лабораториски 
и научно-истражувачки. Во ова време не влегува 
приправничкиот стаж и времето поминато на спе-
цијализација. . 

Член 3 
Како стручни и научни трудови се сметаат оние 

што се објавени во званично признаените стручни 
списанија, зборници на лекарските друштва и ме-
дицинските факултети во земјата и странство, из-
дадени учебници и монографии, магистерска и ха-
билитациона работа, или докторска дисертација. 

Стручната и научната работа на кандидатот 
треба да биде континуирана. 

Член 4 
Позитивните резултати покажани во стручното 

издигање на кадри и покажаната способност за ра-
ководење со здравствена организација на здружен 
ТРУД, односно со поголема единица во здравствена 
организација на здружен труд, Комисијата ги це-
ни врз основа на мислењето што го даваат здрав-
ствената организација каде работи, како и здрав-
ствената организација каде порано работел кан-
дидатот. 

Член 5 
Одлука за доделување на звање примариус 

Комисијата донесува на предлог на здравствената 
организација на здружен труд каде што работи 
или каде порано работел кандидатот, односно по 
лично барање на кандидатот. 

За утврдување на условите од член 2, 3 и 4 
од овој правилник за доделување звање прима-
риус, со предлогот — барањето се прилага: 

1. оверен препис од уверението за положен спе-
циј алистички испит; 

2. лична биографија; 
3. потврда за работата и движењето во здрав-

ствената дејност по полагањето на стручниот испит; 
4. список на објавени стручни и научни тру-

дови со сепарати и приложените реферати чита-
ни на стручните собири; 

5. писмено мислење од раководителот на здрав-
ствената организација на здружен труд, односно 
стручниот колегиум или друго стручно тело на 
здравствената организација и органот на управу-
вањето на здравствената организација каде работи 
и каде порано работел кандидатот од каде може 
да се види покажаниот успех во работата во здрав-
ствената дејност, позитивните резултати покажа-
ни во стручното издигање на кадри и покажаната 
способност за раководење со здравствена органи-
зација. 

Предлогот, односно барањето се доставува до 
Републичкиот секретаријат за здравство и социјал-
на политика. 
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Член 6 
Комисијата за својата работа води записник, 

во кој го внесува текот на работата и донесената 
одлука. 

Со работата на Комисијата раководи претсе-
дател односно неговиот заменик. 

Комисијата одлучува за доделување на звање 
примариус со двотретинско мнозинство од вкуп-
ниот број на нејзините членови. 

За усвојувањето или одбивањето на предло-
гот, односно барањето, Комисијата донесува ре-
шение. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 01-01-2141 Републички секретар 
24 јуни 1975 година за здравство и социјална 

Скопје политика, 
Јездимир Богдански, с. р. 

291. 
Врз основа на член 86 од Законот за сред-

ното образование („Службен весник на СРМ" број 
24/70, 29/70, 39/71, 5/73 и 17/74), републичкиот секре-
тар за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Правилникот за полагање на испити во 

училиштата за средно образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 35/72, 23/73, 22/74 и 4/75), во член 
3 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„По исклучок од претходниот став испитите за 
одделни занимања можат да се полагаат и над-
вор од седиштето на училиштата или на него-
вата истурена верифицирана паралелка по прет-
ходно одобрување од Републичкиот секретаријат за 
образование и наука." 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
3 и 4. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од неговото објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Дел. бр. 07-1361 
18 јуни 1975 година 

Скопје 
Републички секретар за образование 

и наука, 
Љупчо Копровски, с. р. 

292. 
Уставниот суд на Македонија, решавајќи го 

спорот поведен од Земјоделската производна и тр-
говска организација „Кисела Вода" во Ресен во 
поглед на исполнувањето на условите за органи-
зирање на претставништвото со стовариште на ра-
ботната организација во Скопје во основна органи-
зација на здружениот труд, по одржаните јавни 
расправи на 22 јануари и 2 април 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека претставништвото со 
стовариште во Скопје на Земјоделската производ-
на и трговска организација „Кисела Вода" во Ре-
сен ги исполнува условите за организирање во 
основна организација на здружениот труд во состав 
на работната организација. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Земјоделската производна и тр-
говска организација „Кисела Вода" во Ресен на 
начин што со статутот на работната организација 
е предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Земјоделската производна и трговска орга-
низација „Кисела Вода" во Ресен, врз основа на 
одлуките на собирите на работните луѓе од ра-
ботните единици во Ресен и Битола одржани на 
23 и 24 октомври 1974 година, му поднесе на Устав-
ниот суд на Македонија предлог за поведување 
спор во врска со организирањето на претставништ-
вото со стовариште на работната организација во 
Скопје во основна организација на здружениот 
труд. Според наводите во предлогот овој дел на 
работната организација не ги исполнува условите 
за организирање во основна организација на здру-
жениот труд, затоа што не преставува работна це-
лина во која резултатот од заедничкиот вложен 
труд на работниците може да се потврди како вред-
ност на пазарот или во работната организација и 
што не е во состојба да обезбеди средства за про-
ста и проширена репродукција. Понатаму во пред-
логот се наведува дека одлуката за организирање 
на претставништвото со стовариште во основна ор-
ганизација на здружениот труд не е донесена во 
постапка утврдена во Законот за конституирање и 
запишување во судскиот регистар на организации-
те на здружениот труд, затоа што подготовките за 
организирање во основна организација на здруже-
ниот труд не биле спроведени од работно тело и 
што не била подготвена соодветна анализа во смис-
лата на членот 34 од Законот за конституирање и 
запишување во судскиот регистар на организации-
те на здружениот труд. 

Во одговорот по повод поднесениот предлог ра-
ботниците од претставништвото со стовариште на 
работната организација во Скопје ги оспорија на-
водите во предлогот и сметаат дека ги исполнуваат 
условите за организирање во основна организација 
на здружениот труд, затоа што претставништвото 
со стовариште е дел од работната организација кој 
претставува работна целина и во кој заедничкиот 
вложен труд на работниците може самостојно да 
се изрази, независно од резултатите на трудот на 
работниците во другите делови на работната орга-
низација. Понатаму во одговорот се наведува дека 
претставништвото со стовариште покажува пози-
тивни резултати во своето работење и дека под-
носителот на предлогот невистинито ја прикажува 
економската состојба на претставништвото со сто-
вариште. 

4. На основа на податоците од писмените при-
лози и доказите поднесени на јавната расправа Су-
дот утврди дека работниците од претставништвото 
со стовариште во Скопје на Земјоделската произ-
водна и трговска работна организација „Кисела 
Вода" во Ресен на собирот одржан на 16 септември 
1974 година ја разгледале состојбата во врска со 
постоење на услови за нивно организирање во ос-
новна организација на здружениот труд и утврди-
ле дека такви услови постојат. Истовремено била 
образувана комисија од три члена со задача да ги 
спроведе подготовките за организирање на прет-
ставништвото со стовариште во основна органи-
зација на здружениот труд. На повторниот собир 
на работниците од претставништвото со стовариште 
што бил одржан на 2 октомври 1974 година и на 
кој присуствувале 15 од вкупно 21 вработен, била 
донесена одлука овој дел на работната органи-
зација да се организира во основна организација 
на здружениот труд во состав на Земјоделската 
производна и трговска работна организација „Ки-
села Вода" во Ресен. Според точката 3 од одлуката 
основната организација на здружениот труд ќе 
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врши промет на големо и мало на градежни и 
огревни материјали и на колонијални стоки, како 
и откуп и промет на земјоделски производи и про-
мет со јужно овошје, земјоделски машини, уреди 
и алати, семе и семенска стока. 

Испитувајќи го постоењето на условите за ор-
ганизирање на претставништвото со стовариште во 
основна организација на здружениот труд Судот 
утврди дека претставништвото со стовариште от-
почнало со работа во 1971 година, а средствата за 
неговата работа биле обезбедени со купување на 
дел од основните средства на погонот за трговија 
на работната организација „Аграр" во Скопје, при 
што дел од работниците од овој погон преминале 
на работа во новоорганизираното претставништво. 
Претставништвото со стовариште управува и ко-
ристи еден магазин во с. Маџари со дворно место 
во површина од 2650 м2 во вредност од 700 илјади 
динари, потоа монтажна продавница со магазин во 
с. Идризово со површина од 65 м2 во вредност од 
50 илјади динари и самопослужна продавница од 
тврд ^материјал со магазин во површина од 120 
м2 во вредност од 60 илјади динари. Освен тоа 
претставништвото располага со простории за вр-
шење на административни работи во површина од 
80 м2, како и со едно товарно и едно патничко во-
зило. Претставништвото во 1971 година остварило 
вкупен приход од околу 3,5 милиони динари, во 
1972 околу 11,4 милиони динари, во 1973 година око-
лу 8,8 милиони динари, а во 1974 година вкупниот 
приход остварен во претставништвото изнесувал 
околу 13 милиони динари. Судот исто така утврди 
дека претставништвото со стовариште согласно до-
говорот склучен помеѓу претставништвото и работ-
ната организација во 1971 година, а и фактичко, 
самостојно склучува договори за купување и про-
давање на стоки во рамките на предметот на ра-
ботата на претставништвото и дека претставништ-
вото во многу мал обем вршело продажба на про-
изводите на работната организација од Ресен. 

Со оглед на изнесеното Судот смета дека прет-
ставништвото со стовариште во Скопје на Земјо-
делската производна и трговска работна органи-
зација во Ресен претставува работна целина во ко-
ја резултатот од заедничкиот труд на работниците 
во него може самостојно да се изрази како вред-
ност во работната организација и на пазарот и во 
кој работниците можат да ги остваруваат своите 
општествено-економски и други самоуправни пра-
ва, поради што утврди дека овој дел на работната 
организација ги исполнува условите за организи-
рање во основна организација на здружениот труд 
предвидени во членот 37 од Уставот на СР Ма-
кедонија. 

Во поглед на постапката за организирањето на 
претставништвото со стовариште во основна органи-
зација на здружениот труд Судот утврди дека во 
составот на Земјоделската производна и трговска 
работна организација постојат седум работни едини-
ци и тоа: сточарство со кланица, килимара, откуп 
и. кооперација, трговија на големо и мало, транс-
порт, сите со седиште во Ресен, потоа работна еди-
ница за откуп и промет со седиште во Битола и 
претставништвото со стовариште во Скопје и дека 
конституирањето на работната организација врз ос-
нова на Законот за конституирање и запишување 
во судскиот регистар на организациите на здруже-
ниот труд во 1973 година не било извршено во со-
гласност со членот 34 од овој закон. Имено, работ-
ниците во оваа работна организација на заеднич-
ки собир, а не на одделни собири на работниците 
од секој дел на работната организација одлучиле 
да не се организираат основни организации на 
здружениот труд, додека работното тело за спро-
ведување на подготовките не било составено од де-

легати избрани во сите делови на работната орга-
низација, туку од членови именувани од работ-
ничкиот совет. 

Судот исто така утврди дека работниците од 
претставништвото со стовариште во Скопје на 24 
ноември 1973 година врз основа на соодветна ана-
лиза донеле одлука да се организираат во основна 
организација на здружениот труд, но дека оваа 
одлука била повлечена -откако била постигната со-
гласност меѓу претставништвото и работната орга-
низација на претставништвото да му се обезбедат 
поголеми самоуправни права во врска со работе-
њето и уредувањето на меѓусебните односи. Бидеј-
ќи односите меѓу претставништвото со стовариште 
и работната организација сепак не биле изменети, 
работниците од овој дел на работната организаци-
ја на 2 октомври 1974 година повторно донеле од-
лука да се организираат во основна организација 
на здружениот труд. Со оглед на ваквата состој-
ба на работата за која придонела и самата работ-
на организација Судот смета дека непостоењето на 
работно тело и анализа во смислата на членот 34 од 
Законот за конституирање и запишување во суд-
скиот регистар на организациите на здружениот 
труд во случајов не може да претставува апсо-
лутна пречка за организирање на претставништво-
то во Скопје во основна организација на здруже-
ниот труд. 

Оценувајќи ги наводите на подносителот на 
предлогот дека работната организација обезбедила 
средства за работа на претставништвото и дека 
со организирање на претставништвото во основ-
на организација на здружениот труд, работната ор-
ганизација ќе биде лишена од тие средства, Судот 
утврди дека овие наводи не се од значење за 
утврдувањето постоење услови за организирање на 
основна организација на здружениот труд, затоа 
што прашањето за распределба на средствата се 
решава со самоуправната спогодба за здружувње. 

Судот исто така ги оценуваше и наводите дека 
претставништвото во Скопје е во постојана загуба 
и дека неговото организирање во основна органи-
зација на здружениот труд може да ја до-
веде работната организација како целина во 
тешка економска положба и во врска со тоа 
утврди дека овој навод не може да се сме-
та за основан затоа што, според ставот 3 
на член 55 од Законот за конституирање и зани-
шување во судскиот регистар на организациите на 
здружениот труд, за обврските што ги презела ос-
новната организација на здружениот труд другите 
основни организации одговараат само ако е тоа 
предвидено со самоуправната спогодба за здружу-
вање и запишување во судскиот регистар. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 87/74 
2 април 1975 година 

Скопј е 

Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Димитар Стојчев, с. р. 

293. 
Врз основа на член 33 од пречистениот текст на 

Општествениот договор за усогласување на рас-
пределбата на доходот и личните доходи во основ-
ните организации на здружениот труд и работ-
ните заедници во општествените дејности што е об-
јавен во („Службен весник на СРМ" број 11/7о), 
Заедничката комисија за Општествено договара-
ње во општествените дејности донесува 
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М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

за. изменување и дополнување на Методологијата 
за искажување на потребните податоци за следе-
ње на самоуправните спогодби, одделните опште-
ствени договори и Општествениот договор за ор-
ганизациите на здружениот труд и работните за-

едници во општествените дејности 

I. Во Методологијата за искажување на по-
требните податоци за следење на самоуправните 
спогодби, одделните општествени договори и Оп-
штествениот договор за организациите на здруже-
ниот труд и работните заедници во општествените 
дејности („Службен весник на СРМ" број 1/74 и 
50/74), во точката 2 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Организациите што со пропис не се должни 
да изготвуваат периодични пресметки, можат да 
изготвуваат и поднесуваат на Службата на опште-
ственото книговодство периодични пресметки со 
кои ќе се утврдува надоместувањето на пречекоре-
ниот износ". 

П. Во образецот РДО-6 се вршат следните из 
мени и дополнувања: 

1. По редниот број 6 се додава нов реден број 
7 кој гласи: „Издатоци за други лични примарна 
предвидени со одредбите на член 2 став 4 од Оп-
штествениот договор (види алинеја 5 во забе-
лешката кон образецот РДО-б). 

2. Постојниот реден број 7 станува реден број 
8 и текстот во заградата се менува и гласи: „реден 
број 3 минус реден број 4, 5, 6 и 7". 

3. Во редниот број 10, текстот во заградата се 
менува и гласи: „Реден број 46 и по наодите на ко-
рисниците на општествените средства реден број 
47 од билансот на успехот, за исплатите предви-
дени во член 3 став 2 од Општествениот договор, 
односно соодветните редни броеви од завршната 
сметка на органот на управата за редовна дејност". 

4. Во забелешката кон образецот, по четврта-
та алинеја се додава нова алинеја која гласи: 

„На редниот број 7 се искажуваат издатоците 
за другите лични примања за кои согласно на член 
2 став 4 од Општествениот договор, организацијата 
може да го намали доходот за распределба". 

Ш. Во образецот РДО-7 се вршат следните из-
мени и дополнувања: 

1. Во редниот број 6 и 11 под П и редниот 
број 4 под Ш, бројот „7" во заградата се заменува 
со бројот „8". 

2. Во редниот број 7 под П текстот во заградата 
се менува и гласи: „Реден број 4 и 5 од билансот 
на успехот посебни податоци колона 4 и издато-
ците за другите лични примања предвидени со член 
3 став 2 од Општествениот договор, односно соод-
ветните редни броеви од завршната сметка на ор-
ганот на управа за редовна дејност што се однесу-
ваат за односната година". 

3. Во забелешката кон образецот, по дадените 
објаснувања во делот I се додава нов наслов кој 
гласи: „Во делот П" и се додава нова алинеја: 

„Издвоениот дел од доходот за распределба, 
односно средства за распределба, што може да се 
распредели за лични доходи и други лични при-
мања, а искажани на реден број 5 под П од обра-
зецот согласно член 4 став 4 од Општествениот 
договор". 

IV. Оваа методологија влегува во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1975 година. 

Јуни 1975 година 
Скопје 

ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА 
Претседавач, 

Душко Горгиев, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

261. 
Врз основа на член 10 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/74), Собранието на Заедницата на науч-
ните дејности — Скопје, на седницата одржана на 
12 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦА-

ТА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на делегат во делегатската единица Скопје УШ — 
основна организација на здружениот труд Економ-
ски институт — Скопје. 

Изборите од претходниот став ќе се одржат 
на 25 јуни 1975 година, а изборната постапка поч-
нува да тече од 13 мај 1975 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

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

Бр. 01-615/1 
12 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Тодор Џунов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

262. 
Врз основа на член 138 став 1 точка 2 и член 

203 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 30 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СПОРЕД 

ПОРАСТОТ НА РЕАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

I 
Со оваа одлука се врши усогласување на пен-

зиите според порастот на реалните лични доходи во 
Републиката остварен во 1974 во однос на 1973 
година. 

П 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

без заштитниот додаток, се зголемуваат за 2% 
сметано од 1 јануари 1975 година. 

На зголемувањето од претходниот став не под-
лежат пензиите определени од пензиската основа 
во која се засметани и личните доходи остварени 
во 1974 година, како и исклучително признаените 
пензии остварени по 30 јуни 1974 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Ш 
Од усогласување на пензиите според одредбите 

на точка I од оваа одлука се исклучуваат пензиите 
на борците од Народноослободителната војна од 
пред 9. 9. 1943 година и шпанските борци, на кои 
пензијата ќе им биде усогласена според одредбите 
на член 42 ст. 2 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување. 

IV 
Како основица за определување на зголемува-

њето на пензиите по оваа одлука служи износот на 
пензијата, без заштитниот додаток, што на корис-
никот му следувал за месец декември 1974 година, 
не земајќи го предвид зголемувањето на пензиите 
според Одлуката за вонредна валоризација на пен-
зиите („Службен весник на СРМ" бр. 40/74). 

V 
На пензиите зголемени според одредбите на 

оваа одлука се додава износот на заштитниот дода-
ток определен според важечката одлука за гра-
ничниот износ на најниското пензиско примање. 

VI 
При зголемувањето на семејните пензии спо-

ред оваа одлука, два и повеќе корисници на пен-
зија по ист основ се сметаат како еден корисник. 

VII 
Зголемувањето по оваа одлука ќе се изврши по 

службена должност, без донесување на писмено 
решение. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 01-772/1 

30 мај 1975 година 
Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ГОСТИВАР 

263. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 5/74), член 23 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 23 точка 
11 и член 27 од Самоуправната спогодба за основа-
ње Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар, Собранието на 
Општинската заедница, на ,седницата на Соборот 
на делегатите — корисници на услугите - работ-
ници, одржана на 28 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 
НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗДРЖУ-

ВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица членови-
те на семејствата и другите лица што се осигурени 
според одредбите на Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, како и условите под 
кои се смета дека издржуваното лице нема сопстве-
ни приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат со 

него во заедничко домаќинство и немаат сопствени 
приходи доволни за издржување. I 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за из-
држување ако нивниот катастарски приход од 
земјоделие не го надминува износот од 400,00 дина-
ри годишно или ако другите приходи не го над-
минуваат износот од 200,00 динари месечно или ако 
катастарскиот приход и другите приходи заедно 
не го надминуваат износот од 2.000,00 динари го-
дишно по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета 
за издржувано лице ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите предвидени во 
членот 3 на оваа одлука иако осигуреникот уче-
ствува во неговата издршка со најмалку 400,00 ди-
нари месечно. 

Член 5 
Лицата кои осигуреникот ги зел на издржз^-

вање осигурени се по правило ако немаат роди-
тели. Децата кои имаат еден или двајца роди-
тели осигурени се како деца кои осигуреникот ги 
зел на издржување ако родителите поради својата 
здравствена состојба и други околности не се спо-
собни за стопанисување односно не се во состој-
ба да се грижат за децата и за нивното издржу-
вање, а децата и нивните родители немаат сопстве-
ни приходи доволни за издржување на децата. 

Се смета дека децата земени на издржување во 
смисла на претходниот став немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување ако нивните приходи 
односно ако приходите на нивните родители но 
член на домаќинство не ги надминуваат износите 
предвидени во членот 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Како приходи во смисла на членот 3, од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основ на инва-
лиднина за телесно оштетување и додатоци за по-
мош и нега што се обезбедуваат според прописите 
од инвалидското осигурување, како и други прима-
ња на издржуваното лице за кои според посебни 
прописи, со кои се установува одделното примање, 
изрично е утврдено дека не се земаат предвид при 
утврдувањето на имотната состојба на домаќин-
ството. 

Член 7 
Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе 

важат додека со самоуправен договор или со друг, 
акт на заедниците на здравството и здравственото 
осигурување во Македонија или со соодветен акт 
на Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Скопје, овие износи не 
бидат определени поинаку. 

Член 8 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката 02-307 од 7. УП. 1972 година, до-
несена од Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Гостивар. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јуни 1975 година. 

Број 02-155 
28 мај 1975 година 

Гостивар 

Претседател, 
Сергениа Гегоски, с. р. 
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264. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 52 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 23 
точка 11 и член 27 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Гостивар, Собра-
нието на Општинската заедница, на седницата на 
Соборот на делегатите корисници на услугите — 
работници, одржана на 28 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
I 

Во Одлуката за височината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на осигу-
рените лица („Службен весник на СРМ" бр. 11/75) 
точка П се заменува: 

„Височината на надоместокот за закоп на оси-
гурено лице на семејството односно на осигурени-
кот ќе му се исплатува и тоа: 

1. во случај на смрт на осигурено лице до 
една година возраст, 500 динари; 

2. во случај на смрт на осигурено лице од една 
до седум годишна возраст, 800 динари; 

3. во случај на смрт на осигурено лице од 
7—14 годишна возраст, 1.100 динари; и 

4. во случај на смрт на осигурено лице на воз-
раст над 14 години, 1.400 динари. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јуни 1975 година. 

Број 02-156 
28 мај 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергениа Гегоски, с. р. 

265. 

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За -
конот за самоуправните интересни заедници па 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 50 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на население-
то („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 23 
точка 11 и член 27 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, Собранието 
на Општинската заедница, на седницата на Соборот 
на делегатите корисници на услугите — работници, 
одржана на 28 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРА-
НА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ 

И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО 
I 

Во Одлуката за надоместокот на трошоците за 
исхрана и сместување за време на патување и 
престој на друго место („Службен весник на СРМ" 
бр. 11/75) точка I се заменува со следниот текст: 

„Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-
тување за време на патување и престој на друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
за.штита ^а осигурените лица ќе се исплатува во 
висина: 

— 20,00 динари во рамките на општината ако 
патувањето е над 10 километри, 

— 60,00 динари во рамките на Републиката, 
— 35,00 динари паушално без часови во Скопје, 
— 100,00 динари ако се упатува во другите ре-

публички и покраински центри. 
За деца од 4—15 годишна возраст надоместокот 

ќе се исплатува во висина од 50% од износот опре-
делен во став 1 на оваа точка". 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јуни 1975 година. 

Број 02-157 
28 мај 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергениа Гегоски, с. р. 

266. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување (,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 51 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
БИДОВИ на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 23 точка 
11 и член 27 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, Собрание-
то на Општинската заедница, на седницата на Со-
борот на делегатите — корисници на услугите — 
работници, одржана на 28 мај 1975 година, донесз 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
Во Одлуката за височината на износот на по-

мошта за спрема на новородено дете („Службен 
р.есник на СРМ" бр. 10/75), точка П се заменува: 

„Висината на помошта за спрема на новородено 
дете која ќе се / исплатува на осигурените лица 
изнесува 250 динари". 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јуни 1975 година. 

Број 02-158 
28 мај 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергениа Гегоски, с. р. 

267. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во Собранијата на самоу-
правните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/74), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Гостивар, на седницата одржана на 28 мај 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ДЕЛЕГАТСКИ 
МАНДАТ НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 

И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -
ГОСТИВАР 

I 
Се утврдува дека на Андреја Матески, деле-

гат во Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Гости-
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Бар, избран во делегатската единица број 4, која ја 
сочинуваат: „Електростопанство" погон Мавровски 
хидроелектрани — Гостивар, Водостопанство ОЗТ 
„Вруток" — Гостивар и Електромакедонија ОЗТ 
Гостивар, од редот на делегатите — работници ко-
рисници на услугите, МУ ПРЕСТАНУВА МАНДА-
ТОТ поради настапување на случај на неспоивост 
на функцијата на делегат со друга функција од-
носно служба. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 02-159 
28 мај 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергениа Гегоски, с. р. 

268. 
Врз основа на член 51 став 2 и 3 од Законот 

за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/74), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-

гурување — Гостивар, на седницата одржана на 28 
мај 1975 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 

И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -
ГОСТИВАР 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на делегат во Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
- Гостивар — во делегатската единица број 4 која 
ја сочинуваат делегациите на: „Електростопанство" 
— погон Мавровски хидроелектрани — Гостивар, 
Водостопанство ОЗТ „Вруток" — Гостивар и Елек-
тромакедонија ОЗТ Гостивар, еден делегат од редот 
на корисниците на услуги — работници. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 2 
јули 1975 година, а изборната постапка почнува да 
тече на 1 јуни 1975 година. 

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

Број 02-160 
28 мај 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергениа Гегоски, с. р. 

269. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/74), Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Гостивар, на седницата одржана на 28 мај 
1975 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 

И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -
ГОСТИВАР 

I. Се именува Општинска изборна комисија за 
спроведување избори за делегати во Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, во состав: 

1. За претседател Анѓелко Китаноски, на работа 
во Стручната служба на ОЗЗЗО Гостивар, 

за заменик Ратко Јаќимоски, на работа во 
Стручната служба на ОЗЗЗО Гостивар; 

2. За секретар Томе Василевски, на работа во 
Стручната служба на ОЗЗЗО Гостивар, 

за заменик Спиро Спироски, на работа во 
Стручната служба на ОЗЗЗО Гостивар; 

3. За член Пајсе Петрески, на работа во 
Стручната служба на ОЗЗЗО Гостивар, 

за заменик Вукашин Дукоски, на работа во 
Стручната служба на ОЗЗЗО Гостивар. 

П. Решението да се достави на именуваните 
членови на Комисијата и архивата на Заедницата. 

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

Број 02-161 
28 мај 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергениа Гегоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КИЧЕВО 

270. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71 и 24/73), член 18 став 3 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 23 став 3 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кичево, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кичево, на седницата на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите, 
одржана на 28 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете се утврдува во износ од 250 динари за секое 
живородено дете. 

П 
Износот на помошта за спрема на новородено 

дете се исплатува кај Стручната служба на Заед-
ницата со следните докази; 

а) оценка на лекарот-гинеколог дека породува-
њето ќе уследи во рок од еден месец — за исплата 
пред породувањето; 

б) извод од матичната книга на родените — за 
исплата по породувањето. 

Ш 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на на-
доместокот за спрема на новородено дете на оси-
гуреникот, бр. 02-3009 од 11. 4. 1973 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува на случаите што ќе настанат од 1 јуни 
1975 година. 

Бр. 01-1637/1 
28 мај 1975 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, с. р. 
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271. 

Врз основа на член 50 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71 и 24/73), член 18 став 3 
од Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 23 став 3 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кичево, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кичево, на седницата на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите, 
одржана на 28 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ 
И ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И 

ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

I 
Висината на дневниците на осигурените лица 

кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место се утврдуваат во износ од: 

1) ако се упатуваат во места на територијата на 
СРМ - 60 динари; 

2) ако се упатуваат во Скопје — 70 динари; 
3) ако се упатутваат во места надвор од тери-

торијата на СРМ — 80 динари; 
4) ако се упатуваат во другите републички и 

покраински центри — 100 динари. 
Надоместокот од претходниот став ќе се испла-

тува за секој поминат ден заверен од здравствената 
установа. 

За лица упатени на стационарно лекување, до-
колку бидат истиот ден примени на стационарно 
лекување, се исплатува за одење и враќање само 
една дневница. 

За осигурени лица до навршени 15 години воз-
раст, надоместокот ќе изнесува 50% од износот 
предвиден во ставот 1 на оваа точка. 

П 
Трошоците за превоз на осигурените лица се 

признаваат во висина на стварно1 наплатениот из-
нос за најблиската релација според тарифите на 
ј авниот сообраќај. 

Ш 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместокот на 
трошоците за превоз, исхрана и сместување на 
осигуреното лице за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита, под бр. 02.3007 од И. 04. 1973 
година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува на случаите што ќе настанат од 1 јуни 
1975 година. 

Бр. 01-1638/1 
28 мај 1975 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, с. р. 

272. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71 и 24/73), член 18 став 3 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 23 
став 3 од Самоуправната спогодба за основање на 

Општинска заедница на здравството и здравствено-
то осигурување'— Кичево, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кичево, на седницата на Соборот на 
делегатите на работниците корисници на услугите, 
одржана на 28 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУ-

РЕНО ЛИЦЕ 

I 
Висината на надоместокот на трошоците за 

закоп на осигурено лице се у-тврдува во износ од: 
1) во случај на смрт на осигурено лице од 1 

годишна возраст, 500 динари; 
2) во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст, 800 динари; 
3) во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 годишна возраст, 1100 динари; 
4) во случај на смрт на осигурено лице на воз-

раст над 14 години 1400 динари. 

П 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на на-
доместокот на трошоците за закоп и посмртна по-
мош на осигурените лица од подрачјето на Заед-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците - Охрид, бр. 02-3008 од 11. 04. 1973 година. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува на случаите што ќе настанат од 1 јуни 
1975 година. 

Бр. 01-1639/1 
28 мај 1975 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

273. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник па 
СРМ" бр. 5/74), а во врска со член 25 став 1 точка 
8 и член 26 став 2 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците — корисници 
на услугите и Соборот на делегатите на работниците 
од организациите на здружениот труд што вршат 
здравствена дејност — даватели на услугите, одр-
жана на 16 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата 
од здравственото осигурување на лица вработени 
кај приватните работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението не 
е утврдена основица за придонес. 
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Член 2 
За вработените лица кај приватните работодав-

ци основицата е личниот доход договорен меѓу ра-
ботодавецот и работникот, но не помалку од след-
ните износи: 
- за неквалификувани работници 1.150,00 дин. 
- за полуквалификувани работници 1.400,00 ,, 
- за квалификувани работници 1.600,00 „ 
- за висококвалификувани работници 1.900,00 „ 

- - за домашни помошнички 1.400,00 
За ученици во стопанството, односно ученици 

на училиштата за квалификувани работници за кои 
покрај училишната се изведува и практична на-
става во работната организација, училиштата или 
кај приватниот работодавец е наградата што ја 
прима, но не помалку од следниот износ: 

— за прва година 115,00 динари 
— за втора година 230,00 
— за трета година 350,00 ,, 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1975 година. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката број 0204-1520/3 од 25 
декември 1974 година. 
Број 0206-529/11 Претседател, 

16 мај 1975 година Звонко Блажевски, с. р. 
Тетово 

274. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението, член 17 
став 3 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурување 
и член 12 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово, на седницата на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на ус-
лугите, одржана на 16 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА ЗА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува височината на из-
носот на помошта за спрема за новородено дете. 

Член 2 
На осигурениците — работници и лицата што 

вршат самостојни професионални дејности им се 
обезбедува помош за спрема за секое новородено 
дете, и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж за случај на породу-

вање на неговата брачна другарка која е осигуре-
на како член на неговото семејство. 

Помош за новородено дете припаѓа и во слу-
чај на породување на брачната другарка на осигу-
реникот кој се наоѓа на отслужување односно до-
служување на воениот рок. 

Помош за спрема за секое новородено дете при-
паѓа и: 

1. за дете родено во рок од 300 дена од денот 
на смртта на осигуреникот односно од денот на раз-
водот на бракот со осигуреникот од кого се изве-
дува тоа право; 

2. за усвоено дете на возраст до 6 месеци на 
живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена 
помош. 

Член 3 
Висината на помошта за секое новородено дете 

изнесува 250,00 динари. 
Член 4 

Стручната служба на Заедницата ќе исплатува 
помош за спрема на новородено дете врз основа 
писмена документација и тоа: 

1. за исплата пред породувањето — доказ од 
лекарот-ги^еколог Дека породувањето ќе уследи во 
рок од 1 месец од денот на оценката; 

2. за исплата по породува-њето — извод од 
матичната книга на родените; 

3. доказ за усвоено дете и доказ дека за тоа 
дете не е исплатена помош. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи Одлуката за висината 
на надоместокот за спрема на новородено дете, 
број 0402-960/6 од 26 декември 1972 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 47/72). 
Број 0206-529/18 Претседател, 

16 мај 1975 година Звонко Блажевски, с. р. 
Тетово 

275. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(,Службен весник на СРМ" бр. 21/71) член 17 став 
2 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување — и 
член 12 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците — корисници 
на услугите, одржана на 16 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУ-
ВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на упо-

требата на превозните средства, условите и начи-
нот на остварувањето на надоместокот на патните 
трошоци и висината на надоместокот за трошоците 
за исхрана и сместување за време на патување и 
престој во друго место во врска со остварувањето 
на здравствената заштита што им припаѓа на оси-
гурените лица на товар на средствата на Заедни-
цата, а во случаите кога користат здравствена за-
штита на начин пропишан со Закон, Статутот и со 
Правилникот за начинот на остварувањето на 
здравствената заштита. 

Член 2 
Височината на надоместокот на трошоците за 

исхрана и сместување за време на патување и 
престој во друго место во врс,ка со остварување на 
здравствена заштита на осигурените лица изне-
сува : 

— 20 динари во рамките на подрачјето на Заед-
ницата и тоа само за патување над 7 км. во пау-
шален износ; 

— 60 динари во другите места на СРМ; 
— 70 динари во Скопје; 
— 30 динари за престојување пократко од 8 

часа во Скопје: 
— 80 динари во другите места вон СРМ; и 
— 100 динари во главните градови на Репуб-

ликите на СФРЈ. 
За деца до 14 годишна возраст ќе се исплату-

ва 50% од износите наведени во алинеите 2, 3, 4, 
5 и 6 на став 1 од оваа точка. 
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Член 3 
Осигуреникот остварува право на дневница кога 

патувањето и престојот во друго место трае по-
веќе од 12 часа, половина дневница кога пату-
вањето и престојот трае од 8—12 часот. За време 
помалку од 8 часа не следува дневница. 

Ако осигуреното лице не преноќева за време 
на патувањето, износот на надоместокот се нама-
лува за 30%. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за превоз се од-

редува и плаќа по правило според најкусата рела-
ција и тоа: 

1. кога патувањето се врши со железница, оси-
гуреното лице има право на полна цена на чине-
њето на брзи воз од П класа; 

2. кога патувањето се врши со автобус, осигу-
реното лице има право на полна цена на чине-
њето на превозот; 

3. кога патувањето се врши во речниот и по-
морскиот сообраќај, осигуреникот има право на 
полна цена на чинењето од П класа; 

4. кога, поради итноста на случајот или здрав-
ствената состојба, по налог на лекар или здравстве-
на организација превозот е извршен и со други 
превозни средства, на осигуреното лице припаѓа по 
1,20 дин. по 1 км., но под услов колата за брза по-
мош да не била во исправна состојба. 

Член 5 
Ако осигурено лице, по посебни прописи, има 

право на бесплатно возење, при користење на 
превозни средства на јавниот сообраќај не му при-
паѓа надоместок на трошоците за превоз. 

Член 6 
На осигурено лице, кое користи здравствена за-

штита спротивно на одредбите на Правилникот за 
начинот на користењето на здравствената зашти-
та, не му припаѓа надоместок на патните трошоци 
и трошоците за исхрана и сместување на осигу-
рените лица. 

Член 7 
Аванс може да се исплатува во исклучителни 

случаи ЕО висина од 50% од вредноста на потреб-
ните трошоци. 

Член 8 
Барањето на надоместок на трошоците за пре-

воз, исхрана и сместување може да се поднесе во 
рок од една година по завршувањето на лекува-
њето односно патувањето. 

Член 9 
Осигуреникот при остварување на здравствена 

заштита надвор од подрачјето на СР Македонија, 
покрај надоместокот на трошоците за исхрана и 
патување, има право и на трошоци за ноќевање во 
висина од 50 дин. само врз основа на поднесена 
потврда од организацијата каде ноќевал. 

Член 10 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместок па 
трошоците за превоз, исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита, број 0402-960/5 од 26 декември 
1972 година. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од првиот ден на наредниот месец. 

Број 0206-529/19 Претседател, 
3 6 мај 1975 година Звонко Блажевски, с. р. 

Тетово 
276. 

Врз основа на член 52 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението, член 17 
став 3, од Законот за самоуправЕште интересни за-

едници на здравството и здравственото осигурува-
ње и член 12 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците — корисни-
ци на услугите, одржана на 16 мај 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
I 

Со оваа одлука се утврдува висината, усло-
вите за стекнување и начинот на остварувањето на 
правото на надоместок на погребните трошоци и 
посмртната помош во случај на смрт на осигуре-
но лице на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово. 

П 
Во случај на смрт на член на семејството, на 

осигуреникот — работник или лице што врши само-
стојна професионална дејност, му припаѓа надоме-
сток на трошоци за закоп во висина од: 

— 600,00 дин. — за член на семејството до навр-
шена 1 година живот; 

— 900,00 дин. — за член на семејството постар 
од 1 година до 7 години; 

— 1200,00 дин. — за член на семејството постар 
од 7 години до 14 години; и 

— 1500,00 дин. — за член на семејството постар 
од 14 години. 

Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-
вите на семејството кои ТОЈ ги издржувал до де-
нот на смртта, им припаѓа: ' 

— надоместок на трошоците за закоп 1.500,00 
дин., и 

— посмртна помош во висина на просекот на 
личниот доход од претходната година, односно про-
секот на пензијата од претходната година. 

Надоместокот на трошоците за закоп во слу-
чај на смрт на осигуреникот, односно членот на се-
мејството на осигуреникот од став 1 и 2 на оваа 
точка се исплатува на лицата кои го извршиле за-
конот, а врз основа на извод од матична книга на 
умрените и здравствената легитимација на покој-
никот и уверение дека тие ги сносиле трошоците 
за закопот. 

Ш 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гурено лице умрено во странство за време на при-
времениот престој таму, се зголемува за 50%. 

Исплатата на надоместокот од претходниот став 
се врши врз основа на потврда од дипломатското 
претставништво дека законот е извршен во стран-
ство, извод од матичната книга на умрените и 
здравствена легитимација на покојникот. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
V 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за надомес-
ток на трошоците за закоп на осигурено лице и 
посмртна помош на членовите на фамилијата на 
осигуреникот, број 0402-960/4 од 26. 12. 1972 го-
дина. 
Број 0206-529/20 Претседател, 

16 мај 1975 година Звонко Блажевски, с. р 
Тетово 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРАТОВО 

277. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
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весник на СРМ" бр. 21/71), член 9 став 1 точка 3 и 
член 17 став 3 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) 
и член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 
4 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кратово, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, на седницата на Соборот на 
делегатите — корисници на услугите — работници, 
одржана на 17 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА 

НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Висината на помошта за спрема за новородено 

дете изнесува 250 динари. 
Член 2 

Осигурените лица помошта за (опремата на но-
вороденото дете ја остваруваат кај Стручната служ-
ба на Општинската заедница со поднесување на 
следните документи: 

— потврда на лекар — гинеколог дека поро-
дувањето ќе уследи во рок од еден месец од денот 
на оценката во случај да се бара исплата пред 
породување; 

— извод од матична книга на родените во слу-
чај кога исплата се бара по породување; 

— доказ за усвојување и доказ дека за тоа де-
те помош не е исплатена, во случај кога се бара за 
усвоено дете. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престануваат да важат одредбите за помош 
и спрема на новородено дете со Одлуката за на-
доместок за патни трошоци, трошоци за закоп и 
посмртна помош и помош и спрема на новородено 
дете, бр. 04-3613/1 од 22 декември 1972 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 4/73). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1975 година. 

Бр. 01-1305/1 Зам. претседател, 
17 мај 1975 година Добре Ивановски, с. р. 

Кратово 

КОНКУРСИ 
Работната заедница на работната организаци-

ја на здружен труд „Крзно" — село Бигла, општи-
на Делчево, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор 
Услови: висока школска подготовка — завршен 

економски факултет со над три години работно 
искуство; 

— виша школска подготовка од кожарски смер 
со над пет години работно искуство; 

— ВКВ — работник — кожар со над десет го-
дини работно искуство; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Кандидатите да ги исполнуваат и останатите 

услови согласно Законот за меѓусебните односи па 
работниците во здружениот труд. 

Рок на пријавување 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите се поднесуваат до ОЗТ „Крзно" -
село Бигла, општина Делчево. (103) 

Работната заедница на Службен весник на СРМ 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

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

закон, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните посебни услови: 

1. да е дипломиран економист или дипломиран 
правник; 

2. да има искуство во органите на управата и 
да има најмалку пет години на раководно работно 
место по дипломирањето во новинска или издавач-
ка дејност. 

Кандидатите се должни кон пријавата да при-
ложат докази дека ги исполнуваат условите од 
овој конкурс, како и да наведат податоци за дви-
жењето во работата. 

Пријавите со некомплетирани документи нема 
да се земаат за разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат во архивата на горната адреса. 

Конкурсната комисија при Музичкото училиш-
те во Штип 

р а с п и ш у в а 
П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место: 
— ДИРЕКТОР НА ООЗТ 
Покрај условите пропишани со закон, канди-

датот мора да ги исполнува и следните услови: 
— да има завршено музичка академија со нај-

малку 5 години работно искуство во наставничка 
работа и да поседува морално-политички квали-
тети. 

Кон пријавата кандидатите да ги достават и 
следните документи: 

— доказ за школската спрема, 
— извод од матичната книга на родените, 
— лекарско уверение, 
— уверение дека не е осудуван, 
— уверение дека не е под истрага. 
Личниот доход е одреден со Самоуправната спо-

годба за распределба на личните доходи при Му-
зичкото училиште. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето. 

Пријавите да се доставуваат до Конкурсната 
комисија при Музичкото училиште — Штип. 

Пријавите без бараните доказни документи, не-
ма да се земаат во разгледување. (102) 

Советот на Филозофско-историскиот факултет 
во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1. за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа историја на стар век; 

2. за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот педагошка психологија; 

3. за еден наставник (во сите звања) во редовен 
или дополнителен работен однос по предметот ос-
нови на политичката економија; 

4. за еден асистент по предметот увод во фи-
лозофијата; 

5. за еден асистент, по предметот детска пси-
хологија; 

6. за еден библиотекар при Катедрата за со-
циологија (со филозофски факултет и добро знае-
ње на еден странски јазик, предност имаат канди-
датите со завршена група англиски јазик). 

Со пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови (доколку има такви) и по еден 
примерок од трудовите. 

Конкурсот е отворен еден месец од денот на 
објавувањето во весникот „Нова Македонија", а за 
местото по точката 3 до пополнувањето. (104) 
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Конкурсната комисија на Стручната служба на 
ЗЗЗО — Охрид во смисла на член 19 од Самоуп-
равната спогодба 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Еден (1) работник во службата за пензиски 

стаж, 
2. Еден (1) приправник — дипломиран правник 

во службата за пензиско и инвалидско осигуру-
вање. 
УСЛОВИ: 

Кандидатот од точка 1 да има завршено виша 
или висока школска спрема — економска или 
правна насока и 3, години работно искуство (мажи 
завршена воената обврска). 

Кандидатот од точка 2 да има завршено правен 
факултет, а кандидатот маж да ја има регулирано 
и воената обврска. 

Со молбата заинтересираните да ги приложат 
потребните документи за засновање на работен од-
нос, како што се: извод од матичната книга на 
родените, лекарско уверение, работна книшка, уве-
рение дека не е под истрага и дека не е осудуван 
(за приправник и потврда дека не е вработен а се 
пријавува) и др. најдоцна 15 дена по објавувањето 
на конкурсот. 

Молбите без потребните документи нема да се 
земаат предвид при одлучувањето. 

Плата по Самоуправната спогодба за распре-
делба на личниот доход. , (105) 

Конкурсната комисија на ОЗТ Археолошки му-
зеј на Македонија — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

За пополнување на работното место — археолог: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, пријавените кандидати треба да ги ис-
полнуваат и посебните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка — Фи-
лозофски факултет, група археологија, со над 10 
години работно искуство во музејска струка — 
праисторија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите се поднесуваат до-Археолошкиот му-
зеј на Македонија — Скопје, за конкурсната ко-
мисија. (106) 
СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ 

ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
а) За реизбор на наставници во сите наставнички 

звања и тоа: 
По предметот енергетика на мета-
луршки печки 1 наставник 
По предметот енергија и нејзи-
ното искористување во хемиска-
та индустрија (горива, горење, 
печки) 1 наставник 

о) За реизбор на асистенти: 
По предметот неорганска техно-
логија на базични производи 2 асистента 
По предметот неорганска техно-
логија на неметали и силикати 3 асистента 
По предметот општа хемија, не-
органска хемија 1 асистент 
По предметот минералогија со 
петрографија 1 асистент 
По предметот аналитичка хемија 2 асистента 
По предметот општа хемија 5 асистента 
По предметот енергетика во хем. 
индустрија, енергија и нејзино 
искористување во хем. инженер-
ство 1 асистент 

1 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

8. По предметот увод во органска 
хемија, органска хемија 3 асистента 

9. По предметот органска техноло-
гија на природни производи 2 асистента 

10. По предметот физичка хемија на 
макромолекуларни соединенија 1 асистент 

11. По предметот физичка хемија со 
електрохемија 1 асистент 

12. По предметот органска техноло-
гија на синтетички производи 2 асистента 

в) За избор на еден наставник во 
сите наставнички звања за работа 
со неполно работно време по пред-
метот специјални челици и тер-
мичка обработка 

г) За избор на еден асистенат по 
предметот машински елементи со 
техничко цртање 
У С Л О В И : 
Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-

вите предвидени со Законот за високото образо-
вание на СРМ и Правилникот за избор и реизбор 
на наставници и соработници на овој факултет. 

Кандидатите со пријавата да приложат: препис 
од дипломата, биографија, список на стручните 
односно научните трудови и по еден примерок од 
трудовите. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. 

Пријавите со наведените прилози кандидатите 
можат да ги поднесуваат секој работен ден во ар-
хивата на факултетот или преку пошта во наве-
дениот рок. 

Работната заедница на Работната организација 
на здружен труд „Крзно", село Бигла 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место — шеф на 
сметководството 

Кандидатите покрај условите предвидени со 
Законот за меѓусебните односи на работниците г-о 
здружениот труд да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да има завршено виша економска школа со 
над две години работно искуство како шеф 
на сметководството, 

— да има завршено средно економско училиш-
те со работно искуство над 5 години како 
шеф на сметководството; 

— да има завршено нижа стручна спрема со 
над 10 години работно искуство како шеф 
на сметководството. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите се поднесуваат до ОЗТ „Крзно", 
село Бигла, општина Делчево. (108) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

а) За избор на еден наставник во постојанен ра-
ботен однос (во сите звања) по предметот ПО-
ЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА; и 

С) За избор на еден асистент во постојанен рабо-
тен однос по предметот ПОЛИТИЧКА ЕКОНО-
МИЈА. 
Условите за избор се регулирани со членовите 

269, 271, 272 и 275 од Статутот на работната орга-
низација на Економскиот факултет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. (109) 

Конкурсната комисија при 33 „Влазкими", с. 
Бојане — Скопско 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

За реизбор на директор 
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У с л о в и : 
1. Да има завршена виша земјоделска школа 

со 15 години работно искуство во земјоделска за-
друга; 

2. Да има морално-политички квалитети и ор-
ганизациони способности; 

3. Да ја познава земјоделската струка и про-
блематиката на селото. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите се уважуваат целосни според пропи-

сите за вработување. 
Некомплетираните пријави не се земаат во 

обѕир. (110) 
Врз основа на член 20 од Законот за судовите 

од општа надлежност и член 7 од Законот за сто-
панските судови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 42/60), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија 
С О О П Ш Т У В А 

дека ќе врши избор (реизбор) на: 
— единаесет судии во Окружниот суд во Скоп-

је, (реизбор), 
— пет судии на Окружниот суд во Битола, 

(реизбор), 
— пет судии на Окружниот суд во Штип, (ре-

избор, 
— осум судии на Окружниот стопански суд во 

Скопје, (реизбор), 
— двајца судии на Окружниот стопански суд 

во Битола, (реизбор), 
— еден судија на Окружниот стопански суд во 

Штип, (реизбор). 
Заинтересираните лица кои ги исполнуваат 

условите од член 40 од Законот за судовите од 
општа надлежност („Службен лист на СФРЈ" бр. 
7/65), своите пријави да ги достават до Собранието 
на СРМ — Комисија за прашања на изборите и 
именувањата, заклучно до 10 септември 1975 го-
дина. 

Од Собранието на СРМ, Скопје, бр. 07-1632 од 
7 јули 1975 година. 

СОДРЖИНА 
I Одлука за помилување на осудени лица 449 
Одлука за помилување на осудени лица 449 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за распределба на средствата 
за изградба и опремување на нестопански 
објекти што се од општ интерес за Ре-
публиката за 1975 година — — — — 449 
Одлука за доделување средства од Ре-
зервниот фонд на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 450 
Одлука за утврдување категории на 
функции и за височината на личните до-
ходи и другите надоместоци на функцио-
нерите и работниците што ги именува 
односно назначува Извршниот совет или 
што се именуваат или назначуваат во со-
гласност со Извршниот совет — — — 450 
Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — — — — — 451 
Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — - — — — 452 
Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — — — — — 452 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 452 
Правилник за условите за доделување 
звање примаријус и за начинот на работа 
на Посебната комисија при Републичкиот 
секретаријат за здравство и социјална по-

, литика — — — — — — — — — 252 
Правилник за дополнување на Правилни-

кот за полагање на испити во училиштата 
за средно образование — — — — — 453 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 87/74 од 2 април 1975 година - - 153 

етодологија за изменување и дополну-
вање на Методологијата за искажување 
на потребните податоци за следење на 
самоуправните спогодби, одделните опште-
ствени договори и Општествениот договор 
за организациите на здружениот труд и 
работните заедници во општествените деј-
ности — — — — — — — — — 454 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
Одлука за распишување дополнителни 
избори за делегат во Собранието на За-
едницата на научните дејности — Скопје 455 
Одлука за усогласување на пензиите спо-
ред порастот на реалните лични доходи 455 
Одлука за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на семеј-
ството и дека членот на семејството нема 
сопствени приходи за издржување — — 456 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за височината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурените лица — — — — — — 457 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за надоместок на трошоците за 
исхрана и сместување за време на пату-
вање и престој во друго место — — — 457 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за висината на износот на помош-
та за спрема на новородено дете — — 457 
Одлука за утврдување престанок на де-
легатски мандат на делегат во Собра-
нието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Гостивар — — — — — — — — — 457 
Решение за распишување дополнителни 
избори за избор на делегат во Собранието 
на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Гостивар 458 
Решение за образување на изборна коми-
сија за спроведување на дополнителни 
избори за избор на делегати во Собрание-
то на Општинската заедница 'на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Гостивар — — — — — — — — — 458 
Одлука за висината на износот на помош-
та за спрема на новородено дете — — 458 
Одлука за висината на износот на днев-
ниците и трошоците за превоз на осигу-
рените лица кои се упатуваат на преглед 
и лекување на друго место — — — — 459 
Одлука за висината на износот на надо-
местокот на трошоците за закоп на оси-
гурено лице — — — — — — — 459 
Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за здравственото осигурување на лица 
вработени кај приватните работодавци — 459 
Одлука за висината на износот на помош-
та за спрема за секое новородено дете — 460 
Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за превоз, исхрана и сместува-
ње на осигурените лица за време на па-
тување и престој во друго место во врска 
со остварувањето на здравствената за-
штита — — — — — — — — — 460 
Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурените лица — —. — — — — 461 
Одлука за висината на помошта за спре-
ма на новородено дете — — — — — 462 
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