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Врз основа на член 20 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за просторно и ур-
банистичко планирање („Службен весник на СРМ" 
број 45/77), Законодавно-правната комисија на Со-
бранието на СРМ, на седницата одржана на 7 март 
1978 година го утврди пречистениот текст на Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање. 

Пречистениот текст на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ги опфаќа Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" број 15/73 и 20/73) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник 
на СРМ" број 45/77), во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила. 

Број 09-58 
7 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Димче Козаров, е. р. 

Член 4 

Просторното планирање се остварува преку 
просторен план на Републиката, за регион и за 
подрачје на општина. 

Урбанистичкото планирање се остварува со ур-
банистички планови за населени места и за под-
рачја за специјална намена (излетишта, подрачја 
за воени потреби, подрачја со историско значење 
и заштитени подрачја). 

Член 5 

Просторните планови за потесните подрачја, и 
урбанистичките планови за населените места и 
подрачјата за специјална намена мора да бидат во 
согласност со плановите на пошироките подрачја. 

Просторните и урбанистичките планови и мер-
ките за уредување и изградба на населените места 
мораат да бидат усогласени со плановите за општо-
народна одбрана. 

Член 6 

Просторниот и урбанистичкиот план се израбо-
туваат за подолг временски период, а на јмалку за 
период од 20 години. ' 

З А К О Н 
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со просторното и урбанистичкото планирање 
се обезбедува планско и рационално користење на 
просторот, планска и рационална изградба и уре-
дување на населените места како и заштита на 
човековата средина. 

Просторното и урбанистичкото планирање е со-
ставен дел на општиот систем на планирање. 

Член % 

Општествено-политичките заедници се грижат 
за планирањето и уредувањето на просторот во 
рамките на своите права и должности. 

Општествено-политичките заедници се должни 
да го следат процесот на урбанизацијата и реали-
зацијата на просторните и урбанистичките плано-
ви, да ги усогласуваат сите планови со потребите 
и можностите за развој, со научните и техничките 
достигнувања, како и да ги приспоссбуваат кон 
новонастанатите потреби. 

Член 3 

Работите на просторното и урбанистичкото пла-
нирање се работи од општ интерес за Републиката. 

/ Член 7 

При изработувањето на просторните и урба-
нистичките планови се обезбедува соработка на 
заинтересираните органи на општественото самоуп-
равување и органите на власта, организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници, месните заедници и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници. 

Органите и организациите од став 1 на овој 
член се должни да обезбедуваат полна соработка и 
да ги дадат сите расположливи податоци потреб-
ни за изработувањето на просторниот и урбанис-
тичкиот план. 

Член 8 

Заради зачувување на определени просторни 
целини за потребите на планскиот или поплански-
от период за изградба и проширување на населени 
места, за одмор и рекреација или заради зачувува-
ње на определени природни целини (национални 
и регионални паркови, ловни и слични резервати, 
плажи, планински, зимски, спортски и климатски 
места и подрачја, термални и други извори, под-
рач ја од посебно историско и културно значење и 
ел.) со просторниот односно урбанистичкиот план 
може да се пропише посебен режим за заштита и 
користење. 

Републиката односно општините можат и пред 
донесувањето на просторниот план да ги определат 
површините за намените од став 1 на овој член и 
да го утврдат режимот на нивното користење. 

На резервираните површини се применува ре-
жим за забрана на градење под услови и на начин 
утврдени со просторниот, односно урбанистичкиот 
план или со актот со кој е утврдена нивната на-
мена. 
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II. ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И НАСЕ-
ЛЕНИТЕ МЕСТА 

1. Видови на планови 

Член 9 

Во зависност од подрачјето за кое се донесу-
ваат, плановите се: 

— просторен план на Републиката, 
— просторен план на регион, 
— просторен план на општина, 
— урбанистички план на населено место, 
— урбанистички план на подрачје со специ-

јална намена. 

Член 10 
Просторниот план на Републиката се донесува 

за територијата на Републиката. 

Член 11 

Просторниот план на регионот се донесува за 
подрачје на повеќе општини или нивни делови кои 
опфаќаат поширока просторна целина, која, по 
правило, има заеднички географски, економски, де-
мографски и други обележја или заеднички инте-
реси за развој. 

Границата на просторната целина од став 1 на 
овој член се определува со просторниот план на 
Републиката. Доколку просторниот план на Репу-
бликата не е донесен, таа граница ј а определуваат 
општините со меѓусебен договор. 

Член 12 

Просторниот план на општината се донесува за 
подрачјето на општината. 

Просторен план на општината не мора да се 
донесе доколку со донесениот просторен план за 
соодветен регион е опфатено целото подрачје на 
општината. 

Во случајот од став 2 на овој член, просторни-
от план на регионот задолжително ги содржи и 
елементите на просторниот план на општината 
предвидени со член 14 на овој закон. 

Член 13 

Урбанистичкиот план се донесува за населено 
место односно за подрачје со специјална намена. 

2. Содржина на плановите 

а) просторни планови 

Член 14 

Просторниот план на Републиката содржи осо-
бено: 

1. анализа и оценка на постојната положба на 
просторот во Републиката (природни услови, насе-
ление, сообраќај, стопанство, мрежа и функција на 
централните населени места во Републиката, ин-
фраструктурни системи од републичко значење, 
туризам и основна намена на просторот); 

2. просторна концепција за уредување на прос-
торот во Републиката (основни концепции за оп-
штествено-економскиот развој, сообраќајот, инфра -
структурните системи од републичко значење, мре-
жата и функцијата на централните населени ме-
ста, основната намена на површините и заштитата 
на човековата средина); 

3. насоки за просторно планирање и уредување 
на регионот; 

4. насоки, мерки и одредби за реализација на 
планот. 

Просторниот план на Републиката како прилог 
ја содржи следната документација: 

— извод од донесените просторни планови на 
регионите; 

— појдовни основи на општествениот и стопан-
скиот развој ; 

— документација за природните, техничките и 
општествено-економските компоненти на просторот 
II 

— документација на заштитата на човековата 
средина. 

Член 15 

Просторниот план на регионот содржи особено: 
1) анализа и оценка за постојната положба на 

просторот на регионот (природни услови, населе-
ние, сообраќај, стопанство, мрежа и функција на 
населените места, инфраструктурните системи, ту-
ризмот и намена на просторот во регионот); 

2) просторна концепција за уредување на прос-
торот во регионот (основни концепции за опште-
ствено-економскиот развој, сообраќајот, и н ф р а -
структурните системи, рекреативните површини, 
туризмот, мрежата и функцијата на населените 
места, заштитата на човековата средина и намена 
на површините); 

3) насоки за просторно планирање и уредува-
ње на територијата на општината и 

4) насоки, мерки и одредби за реализација на 
планот. 

Просторниот план на регионот, како прилог, ја 
содржи следната документација: 

— извод од просторниот план на Републиката; 
— појдовна основа на општествениот и стопан-

скиот развој ; 
— документација за природните, техничките и 

општествено-економските компоненти на просторот 
и 

— документација за заштита на човековата 
средина. 

Член 16 
Просторниот план на општината содржи осо-

бено: 
1) анализа и оценка за постојната положба на 

просторот на општината (природни услови, населе-
ние, сообраќај, стопанство, мрежа и функција на 
населените места во општината, инфраструктурни-
те системи и објекти, туризмот, рекреативните по-
вршини, намена на површините и урбална опрема 
на населените места); 

2) просторна концепција за уредување на прос-
торот во општината (концепции за општествено-
економскиот развој, сообраќајот, инфраструктур-
ните системи и објекти, туризмот, рекреативните 
површини, мрежата и функцијата на населените 
места во општината, заштитата на човековата сре-
дина, намената на површините со поделба на зони 
за станување, земјоделството, индустријата и др.); 

3) насоки за просторно планирање и уредува-
ње на населените места (програмски поставки за 
изработување на урбанистичките планови на на-
селените места и подрачјата со специјална намена, 
просторна организација на населените места и под-
рачјата со специјална намена и др.); и 

4) насоки, мерки и одредби за реализација на 
планот. 

Просторниот план на општината како прилог 
ја содржи и следната документација: 

— извод од просторниот план на регионот; 
— документација за природните и општестве-

но-економските компоненти во просторот; 
— документација за заштита на човековата 

средина (за природните убавини, деградираните 
подрачја, спомениците на културата и др.). 

б) Урбанистички план 

Член 17 
Урбанистичкиот план се изработува во след-

ните фази : 
а) урбанистичка студија 
б) основен урбанистички план и 
в) план за реализација. 

30 мај 1978 
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За населени места под 10.000 жители урбанис-
тичкиот план може да се изработува во две ф а з и : 

— основен урбанистички план со анализа и 
оценка на можностите за развој на населеното ме-
сто и 

— планови за реализација. 
Урбанистичката студија од став 1 на овој не се 

изработува доколку е донесен просторен план за 
подрачјето на општината односно за регионот. 

Член 18 

Урбанистичката студија содржи особено: 
1) анализа и оценка на досегашниот развој на 

населеното место односно подрачјето со специјална 
намена (природни карактеристики, историско-урба-
нистички развој, население, станување, стопански 
развој, сообраќај и комуникации, јавни и опште-
ствени функции, градежен фонд и комунални ин-
сталации и објекти); 

2) просторна концепција за населеното место 
односно подрачјето со специјална намена (концеп-
ции за развој на населението, стопански развој, 
станување, сообраќајот и комуникациите, јавните 
и општествените функции, функционалната подел-
ба на зоните, комуналните инсталации и објекти 
и водните текови); 

3) етапи за реализација на урбанистичкиот 
план; 

4) основни финансиски показатели за реализа-
ција на урбанистичкиот план и 

5) економско-техничко образложение на студи-
јата. 

Урбанистичката студија мора да ја содржи и 
следната документација: 

— извод од просторниот план на општината 
односно просторниот план на регионот; 

— геодетски ситуационен план; 
— проекција на стопанскиот развој на населе-

ното место и 
— документација за заштита на човековата 

средина. 

Член 19 

Основниот урбанистички план содржи особено: 
1) основни решенија за намената на површини-

те, патната и уличната мрежа, системот на градба-
та, зелените површини, нивелацијата на главната 
улична мрежа, комуналните инсталации, урбаната 
опрема и водните текови. 

2) одредби за примена на основниот урбанис-
тички план (урбанистичко-архитектонски услови, 
геодетски услови, хидро-технички услови, електро-
енергетски услови и други потребни услови за ло-
кација на објектите). 

Основниот урбанистички план ја содржи след-
ната документација: 

— извод од урбанистичката студија и 
— геодетски ситуационен план. 
Ако за населеното место не се изработува ур-

банистичка студија, основниот урбанистички план 
ја содржи и следната документација: 

— извод од просторниот план на општината 
односно просторниот план на регионот, 

— проекција на стопанскиот развој на населе-
ното место и 

— документација за заштита на човековата 
средина. 

Член 20 

Плановите за реализација содржат особено: 
1) урбанистичко-архитектонска програма; 
2) детален урбанистички план (хоризонални 

габарити на објектите, градежни парцели на објек-
тите, катноста на објектите, намената на објектите, 
хортикултурна обработка на слободните површи-
ни); 

3) детален нивелмански план (нивелација на 
уличната мрежа со нивелмански коти); 

4) детален план на уличната мрежа и градеж-
ните парцели (детално сообраќајно решение на 
улиците, оскинската мрежа на улиците, координа-
тите на оскинската мрежа и нумерички податоци 
за обележување на улиците, градежните парцели 
и објекти); 

5) проекти за комуналните инсталации, водни-
те текови и уличната мрежа; 

6) одредби за примена на плановите за реали-
зација (извод од одредбите за примена на основни-
от урбанистички план и другите потребни услови 
за локација на објектите, и 

7) економско-техничко образложение на пла-
новите за реализација. 

Плановите за реализација во прилог ја содр-
ж а т и следната документација: 

— извод од основниот урбанистички план, 
— ажуриран геодетски ситуационен план, 
— геолошки, сеизмички, хидролошки, климат-

ски и други податоци за земјиштето, 
— конзерваторска документација, 
— пресметка на работите за уредување на зем-

јиштето, инфраструктурата и урбаната опрема. 

3. Изработување и донесување на плановите 

Член 21 

Просторните и урбанистичките планови се из-
работуваат на топографски и геодетски ситуациони 
планови во следниот размер: 

— просторен план на Републиката, во размер: 
1:300,000 до 1:100,000; 

— просторен план на регион, во размер: 1:100,000 
до 1:50,000; 

— просторен план на општина, во размер 
1:50,000 до 1:25,000; 

— урбанистичката студија, во размер 1:10,000 
до 1:2.500; 

— основниот урбанистички план, во размер 
1:5.000 до 1:2.500 и 

— плановите за реализација во размер 1:1.000 
до 1:500. 

Член 22 

Плановите за реализација задолжително се из-
работуваат на ажуриран геодетски ситуационен 
план заверен од органот надлежен за геодетски 
работи. 

Член 23 

Урбанистичката студија и основниот урбанис-
тички план се изработуваат за целото населено 
место. 

Плановите за реализација се изработуваат за 
делови од населеното место, според етапите за ре-
ализација на основниот урбанистички план, а врз 
основа на среднорочната програма за изградба. 

Член 24 

За изработувањето на просторниот план на Ре -
публиката одлучува Собранието на СРМ. 

За изработувањето на просторниот план на ре-
гион одлучуваат спогодбено собранијата на општи-
ните чии подрачја се опфаќаат со просторниот 
план. 

За изработувањето на просторниот план на оп-
штина како и на урбанистичките планови за на-
селени места и подрачја за специјална намена од-
лучува собранието на општината на седница. 

Член 25 

Врз основа на просторниот план, општината ќе 
утврди за кои населени места задолжително ќе се 
донесат урбанистички планови и во кој рок. 
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Ако не е донесен просторен план, општината 
со општ акт ќе утврди за кои населени места ќе се 
донесат урбанистички планови. 

Член 26 

Просторни планови можат да изработуваат на-
учни и стручни организации доколку нивната де ј -
ност е поврзана со содржината на просторното 
планирање. 

Член 27 

Со изработување на урбанистички планови мо-
же да се занимава организација на здружен труд 
која е регистрирана за изработување на такви пла-
нови. 

Организацијата од став 1 на овој член може 
да се регистрира за изработување на такви плано-
ви ако има во редовен работен однос на јмалку два 
дипломирани ицженери-архитекти, два дипломи-
рани градежни инженери, еден дипломиран геодет-
ски инженер или геометар, еден дипломиран еко-
номист, еден дипломиран правник и еден дипло-
миран социолог, со на јмалку две години работно 
искуство во соодветната област. 

Член 28 

По исклучок од член 27 на овој закон за по-
мали населени места до 2.000 жители урбанистич-
ки планови можат да изработуваат освен органи-
зациите на здружен труд од член 27 на овој закон, 
и општинските органи, доколку имаат во редовен 
работен однос најмалку еден дипломиран инже-
њер-архитект и еден геометар со на јмалку две го-
дини работно искуство во таа област. 

Член 29 

При изработувањето на просторните и урба-
нистичките планови се обезбедува соработка на за -
интересираните органи на општественото самоуп-
равување, организациите на здружениот труд, са-
моуправните интересни заедници, месните заедни-
ци и другите самоуправни организации и заедни-
ци, а особено со органите и организациите надлеж-
ни за општественото планирање, водостопанство, 
сообраќај, енергетика, здравство, образование, ф и -
зичка култура, култура, народна одбрана, вна-
трешни работи, заштита на природата, заштита на 
спомениците на културата и друго. 

Член 30 

Просторните и урбанистичките планови во си-
те фази на изработување задолжително се ставаат 
на јавен увид и се организира јавна расправа. 

Постапката за донесувањето на плановите од 
став 1 на овој член и постапката за обезбедување 
на јавен увид ја утврдува собранието на општи-
ната, односно за просторниот план на Републиката 
— Собранието на СРМ. 

Ако регионот или подрачјето за специјална на-
мена се протега на подрачјето на две или повеќе 
општини, соодветните општински собранија спогод-
бено ја утврдуваат постапката за обезбедување ј а -
вен увид. 

Член 31 

Заради оценка на усогласеноста со просторниот 
план на Републиката, со постојните урбанистичко-
технички нормативи и со одредбите на овој закон, 
општините се должни на републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на урбанизмот и 
просторното планирање да му ги доставуваат, пред 
нивното донесување, следните планови: 

— просторните планови на регионите, 
— просторните планови на општините, 
— урбанистичките студии и основните урба-

нистички планови за населените места со над 5.000 
жители, 

— урбанистичките студии и основните урба-
нистички планови, за подрачја за специјална на-
мена што опфаќаат делови на повеќе општини, 

— урбанистичките студии и основните урба-
нистички планови за туристички населени места 
со капацитет од над 2.000 легла. 

Член 32 

За давање оценка на плановите од член 31 на 
овој закон се формира стручна комисија во состав 
на републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на урбанизмот и просторното планирање. 

Ако републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на урбанизмот и просторното планира-
ње во рок од 60 дена од денот на примањето на 
планот не даде свое мислење, ќе се смета дека 
планот го прифаќа без забелешки. 

Комисијата од став 1 на овој член ја формира 
Извршниот совет. 

4. Измени и дополнувања на плановите 

Член 33 

Просторните и урбанистички планови можат 
да се изменат и дополнат доколку битно се изме-
нат економските услови според кои се донесени 
или ако е неопходно поради дејство на виша сила. 

Измените на плановите, по правило, се вршат 
истовремено со донесувањето на среднорочните оп-
штествени планови. 

Член 34 

По исклучок, измени и дополнувања на плано-
вите за реализација од помал обем (измена на га-
баритот на објектот, доградба и надградба на об-
јектот, измена на намената, на објектот и нивела-
ционата и регулационата линија), можат да се вр-
шат врз основа на пропис на општината што се 
донесува едновремено со планот за реализација. 

Измените од став 1 на овој член не смеат да 
бидат во спротивност со основниот урбанистички 
план. 

Член 35 

Измените и дополнувањата на плановите од 
член 33 на овој закон се вршат во постапката за 
донесување на плановите. 

III. УРБАНИСТИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

Член 36 

Општината во рамките на своите права и 
должности самостојно ја регулира урбаната из -
градба, со донесување просторен план на општи-
ната и урбанистички планови за населените места. 

Доколку не е донесен просторен план на оп-
штината односно урбанистички планови за оддел-
ни населени места со општ акт општината може 
да го регулира режимот и условите на градење во 
населените места. 

Во согласност со урбанистичкиот план односно 
актот со кој се регулира изградбата на населените 
места, општината обезбедува и соодветна изградба 
на урбана опрема (училишта, здравствено-социјал-
ии установи, комунална инфраструктура, засолни-
шта за случај на војна, објекти за снабдување, сер-
виси, зелени површини, културни, инфраструктур-
ни објекти и ел.). 

Член 37 

За секое населено место се утврдува урбано 
подрачје. 

Урбаното подрачје опфаќа изградени и неиз-
градени површини наменети за станување, објекти 
за одмор, објекти на урбана опрема, инфраструк-



30 мај 1978 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 20 — Стр. 549 

тура, површини за посебни намени, зелени повр-
шини, површини резервирани за идниот развој 
и ел. 

Урбаното подрачје се утврдува со урбанистич-
киот план односно со општ акт на општината, ако 
таков план не е донесен. 

Член 38 

На просториите кои се загрозени или потенци-
јално загрозени од елементарни непогоди, мерките 
за заштита во урбаната изградба се утврдуваат со 
просторниот односно урбанистичкиот план или со 
општ акт од член 36 на овој закон. 

IV. ОДРЕДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА 

1. Решение за локација 

Член 39 

Изградба, доградба, надградба и реконструкци-
ја на објектите како и изведување на други работи 
па површината и под површината на земјата може 
да се врши само во согласност со урбанистичкиот 
односно просторниот план. 

За градежните и другите работи од став 1 па 
овој член се издава решение за локација. 

Решението за локација се издава со извод од 
планот за реализација односно со извод од прос-
торниот план и со утврдување на урбанистичко-
архитектонските услови. 

Член 40 

За населените места и надвор од нив за кои не 
се донесени планови за реализација решенија за 
локација се издаваат само врз основа на основ-
ниот урбанистички план и на одредбите за него-
вата примена. 

За населените места и надвор од нив за кои не 
е донесен просторен односно урбанистички план, 
решение за локација се издава врз основа на оп-
штиот акт од член 36 став 2 на овој закон или са-
мо врз основа на посебен акт на општината, од-
носно на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија за објекти од член 56 став 3 на овој 
закон. 

Член 41 

Со урбанистичко-архитектонските услови што 
се составен дел на решението за локација особено 
се утврдува: 

— градежна и регулациона линија; 
— нивелационата линија (нивелациона кота на 

подот на приземјето на објектот во однос на ниве-
летата на патот — улицата); 

— услови за уредување на земјиштето, начин 
на приклучокот на јавниот пат — улицата и мре-
жата на инсталациите во согласност со месните 
прилики; 

— услови кои обезбедуваат заштита на чове-
ковата средина; 

— коефициент за изграденост; 
— височина и оддалеченост на зградите како 

и ориентациона основа на зградите; 
— услови за архитектонско обликување: 
— површини за паркирање на возила; 
— по потреба услови за заштита од елементар-

ни и воени катастрофи, односно од интерес за на-
родната одбрана; 

— депонија и евакуација на ѓубрето и отпад-
ните материјали. 

За објектите од општ интерес за Републиката 
условите за издавање решение за локација за из-
градба на инвестициони објекти предвидени со по-
себни прописи, ги прибавува републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на урбанизмот 
и просторното планирање по службена должност. 

Член 42 

Освен за работите од член 39 на овој закон, 
решение за локација потребно е и за : 

— користење на земјишта за поставување на 
инсталации и објекти со цел за логорување, ре-
креација, плажа и ел., 

— измена на намената на шумско земјиште во 
друго земјиште, 

— сечење на дрвјата кои се како дрвореди, 
— поединечни карактеристични дрвја, 
— групни дрвја, 
— паркови и шумски засади во населените ме-

ста и за подрачје долж сообраќајници или видици, 
— депонии и копање на земја. 

Член 43 

За изградба на нови урбанистички комплекси 
и целини решение за локација се издава само ако 
за тој комплекс или целина е донесен план за ре-
ализација. 

За изградба на индустриски и други производ-
ни комплекси, решение за локација се издава врз 
основа на претходно обработен предлог на макро и 
микро локација, во смисла на член 47 став 2 на 
овој закон. 

Член 44 

Во подрачјата за кои, со пропис, е утврден по-
себен режим на користење или се ставени под по-
себна заштита, решение за локација се издава во 
согласност со режимот на користењето односно за-
штитата на тие подрачја, а по претходно приба-
вено мислење од органот надлежен за нивната за-
штита. 

Член 45 

Општината со свој пропис го регулира начинот 
и условите за издавање решение за локација за 
изградба на привремени објекти. 

2. Постапка за издавање решение 
за локација 

Член 46 

Решение за локација издава општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите од областа 
на урбанизмот. 

Решение за локација за објекти од општ инте-
рес за Републиката, утврдени со Законот за из-
градба на инвестициони објекти издава републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
урбанизмот и просторното планирање по претходно 
прибавено мислење од стручна. комисија. 

Стручната комисија од став 2 на овој член се 
формира од претставници на заинтересираните ре-
публички органи што ќе ги определи Извршниот 
совет. 

Член 47 

Барањето за добивање решение за локација за 
изградба на објекти во сопственост на граѓани и 
граѓанско-правни лица содржи: 

— вид и опис на објектот односно работите со 
образложение, 

— копие од катастарскиот план за соодветното 
земјиште кое не може да биде постаро од една го-
дина, 

— за објекти што се изградуваат на земјиште 
во општествена сопственост, доказ дека земјиште-
10 му е дадено на трајно користење, 

— за земјиште во сопственост на граѓани ако 
се градат објекти во сопственост на граѓани, доказ 
за сопственост. 

Барањето за добивање решение за локација за 
изградба на објект од општ интерес за Република-
та, покрај елементите од алинеи 1 и 2 од став 1 
на овој член, треба да содржи и предлог на макро 
локација изработен врз ситуационен план во соод-
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ветна размера со основни урбанистичко-архитек-
тонски услови издадени од општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на урбанизмот. 

Член 48 

Решението за локација за изградба на објект 
во сопственост на граѓани и граѓанско-правни ли-
ца престанува да в а ж и ако во рок од една година 
од денот на приемот на решението за локација не 
се побара одобрение за градење. 

Решението за локација за изградба на објект 
од општ интерес за Републиката престанува да ва -
ж и во рок од 2 години од денот на приемот на ре-
шението за локација, ако не се побара одобрение 
за градење на инвестициониот објект. 

Важноста на решенијата за локација од ста-
вовите 1 и 2 на овој член може по исклучок во 
оправдани случаи да се продолжи најмногу уште 
за една година. 

Член 49 

Решението за локација за изградба на станбена 
или деловна зграда со нов кат или преуредување 
на постојниот кров односно поткровјето, може да 
се издаде ако: 

— зградата не е изградена до височината пред-
видена со планот, 

— надградбата на зградата одговара на архи-
тектонскиот изглед, урбанистичката складност па 
улиците и амбиентот и 

— зградата и земјиштето можат да го издржат 
надградувањето без да се загрози стабилноста на 
зградата. 

Надградувањето од став 1 на овој член мора 
да е во согласност со прописите за сеизмичка из-
градба. 

3. Решение за локација за посебни објекти 
и намени 

Член 50 

Решение за локација за објекти и работи кои 
според посебни прописи служат за посебни намени 
се издава врз основа на претходно добиена соглас-
ност од органот на управата овластен со посебниот 
пропис. 

Член 51 
Не може да се издава решение за локација на 

објекти, постројки или други работи, кои ја спре-
чуваат прегледноста на патот или на железнич-
ката линија во близина на раскрсница, опасна кри-
вина или ако со тоа се нарушуваат основните 
функции на постојните објекти. 

Член 52 

Решение за локација за експлоатација на ми-
нерални суровини (вадење песок, чакал, глина, к а -
мен и ел.) не може да се издаде на подрачјето на 
населеното место, јавните сообраќајници, водосто-
панските објекти, извориштата на води, заштите-
ните и резервирани површини, туристички и ре-
креативни подрачја и други површини, ако со екс-
плоатацијата тие се загрозуваат. 

Решението за локација на експлоатационото 
поле покрај другите мерки и работи што корисни-
кот на експлоатационото поле е должен да ги из-
врши, ја содржи обврската на корисникот да го са-
нира нарушениот изглед на пејсажот (зарамнување 
на теренот, покривање на хумусните слоеви, озеле-
нување и ел.), односно да го обезбеди подземјето. 

Член 53 

Решението за локација во сеизмички подрачја 
се издава во согласност со прописите за асеизмич-
ка изградба. 

Член 54 

Решение за локација не е потребно за изград-
ба на објекти или за изведување на работи што се 
вршат непосредно пред почетокот или за време на 
елементарни и други непредвидени случаи, поради 
спречување на нивното дејство како и поради от-
странување на штетните последици од тие непо-
годи. 

4. Спроведување на решението за локација 

Член 55 

Решение за локација се спроведува со: 
— урбанистичка согласност и 
— геодетски обележувања на терен (регулаци-

она и нивелациона линија) на темелите. 

Член 56 

Со урбанистичка согласност се потврдува дека 
инвестиционо-техничката документација за гра-
дежни или други работи е изработена според усло-
вите утврдени во решението за локација. 

Урбанистичката согласност се издава во вид на 
решение, а го издава општинскиот орган на упра-
вата што го издал решението за локација. 

За објектите од општ интерес за Републиката 
определени со Законот за изградба на инвестицио-
ни објекти, урбанистичка согласност издава репу-
бличкиот орган на управата од член 46 став 2 на 
овој закон. 

Барањето за добивање на урбанистичка соглас-
ност за изградба на објекти од став 3 на овој член, 
покрај техничката документација треба да содржи 
и ситуација на комплексот обработена со следните 
содржини: 

— хоризонтални габарити на објектите според 
инвестиционо-техничката документации а; 

— катност и висина на објектите; 
— нивелмански и други податоци; 
— план на уличната мрежа со површина за 

паркирање; 
— план на комуналните инсталации и објектни 
— технички опис за тоа како се исполнети ус-

ловите што се утврдени во решението за локација 
и условите што се дадени со посебните прописи по-
ставени од одделните органи. 

Член 57 

Геодетското обележување во однос на регула-
ционата и нивелационата линија на објектот се вр-
ши според условите дадени во решението за ло-
кација од општинскиот орган на управата надле-
ж е н за работите на урбанизмот. 

За геодетското обележување се составува за -
писник што го потпишуваат органот од став 1 на 
овој член и инвеститорот на објектот. 

Еден примерок од записникот му се доставува 
и на општинскиот орган на управата надлежен за 
геодетски работи, кој е должен да изврши промени 
во ситуационите планови и катастарскиот операт 
според записникот. 

Член 58 

Инвеститорот е должен да го извести органот 
што го издал решението за локација за денот на 
завршувањето на темелите односно другите земја-
ни работи, најдоцна 5 дена пред завршувањето на 
работите. 

Органот од став 1 на овој член е должен н а ј -
доцна еден ден по извршувањето на работите да 
провери дали темелите односно другите земјани 
работи се извршени во согласност со записникот 
за геодетското обележување од член 57 на овој за-
кон. 

По истекот на рокот од став 2 на овој член 
инвеститорот може да продолжи со натамошната 
изградба на објектот. 
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V. НАДЗОР 

Член 59 

Надзор над примената на овој закон и другите 
прописи од областа на урбанизмот врши урбанис-
тичката инспекција. 

Работите на урбанистичката инспекција ги вр-
шат општинските урбанистички инспектори и Ре -
публичкиот урбанистички инспекторат. 

Член 60 

Републичкиот урбанистички инспекторат е во 
состав на Републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на урбанизмот и просторното пла-
нирање и со него раководи главниот урбанистички 
инспектор што го именува Извршниот совет. 

Член 61 

За урбанистички инспектор може да се назна-
чи лице со архитектонско градежен факултет, со 
најмалку 2 години работно искуство во струката. 

Член 62 

Републичкиот урбанистички инспекторат врши 
надзор над работите на општинските урбанистички 
инспектори и им дава потребна стручна помош во 
примената на спроведувањето на законите и про-
писите донесени врз основа на законот. 

Републичкиот урбанистички инспекторат може 
по потреба, непосредно да врши работи на општин-
скиот урбанистички инспектор, ако овој не ги вр-
ши инспекциските работи за кои е надлежен или 
по вршењето на тие работи постојат битни недо-
статоци. 

За преземање на работите од став 2 на овој 
член републичкиот урбанистички инспектор ќе го 
извести општинското собрание и ќе го повика оп-
штинскиот урбанистички инспектор да присуствува 
при вршењето на инспекцијата. 

Член 63 

Ако инспекторот при вршењето на надзорот 
утврди дека објектот се гради без издадено реше-
ние за локација односно решение за урбанистичка 
согласност или спротивно на нив, ќе нареди запи-
рање на понатамошната изградба на објектот и за 
тоа ќе го извести надлежниот градежен инспектор. 

Член 64 

Ако општинскиот урбанистички инспектор при 
вршењето на надзорот утврди дека решението за 
локација е издадено спротивно на планот односно 
прописите со кои се регулира изградбата или ре-
шението за урбанистичка согласност е издадено 
спротивно на условите утврдени со решението за 
локација, ќе донесе решение за запирање на пона-
тамошната изградба на објектот и едновремено ќе 
му предложи на републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на урбанизмот и просторното 
планирање, решението за локација односно реше-
нието за урбанистичка согласност да го поништи. 

За превземените мерки од став 1 на овој член 
општинскиот инспектор ќе го извести општинскиот 
орган на управата надлежен за работите од облас-
та на урбанизмот. 

Член 65 

Работите на надзорот од член 63 на овој закон 
за објектите за кои решение за локација издал ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите од областа на урбанизмот и просторното пла-
нирање ги врши Републичкиот урбанистички ин-
спекторат. 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ 

Член бб 

За рационално користење на податоците при 
изградбата и уредувањето на просторот, заштитата 
на човековата средина, во Републиката и во оп-
штините се води документација на просторот. 

Документацијата во Републиката содржи: 
— просторни планови на Републиката, регио-

ните, општините и урбанистичките студии и основ-
ните урбанистички планови за населени места над 
5.000 жители, 

— картографски, геодетски, геолошки, сеизмо-
лошки подлоги, 

— основни податоци за сообраќајните и други 
инфраструктурни системи, 

— основни податоци за експлоатационите зем-
јишта, изворите за вода и водозаштитните подрач-
ја и резерватите, 

— основни податоци за посебните заштитни 
урбани целини, 

— природни убавини и конзерваторска доку-
ментација и 

— основни податоци за загаденоста на водата, 
воздухот, езерата, езерските брегови и за изворите 
за загадувањата како и за други појави кои ја за-
гадуваат човековата средина. 

Органите и организациите кои со посебен акт 
ќе ги определи Извршниот совет, се должни да ги 
достават потребните податоци од став 2 на овој 
член до Републичкиот орган на управата надлежен 
за работите од областа на урбанизмот и простор-
ното планирање во рокот што ќе го определи Из-
вршниот совет. 

Член 67 

Документацијата во општината содржи: 
— просторни и урбанистички планови за насе-

лените места и подрачја со специјална намена, 
— картографски, геодетски, геолошки и сеиз-

молошки подлоги, 
— катастар на згради, јавни и зелени повр-

шини, 
— катастар на сообраќајници и подземни ин-

сталации, 
— катастар за изворите на води со квалита-

тивни и квантитативни показатели. 
— инженерско-геолошка карта со пробни дуп-

чења, 
— микросеизмички податоци за оштетување во 

готпесттте. 
— податоци за други елементарни катастрофи, 
— податоци за посебно заштитени урбани це-

лини и природни убавини со конзерваторска доку-
ментација и 

— податоци за загрозена човекова средина. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари или 
казна затвор од 3 месеци до 1 година ќе се казни 
за кривично дело: 

1. лицето кое ќе издаде решение за локација 
спротивно на одредбите на членовите 39, 49, 50, 51, 
52, 53 и 71 на овој закон; 

2. лицето кое ќе нареди измена како и лицето 
кое ќе изврши измена на планот спротивно на пос-
тапката предвидена за изменување на планот (член 
33 и 34); 

3. лицето кое ќе издаде решение за урбанис-
тичка согласност на проект изработен спротивно на 
условите во решението за локација (член 56); 

4. урбанистичкиот инспектор кој не ќе нареди 
запирање на понатамошна изградба на објект што 
се гради спротивно на решението за локација и 
решението за урбанистичка согласност или без ре-
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шение за локација или решението за урбанистичка 
согласност (член 63); и 

5. урбанистичкиот инспектор кој не ќе поднесе 
предлог за поништување на решението за локаци-
ја издадено спротивно на планот односно другите 
услови за тоа подрачје (член 64). 

Член 69 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружениот труд која: 

1. изработува просторни и урбанистички пла-
нови а не е регистрирана за изработување на так-
ви планови (член 27); 

2. изградува, доградува, надградува и врши ре-
конструкција или изведува други работи на повр-
шината или под површината на земјата без реше-
ние за локација или спротивно на условите дадени 
во решението за локација и решението за урбанис-
тичка согласност (член 39); 

3. не ќе го извести органот што го издал ре-
шението за локација за денот на завршувањето на 
темелите односно другите земјени работи (член 58); 

4. не ќе ја запре понатамошната изградба на 
објектот по издадената наредба, за запирање од 
страна на урбанистичкиот инспектор (член 63 и 64). 

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се 
казни за стопански престап од став 1 на овој член 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд. 

Член 70 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок и граѓанин за дејствијата од 
точките 2—4 на став 1 од член 69 на овој закон. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 71 
По влегувањето во сила на плановите од член 

9 на овој закон не може да се издаваат решенија 
за локација и Одобренија за изградба на објекти 
и да се вршат работи ако не се во согласност со 
тие планови. 

Член 72 
Се овластува старешината на републичкиот ор-

ган на управата надлежен за работите на урбаниз-
мот и просторното планирање да донесе поблиски 
прописи за содржината на просторните и урбанис-
тичките планови и за начинот на водењето на до-
кументацијата на просторот. 

Член 73 
Членовите 36, 37 и 38 на овој закон непосредно 

не се применуваат. 

Член 74 
Со денот 20 април 1973 година, како ден на 

влегувањето во сила на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, престанаа да важат : 

1. Законот за надградување („Сл. весник на 
СРМ", бр. 34/60); 

2. Законот за регионално просторно и урбанис-
тичко планирање („Сл. весник на СРМ", бр. 7/65 и 
16/67); 

3. Упатството за содржината на урбанистичка-
та студија, основниот урбанистички план и плано-
вите за реализација („Сл. весник на СРМ", бр. 
20/60); 

4. Упатството за содржината на регионалната 
просторна студија и основниот регионален просто-
рен план („Сл. весник на СРМ", бр. 18/66); 

5. Правилникот за начинот и условите под кои 
ќе се одобрува надградување на станбени и де-
ловни згради („Сл. весник на СРМ", бр. 36/60) и 

6. Правилникот за елементите на одлуката ко-
ја го заменува урбанистичкиот план („Сл. весник 
на СРЖ", бр. 18/66). 

239. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пре-

несувањето на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то на организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 
42/77 и 17/78), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИ ОБ-
ВРСКИ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-

СТВОТО ВО САНАЦИОНИ КРЕДИТИ 

1. Достасаните а неплатени обврски по креди-
тите од средствата на Републиката за инвестиции 
во стопанството, одобрени на организациите на 
здружен труд од страна на Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје, се трансформираат во 
санациони кредити, со рок на враќање од 7 години 
и со каматна стапка од 5%, и тоа: 

1) З И К „Прилеп" — Прилеп 1.127.000 дин. 
2) З И К „Овче Поле" — Св. Николе 1.185.000 дин. 
3) З И К „Скопско Поле" — Скопје 1.172.000 дин. 
4) З И К „Тетово" — Тетово 194.000 дин. 
5) „ П р е ч а н с к о јаболко" — Ресен 564.000 дин. 
2. Достасаната а неплатена обврска по креди-

тот од средствата на Републиката за инвестиции 
во стопанството, одобрен на Земјоделската банка — 
Скопје во износ од 10.000.000 динари, се трансфор-
мира во кредит со рок на враќање од 7 години и 
со каматна стапка од 5%, доколку таа им одобри 
санациони кредити под истите услови на организа-
циите на здружениот труд: 

1) З И К „Прилеп" — Прилеп 3.600.000 ди\*. 
2) З И К „Скопско Поле" — Скопје 3.500.000 дин. 
3) З И К „Пелагонија" — Битола 2.900.000 дин. 
3. Кредитите од точката 1 и 2 на оваа одлука 

ќе се отплатуваат во еднакви полугодишни ануите-
т а почнувајќи од 1 јануари 1979 година. 

4. Заради враќање на кредитот од Земјодел-
ската банка — Скопје, според точката 2 од оваа од-
лука, републичкиот секретар за финансии ќе склу-
чи договор со таа Банка. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 23-922/2 
12 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

240. 
Врз основа на член 5 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката 
за начинот на формирањето на цените и за мерки-
те на непосредна општествена контрола на цените 
на производите и услугите од интерес за Републи-
ката („Службен весник на СРМ" бр. 19/75), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕД-
НА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО 
ПАТНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ И АВТО-

БУСКИТЕ СТАНИЦИ 

1. За цените во патниот патнички сообраќај се 
пропишува мерката на непосредна општествена 
контрола на цените — давање на согласност на та-
рифите, а за цените на услугите во автобуските 
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станици се пропишува мерката на непосредна оп-
штествена контрола на цените — евиденција на 
цените. 

2. Постојните цени во патниот патнички соо-
браќај можат да се зголемат до 9%. 

3. Се овластува Републичкиот завод за цени да 
даде согласност на зголемените цени — тарифи во 
рамките утврдени со точка 2 од оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за начинот 
на формирање на цената на услугите во патниот 
патнички сообраќај и автобуските станици („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 25/77). 

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

Број 23-1072/1 
11 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

241. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршни-

от совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ГОРЃИ ТРИПКОВ, советник во Работната 
заедница на Службите на Извршниот совет. 

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

Број 17-738/1 
23 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

242. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВР-
ШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за виши советник во Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија РИСТО БОЖИНОВСКИ, претседател 
на Републичкиот совет за прекршоци, сметано од 
20. 1. 1978 година. 

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

Број 17-739/1 
23 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

243. 
Врз основа на член 8а од Законот за Центарот 

за странски јазици во Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/78), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕН-

ТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за из-
бор на директор на Центарот за странски јазици 
во Скопје, се именуваат: 

1. БЛАГОЈА ПОПОВСКИ, секретар на Изврш-
ниот совет на Собранието на општината „Карпош" 
— Скопје; 

2. БЛАГОЈА КОНДАРКО, самостоен советник 
во Републичкиот завод за унапредување на обра-
зованието и воспитувањето 

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

Број 17-785/1 
23 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

244. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Решението бр. 06-313 за отстапува-
ње на зграда со дворно место од општествена соп-
ственост на работна организација „Жито-Македо-
нија" прехранбен комбинат Скопје — Основна ор-
ганизација на здружениот труд „Жито-Македони-
ја" во Куманово, донесено на 12 февруари 1976 го-
дина од Собранието на општината Кратово („Служ-
бен гласник на општината Кратово" бр. 1/76) на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна 
расправа на 9 февруари 1978 година на седницата 
одржана на 19 април 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Решението бр. 06-313 за от-
стапување на зграда со дворно место од опште-
ствена сопственост на работна организација „Жито-
Македонија" Прехранбен комбинат Скопје — Ос-
новна организација на здружениот труд „Жито-
Македонија" во Куманово, донесено на 12 февру-
ари 1976 година од Собранието на општина К р а -
тово („Службен гласник на општината Кратово" 
бр. 1/76) во делот со кој е определено дека корис-
никот „има право да ја реновира и користи исклу-
чиво за парна пекара". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општината 
Кратово". 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка со решение бр. 111/77 од 24 но-
ември 1977 година поведе постапка за оценување 
законитоста на дел од решението означено во точ-
ката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена 
затоа што основано се постави прашањето дека со 
овој дел од оценуваното решение се врши измена 
на урбанистичкиот план на градот Кратово спро-
тивно на пропишаната постапка, односно праша-
њето за неговата спротивност со ставовите 1 и 2 
на член 34 и членот 35 од Законот за просторно и 
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урбанистичко планирање („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/73, 20/73 и 45/77). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспореното решение е до-
несено од Собранието на општината Кратово на 
седницата од 12 февруари 1976 година на основа 
овластувањето содржано во членот 13 од Законот 
за промет со земјишта и згради („Службен весник 
на СРМ" бр. 36/75). Во решението, покрај тоа што 
се отстапува зградата на користење на основната 
организација на здружениот труд „Жито-Македо-
нија", филијала во Куманово, е определено и дека 
се овластува оваа основна организација како ко-
рисник зградата да ја реновира, односно со адап-
тација да изгради парна пекара. Потоа, Судот исто 
така утврди дека со урбанистичкиот план на град 
Кратово на местото на кое се наоѓа зградата што 
се отстапува е предвидена во деталот со технички 

7 км 
број 185/12 и деталниот број на листата из» 

09-11Д 
градба на стоковна куќа како и тоа дека сеуште 
не се усвоени деталните урбанистички решенија 
од собранието на општината. 

Според мислењето на Судот, бидејќи зградата 
што се отстапува на филијалата на „Жито-Маке-
донија" во Куманово не била наменета за парна 
пекара, со оспореното решение се врши и измена 
на урбанистичкиот план на градот, а согласно ста-
вот 1 на член 33 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање просторните и урбанистички-
те планови можат да се изменат и дополнат под 
услови предвидени во законот. Ваквите измени и 
дополнувања на плановите според членот 35 од за-
конот, се вршат по истата постапка по која се до-
несуваат и самите планови. По исклучок, согласно 
ставовите 1 и 2 на член 34 од овој закон, измени 
и дополнувања на плановите за реализација од по-
мал обем (измена на габаритот на објектот, доград-
ба и надградба на објектот, измена на намената на 

објектот и нивелационата и регулационата линија) 
можат да се вршат врз основа на пропис на општи-
ната што се донесува едновремено со планот за 
реализација со тоа што вака направените измени 
не смеат да бидат во спротивност со основниот 
урбанистички план. 

Со оглед на тоа што со означеното решение се 
врши ново определување на намената на објектот 
каде што според основниот урбанистички план е 
предвидена изградба на стоковна куќа, односно 
објект од наполно друг карактер отколку парна 
пекара која првенствено е индустриски капацитет, 
според мислењето на Судот, не може да се смета 
дека вака извршената пренамена е како измена 
на планот за реализација од помал обем во смис-
лата на ставот 1 на член 34 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање. Напротив, во 
случајов пренамената на објектот, покрај тоа што 
е извршена во несоодветна форма со решение за 
отстапување на зградата на работната организа-
ција, битно ги менува решенијата во основниот ур-
банистички план на градот, а особено елементите 
што тој ги содржи како основни решенија за на-
мената на површините, патната и уличната мрежа, 
системот на градбата, зелените површини, нивела-
цијата на главната улична мрежа, комуналните 
инсталации, урбалната опрема и водните токови. 
Имајќи ги во вид тие причини, Судот утврди дека 
оспореното решение, во делот со кој се дава овлас-
тување за пренамена на отстапената зграда, е во 
спротивност со ставовите 1 и 2 на член 34 и чле-
нот 35 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, поради што одлучи како во точката 1 
на оваа одлука. 

У. бр. 111/77 
19 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

208. 
Врз основа на член 8 од Општествениот дого-

вор за висината и движењето на средствата за ф и -
нансирање на општата и заедничката потрошувач-
ка преку Републичкиот буџет и финансиските пла-
нови на републичките самоуправни интересни за-
едници во 1977 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 16/77), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Општата за -
едница на образованието, Републичката заедница 
на културата, Заедницата на научните дејности на 
СР Македонија, Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита и Републич-
ката заедница на физичката култура склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЕЌЕ ОСТВАРЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА ОПШТА И ЗАЕДНИЧКА ПОТРО-

ШУВАЧКА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласија повеќе 

остварените средства издвоени на посебни сметки 
ка ј Службата на општественото книговодство, спо-
ред член 7, став 2 од Општествениот договор за 
висината и движењето на средствата за финанси-
рање на општата и заедничката потрошувачка пре-
ку Републичкиот буџет и финансиските планови 
на републичките самоуправни интересни заедници 
БО 1977 година („Службен весник на СРМ", бр. 
16/77), во вкупен износ од 167,4 милиони динари, да 
се користат и тоа: 

1. Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита, износот од 6,0 милиони 

динари за решавање на проблемите во областа на 
социјалната заштита; и 

2. Износот од 161,4 милиони динари, без обврс-
ка на враќање, за: 

— 110,0 милиони динари за намирување на об-
врските на Републиката по основ на премии и ком-
пензациите на земјоделските и други производи за 
второто полугодие од 1977 година, и 

— 51,4 милиони динари на Републичкиот фонд 
за заеднички резерви за покривање на загуби на 
организациите на здружениот труд од областа на 
стопанството, по завршните сметки за 1977 година. 

Член 2 
Овој договор ќе го спроведе Службата на оп-

штественото книговодство на Македонија. 
Член 3 

Договорот е потпишан во април 1978 година. 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

пишувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 23-681/1 
23 март 1978 година 

Скопје 
П О Т П И С Н И Ц И : 

1. Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија 

2. Општата заедница на образованието 
3. Републичката заедница на културата 
4. Заедницата на научните дејности на 

СР Македонија 
5. Републичката самоуправна интересна 

заедница за социјална заштита 
6. Републичката заедница на физичка-

та култура 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВАЛАНДОВО 

209. 
Врз основа на член 45 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Валандово, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите на 
земјоделците — корисници на услугите, Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на ус-
луги и Соборот на здружениот труд на Собранието 
на општина Валандово, на седницата одржана на 
7 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУШАЛНИ-
ТЕ ПРИДОНЕСИ ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО 
И ПО ДОМАЌИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ВАЛАНДОВО, 

ЗА 1978 ГОДИНА 

I 

Стапките на придонесот за здравственото оси-
гурување на земјоделците за 1978 година се опре-
делуваат: 

а) од катастарскиот приход, во висина од 7%; 
б) по член на домаќинство што е здравствено 

осигурен по Законот, по 50,00 динари; 
в) паушал по домаќинство на лица кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие — 
на чие име не се води сопствена земја и се поста-
ри од 15 годишна возраст, како и лица кои земаат 
земја под закуп ќе плаќаат по 150,00 динари. 

Придонесот од претходните точки се распоре-
дува: 

— за придонесот за задолжителни видови ќе 
се пресметува на катастарскиот приход по 5%; 

— за останатите права за здравственото оси-
гурување на катастарскиот приход од 2%; 

— по член на домаќинство за задолжителните 
видови по 35,00 динари; 

— за останатите права од здравственото оси-
гурување по 15,00 динари; 

— придонес од паушал по домаќинство за 
лица кои немаат сопствена земја, а се постари од 
15 годишна возраст и лица кои земаат земја под 
закуп за задолжителни видови, ќе плаќаат по 105,00 
динари; 

— за останатите права на здравственото оси-
гурување по 45,00 динари. 

И 

Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од 
обврзниците на начин одреден со закон и други 
акти донесени од страна на Собранието на Заед-
ницата. 

I II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето и ќе се применува од 1. 1. 1978 година, а 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 

Број 02-161/1 
5 април 1978 година 

Валандово 
Претседател, 

Киро Чаков, е. р. 

210. 
Врз основа на член 45 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Валандово, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите на 
земјоделците — корисници на услугите, Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите и Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општина Валандово, на седницата одржа-
на на 7 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА 
ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1978 година се определува во височи-
на 6,50% од бруто личниот доход и другите прима-
ња, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 2,70%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — од 
3,80%. 

Стапка на придонесот за здравственото осигу-
рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се одредува во ви-
сина од 0,30% за организациите на здружен труд 
и други корисници, што се распределени во облас-
та 0 и 9 од номенклатурата. 

Стапката од 0,30% ќе се плаќа за организаци-
ите кои отвараат доход од доходот, а организа-
циите од општествените дејности — од бруто лич-
ниот доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работници испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташирани работници), се опреде-
лува стапка во висина од 20% од утврдената осно-
вица, што ја сочинуваат просечниот нето личен 
доход на работниците во матичната организација 
исплатен во годината. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на Заедницата за вработување за лицата 
што се привремено без работа се определува од 
9,30% од нето примањата на надоместокот. 

Основицата за пресметување на придонесот за 
здравственото осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување во 
случај на несреќа на работа по стапка од 0,45% од 
бруто личниот доход за извршената работа по до-
говор за дело. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 април 1978 година. 

Број 02-162/1 
6 април 1978 година Претседател, 

Валандово Киро Чаков, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА — ВАЛАНДОВО 

211. 
Врз основа на член 14 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата, 
а согласно член 67 став 1 точка 1 од Законот за 
определени облици на општествената заштита на 
децата и за СИЗ на општествена заштита на де-
цата („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), Собра-
нието на ОСИЗ за општествена заштита на децата 
— Валандово, на редовната седница одржана на 
3 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ВАЛАНДОВО ЗА 

1978 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од .ричен доход од работен однос кои ги 
остваруваат работните луѓе што остваруваат личен 
доход од работен однос, а кои ќе се плаќаат на 
ОСИЗ за општествена заштита на децата, а изне-
суваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
на бруто износ по стапка од 0,34%. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј -

зиното донесување, а ќе се применува од 1. 1. 1978 
година. 

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката бр. 01-114/1 од 29. 12. 
1976 година, донесена од страна на Собранието на 
ОСИЗ за општествена заштита на децата — Валан-
дово. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Валандово". 

Број 34/1 
3 април 1978 година 

Валандово 
Претседател, 

Катерина Ѓорѓиева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
— ВАЛАНДОВО 

212. 
Врз основа на член 31 од Законот за СИЗ на 

вработувањето („Службен весник на СРМ", бр. 
20/74) и член 18 став 5 од Статутот, Собранието на 
СИЗ на вработувањето, на седницата одржана на 
24 март 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Придонес за вработување во 1978 година пла-

ќаат: работните луѓе во здружениот труд, југосло-
венските граѓани на привремена работа во стран-
ство и работните луѓе што вршат дејност со личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните од 
подрачјето на општината. 

Член 2 
Придонес за вработување во 1978 година се 

плаќа по стапка од 0,42% од бруто личните доходи 
^а вработените. 

Член 3 
Придонес за вработување на привремено вра-

ботените во странство и работните луѓе што вр-
шат дејност со личен труд и со средства во соп-
ственост на граѓаните ќе плаќаат по посебна од-
лука на Републичката заедница на вработувањето. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина. 

Број 64/2 
24 март 1978 година Претседател, 

Валандово (потпис нечиток) 

ЗАЕДНИЦА НА Ф И З И Ч К А Т А КУЛТУРА 
— ВАЛАНДОВО 

213. 
Врз основа на член 17 точка 4 од Статутот на 

општина Валандово и член 27 точка 3, а во врска 
со член 34 од Законот за С И З за физичка култура 
( .Службен весник на СРМ", бр. 5/74), Соборот на 
здружениот труд, Собранието на општината Валан-
дово и Собранието на Општинската СИЗ на физич-
ката култура, на заедничката седница одржана на 
17 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -

ВАЛАНДОВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личниот доход од работен однос и при-
донесот од доходот на ООЗТ по кој ќе обезбедат 
средства на Општинската СИЗ на физичката кул-
тура — Валандово. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската СИЗ на физичката култура изнесу-
ваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 0,50%; 

— придонес од доход на ООЗТ, по стапка од 
0,33%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката на Собранието на оп-
штина Валандово, бр. 1218/1, донесена на заеднич-
ка седница на Соборот на здружениот труд и Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
физичката култура. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Валандово и ќе се применува од 1. 1. 1978 
година. 

Број 0303-15 
14 април 1978 година 

Валандово 
Претседател 

на Собранието на општина 
Валандово, 

инж. агр. Ристо Проданов, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Димитар Петров, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ на физич-

ката култура, 
Пантелие Савов, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ВАЛАНДОВО 

214. 
Врз основа на член 199 став 2 точка 2 од Ста-

тутот на општината Валандово и член 17 точка. 4, 
а во врска со член 14 став 5 и член 20 став 3 и 4 
од Законот за СИЗ на културата („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74), Соборот на здружениот труд, 
Собранието на општината Валандово и Собранието 
на Општинската СИЗ на културата, на заедничка 
седница одржана на 7 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА — ВАЛАНДОВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личниот доход од работен однос и при-
донесот од доходот на ООЗТ по кој ќе обезбедат 
средства на Општинската СИЗ на културата — 
Валандово. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската СИЗ на културата изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос — 

по стапка од 0,14%; 
— придонес од доход на ООЗТ — по стапка 

од 0,14%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката на Собранието на оп-
штината Валандово, бр. 3415/1, донесена на заед-
ничка седница на Соборот на здружениот труд и 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на културата. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Валандово" и ќе се применува од 1.1.1978 
година. 

. Број 914/1 
7 април 1978 година 

Валандово 
Претседател 

на Собранието на општина 
Валандово, 

инж. агр. Ристо Проданов, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Димитар Петров, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ 

на културата, 
Ристо Ризовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
— ВАЛАНДОВО 

215. 
Врз основа на член 199 став 2 од Статутот на 

општината Валандово и член 14 од Статутот на Со-
бранието на СИЗ за социјална заштита, а во врска 
со чл. 83 од Законот за социјална заштита („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/78), Соборот на здружен 
труд, по претходно прибавено мислење од Соборот 
на месните заедници и Општествено-политичкиот 
собор и Собранието на СИЗ за социјална заштита 
на општината Валандово, на заедничка седница во 
рамноправен делокруг донесе 

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

ТЕ НА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
— ВАЛАНДОВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките од при-

донесот на доходот во организациите на здруже-
ниот труд, придонесот на личниот доход од рабо-
тен однос во нестопанството, од личниот доход од 
земјоделска дејност и од личниот доход од само-
стојно вршење на нестопанска дејност, на СИЗ за 
социјална заштита — Ва ланд ово. 

Член 2 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита за 1978 година изнесуваат: 

— придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд ОЗТ стопанство — 0,26%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
на нестопанство — бруто стапки од 0,33%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 0,20%; 

— за самостојни занаетчии кои што ќе бидат 
обложени по основ на вистински доход, на основи-
цата што ќе им служи за плаќање на данокот од 
личен доход од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност — по стапка од 7%; 

— за самостојни занаетчии кои што ќе бидат 
обложени по основ на паушален износ, на осно-
вицата што ќе им служи за плаќање на данокот 
од личен доход од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност — по стапка од 10%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката за утврдување стапките 
на придонесите за финансирање на Општинската 
СИЗ за социјална заштита, бр. 3414/1 од 28. 12. 1976 
година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година 
и ќе се објави во „Службен гласник на општина 
Валандово. 

Број 912/1 
7 април 1978 година 

Валандово 
Претседател 

на Собранието на општина 
Валандово, 

инж. агр. Ристо Проданов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
— ВАЛАНДОВО 

216. 
Врз основа на член 199 став 2 од Статутот на 

општината Валандово и член 22 точка 3 од Стату-
тот на СИЗ на основното образование — Валандо-
во, а во врска со член 19 од Законот за СИЗ на 
основното образование („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), Соборот на здружениот труд и Собранието 
на СИЗ на основното образование, во рамноправен 
делокруг, на седницата одржана на 7 април 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ПО КОИ ЌЕ СЕ ФИНАНСИРА СИЗ НА ОС-

НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесите од личниот доход од работен однос и при-
донес од личен доход од земјоделски дејности по 
кои ќе се обезбедуваат средства на СИЗ на основ-
ното образование. 
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Стапките утврдени со оваа одлука ќе се при-
менуваат од 1. 1. 1978 година. 

Член 2 
Стапките за придонесите по кои ќе се плаќаат 

од СИЗ за основно образование изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос 

— по стапка од 5,00%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — по стапка од 1,60%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката број 3410 од 28. 12. 1976 го-
дина за 1977 година донесена од страна на СИЗ на 
основното образование и Соборот на здружениот 
труд. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Валандово". 

Број 910/1 
7 април 1978 година 

Валандово 
Претседател 

на Собранието на општина 
Валандово, 

инж. агр. Ристо Проданов, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Димитар Петров, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ на Основ-

ното образование, 
Трена Лазова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

217. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кичево, на заедничка седница на Соборот на де-
легатите — корисници на услугите — работници и 
Соборот на делегатите — даватели на услугите, 
одржана на 27. 12. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците се утврдува во височина 
од 7,5% од бруто личниот доход на работниците, во 
која се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита 
од 3,5%. 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува Заедницата од 4%. 

Член 2 
За обврзниците на придонесот за здравствено 

осигурување од членот 24 точка 5 и 7 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување, за кои според 
член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од истиот закон осно-
вицата е определена во нето лични примања, стап-
ката на придонесот за здравствено осигурување се 
утврдува во височина од 11,095% од нето основи-
цата. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува во 
височина од 0,4% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став на овој член претставува: 

1. за обврзниците на придонесот кои се обврз-
ници на данок на доход, остварениот доход нама-
лен за законските и договорните обврски, освен да-
нокот на доход; 

2. за обврзниците на придонесот кои не се об-
врзници на данок на доход, бруто личниот доход. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1978 година. 

Број 01-5581/1 
27 декември 1977 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, е. р. 

218. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кичево, на заедничка седница на Соборот на де-
легатите на корисниците на услугите — земјодел-
ци и Соборот на делегатите на давателите на услу-
гите, одржана на 27. 12. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средства за работа над кои постои право на соп-
ственост, а кои се здравствено осигурени, ги пла-
ќаат придонесите за здравствено осигурување на 
земјоделците во височина: 

— 6% од катастарскиот приход; 
— 120,00 динари по домаќинство за земјодел-

ските домаќинства што немаат сопствена земја, и 
— 40,00 динари по член на домаќинството што 

е здравствено осигурен. 

Член 2 
Средствата што ќе се наплатат од придонесите 

по стапките и паушалните износи утврдени со чле-
нот 1 на оваа одлука се распоредуваат: 

— 80% за обезбедување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита, и 

— 20% за обезбедување на правата што само-
стојно ги утврдува Заедницата. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1978 година. 

Број 01-5582/1 
27 декември 1977 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, е. р. 
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219. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73) и 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 
Собранието на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Кичево, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кичево, на сед-
ницата на Соборот на делегатите на работниците 
— корисници на услугите, одржана на 22 февруари 
1978 година, донесе 

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

СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Висината на износот на помошта за спрема на 

новородено дете се утврдува во износ од 320 ди-
нари за секое новородено дете. 

Член 2 
Износот за помошта за спрема на новородено 

дете се исплатува к а ј Стручната служба на З а -
едницата со следните докази: 

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

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

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да в а ж и истоимената одлука бр. 01-5574/1. — 
од 27. 12. 1977 година, објавена во „Службен вес-
ник-на СРМ", бр. 1/78. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува на случаите што ќе настанат од 1 јануа-
ри 1978 година. 

Бр. 01-846/1 
22 февруари 1978 година 

Кичево 
Претседател на Соборот на 
делегатите на работниците-

корисници на услугите, 
Станимир Илијоски, е. р. 

стесните услуги при чие користење осигурените ли-
ца на Заедницата задолжително учествуваат во 
поднесувањето на трошоците, како и височината на 
тоа учество. 

Член 2 

Оваа одлука се применува на осигурените лица 
на Заедницата кои се осигурени по одредбите на 
Статутот на Заедницата и Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението. 

Член 3 

Осигурените лица учествуваат во поднесување-
то на трошоците за: 

1. Чевли со протези 
2. Ортопедски чевли: до 200,00 динари вред-

ност 
Ортопедски чевли: до 250,00 динари вред-
ност 
Ортопедски чевли: преку 250,00 динари 
вредност 

3. Ракавици 
4. Сите видови гумени чорапи 
5. Затеги, суспензориуми, појаси и патерици 
6. Корсети и мидери 
7. Ортопедски влошки 
8. К о ж н и капи 
9. Протези за горни и долни екстремитети 

(вештачки раце со дланки, функционални 
продолжетоци и непоставени кожни ра-
кавици), како и протези на долните екстре-
митети (со навлака за поткинат дел) кога 
потребата за овие протези настанала пред 
здобивање својство на осигурено лице 

10. Очни помагала 
11. Слушни помагала 
12. Привремени и имедијатни протези 
13. Забнотехничка помош и други забнопроте-

тички средства 
14. Вештачка дојка 
15. Перика 
16. Апарати за говор 

Член 4 

40% 

40% 

30% 

25% 
30% 
40% 
30% 
30% 
40% 
40% 

20% 
30% 
20% 
50% 

20% 
30% 
40% 
20% 

220. 
Врз основа на член 36 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73) и член 22 точка 
11 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Кичево, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кичево, на седницата на Соборот 
на делегатите работници — корисници на услуги-
те, одржана на 22 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ ЗАБНОПРОТЕТИЧ-
КИ, ОРТОПЕДСКИ, ОЧНИ, СЛУШНИ, ГОВОРНИ И 

ДРУГИ ПОМАГАЛА 

Член 1 
Заради порационално и економично користење 

на средствата наменети за здравствена заштита, со 
оваа одлука се определуваат видовите на здрав-

Осигурените лица утврдениот дел на учеството 
со оваа одлука го плаќаат на организацијата која 
ке ја изврши услугата, односно која ќе го испорача 
помагалото. 

Член 5 

Осигурените лица не учествуваат во трошоците 
за поправка на помагалата кога на таква поправ-
ка имаат право согласно со Правилникот. 

Член 6 

Осигурените лица од членот 2 на оваа одлука 
не учествуваат во трошоците при користење забно-
протетички, ортопедски, очни, слушни, говорни и 
други помагала и тоа: 

а) кои имаат карактер на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита, деца до навршени 20 
години, а ако се на редовно школување до пропи-
шаното редовно школување, а најмногу до 26 го-
дишна возраст и лица постари од 65 годишна воз-
раст; 

б) здравствени услуги предизвикани со несреќи 
на работа и професионални заболувања; 

в) ортопедски помагала предвидени во член 15 
и 24 од Правилникот за ортопедските помагала 
(..Службен весник на СРМ", бр. 42/72); 

г) осигурениците — уживатели на пензија со 
заштитен додаток и членовите на семејства кои 
ги имаат здравствено осигурени. 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-847/1 
22 февруари 1978 година 

Кичево 
Претседател на Соборот на 
делегатите на работниците-

корисници на услугите, 
Станимир Илијоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
КИЧЕВО 

221. 
Врз основа на Одлуката на СИЗ на основното 

образование на општината Кичево, бр. 03-360/1 од 
30. ХП. 1977 година и Одлуката бр. 02.630/1 од 31. 
1. 1978 година на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Кичево за давање сог-
ласност на 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУ-
ЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗО-
ВАНИЕ НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО (ОБЈАВЕНА 

ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" БР. 7/1978) 

Членот 4 се менува и гласи: 
„Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. П. 1978 го-
дина, согласно Одлуката бр. 02-630/1 од 31. I. 1978 
година од Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Кичево". 

Бр. 03-42/2 
9 март 1978 година 

Кичево 
Претседател, 

Младен Јанаќиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕМИР ХИСАР 

222. 
Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на кул-
турата („Службен весник на СРИ", бр. 5/74), а во 
врска со член 19 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на културата — Демир Хисар, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 17 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА 
ОСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ДЕМИР 

ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход заради обезбедување средства на СИЗ 
на културата на општина Демир Хисар. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси 

и тоа: 
1. придонес од доходот на ООЗТ — по стапка 

од 0,25%; 
2. придонес од личен доход од редовен работен 

однос од нестопанска дејност — по стапка од 0,25%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј -
ност — по стапка од 0,50%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност — по стапка од 1%; 

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

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот на култу-
рата ќе се применуваат одредбите од член 25, 26, 
27 и 28 од Законот за СИЗ на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 18/1 
17 февруари 1978 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Василе Радевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ДЕМИР ХИСАР 

223. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од З а -

конот за самоуправните интересни заедници за со-
цијална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
13/74) и член 14 од Статутот на СИЗ за социјална 
заштита на општината Демир Хисар, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 17 фев -
руари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОП-

ШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд и работните луѓе од личниот доход, 
заради обезбедување средства за СИЗ за социјал-
на заштита на општината Демир Хисар. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси и 

тоа: 
]. придонес од доходот на ООЗТ — по стапка од 

0,40%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

— по стапка од 0,40%; 
3. придонес од доходот од земјоделска дејност 

— по стапка од 0,70%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

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

ње на нестопанска дејност — по стапка од 1%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основиците, пресмету-

вањето и уплатувањето ќе се применуваат одред-
бите од член 21, 22, 23 и 24 од Законот за СИЗ за 
социјална заштита („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 21/1 
17 февруари 1978 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Борис Сивевски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ДЕМИР ХИСАР 

224. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 3 од Зако-

нот за физичка култура и самоуправните интерес-
ни заедници на физичката култура („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 17 од 
Статутот на СИЗ за физичка култура на општина-
та Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 17 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА 
ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИ-

НАТА ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат основните организа-
ции на здружен труд од доходот и работните луѓе 
од личниот доход, заради обезбедување средства на 
СИЗ на физичката култура на општината Демир 
Хисар. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси 

и тоа: 
1. придонес од доходот на ООЗТ — по стапка 

од 0,15%; 
2. придонес од личен доход од редовен работен 

однос од нестопанска дејност — по стапка од 0,15%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска де ј -

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

ње на стопанска дејност — по стапка од 0,50%; 
5. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност — по стапка од 0,50%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за ф и -
зичка култура ќе се применуваат одредбите од 
член 36, 37, 38 и 39 од Законот за физичка култу-
ра и СИЗ на физичката култура („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 15/1 
17 февруари 1978 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Јордан Миленковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

225. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 3/78), Собранието на Основната за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Титов Велес, на заедничка седница на деле-
гатите, одржана на 16 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ —- ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ И БРОЈОТ НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ВО СЕКОЈА 

ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува бројот на деле-

гатите што ги делегира секоја делегатска единица 

и се утврдуваат делегатските единици во кои се 
избираат заеднички делегати во Собранието на Ос-
новната заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес. 

Член 2 
Бројот на делегатите што ги делегира секоја 

делегација односно повеќе делегации на основните 
самоуправни организации и заедници, се опреде-
луваат сразмерно со бројот на работните луѓе што 
работат во тие организации односно заедници, од-
носно што живеат во месните заедници, водејќи 
сметка за обезбедувањето на соодветната застапе-
ност на одделни области на општествениот труд, 
односно на територијалните подрачја. 

Член 3 
Според критериумите од членот 2 на оваа од-

лука во Собранието на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување — Титов Велес во Со-
борот на осигурениците — работници, делегациите 
на работните луѓе на основните самоуправни и дру-
ги организации и заедници образувани од работ-
ниците и други работни луѓе кои остваруваат свои 
лични и заеднички потреби и интереси од здрав-
ството и здравственото осигурување и граѓаните 
од месните заедници во Титов Велес избираат 19 
делегати во следните делегатски единици: 

1. Делегациите на ООЗТ — Погон за произ-
водство на порцелан, на ООЗТ — Погон за кера-
мички плочи и работната заедница — заеднички 
служби на ОЗТ „Борис Кидрич" — Титов Велес, 
формираат единствена делегатска единица и деле-
гираат еден (1) делегат; 

2. Делегациите на ООЗТ за производство и пре-
работка на ткаенини, на ООЗТ за производство на 
предиво и конци и Работната заедница — заеднич-
ки служби на Свиларскиот комбинат „Нонча К а -
м е н о в а " — Титов Велес, формираат единствена де-
легатска единица и делегираат еден (1) делегат; 

3. Делегациите на ОЗТ — Топилница за цинк и 
олово „Злетово" — Титов Велес и на Хемиската 
индустрија „Велес" — Т. Велес, формираат един-
ствена делегатска единица и делегираат еден (1) 
делегат; 

4. Делегациите на ОЗТ „Киро Чучук", Т а л е -
ната фабрика „Димче Мирчев", Металната индуст-
рија „Браќо" од Т. Велес, Изоломонт од е. Градско 
и „Југопетрол" од Т. Велес, формираат единствена 
делегатска единица и делегираат еден (1) делегат; 

5. Делегациите на Фабриката за масло „Бла-
гој Ѓорев", „Жито — Вардар", Претпријатието за 
увоз и извоз на тутун „Македонија" — извозен ма-
гацин, „Југотутун" — здружено претпријатие Скоп-
је — ООЗТ Титов Велес, формираат единствена де-
легатска единица и делегираат еден (1) делегат; 

6. Делегациите на Претпријатието за поправка 
на коли, Претпријатието за автотранспорт и шпе-
диција, Автотранспортното претпријатие „Проле-
тер" — Скопје, Железничка станица — Т. Велес, 
Ж Т П пресметковна група, Ж Т П градежен погон 
ЗОП, ООЗТ на ПТТ — Скопје — деловна единица 
Т. Велес, ООЗТ на Ж Т П — Скопје — Железничка 
станица Чашка, Машпед — Меѓународна шпедици-
ја — Скопје — испостава Т. Велес, ООЗТ за ТТ 
врски и ТТ надзор, Железничка станица — е. Град-
ско, Железничка станица — е. Згрополци, Ж е л е з -
ничка станица — е. Богомила, Железничка ста-
ница — Р а ј к о Жинзифов , Ж Т П — погон за влеча 
— Скопје, Ж Т П — погон за инвестиции, Југопет-
рол — транспорт Богданци, Ж Т П — погон за сиг-
нални сигурности, Ж Т П — Железничка станица 
..Васил Антевски", Ж Т П — ООЗТ Фершпед — 
Скопје, Претпријатието за јавни патишта „Маке-
донија пат", „Путник" — Скопје — пословница Т. 
Велес, формираат единствена делегатска единица и 
делегираат еден (1) делегат; 

7. Делегациите на Комуналното претпријатие 
.Дервен", Крзнарската индустрија „Димко Митрев", 
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Електромакедонија — погон Т. Велес, Печатницата 
„Графичар", Противпожарното друштво, Електро-
погонот „Скопје" — трафостаница Т. Велес, ЕИ — 
ООЗТ Сервисна служба — Београд, формираат 
единствена делегатска единица и делегираат еден 
(1) делегат; 

8. Делегациите на Градежното претпријатие 
„Бетон" Ш градилиште — Т. Велес, Градежното 
претпријатие „Пелагонија" — IV градилиште Т. Ве-
лес, Комуналното градежно претпријатие „Мла-
дост", Претпријатието „Треска" погон за гаење шу-
ми, реонската станица за заштита на растенијата, 
проектантското биро, формираат единствена деле-
гатска единица и делегираат еден (1) делегат; 

9. Делегациите на ООЗТ при Агрокомбинагот 
„Лозар", Земјоделската задруга „Солунска глава" 
е. Јаболчиште, Земјоделската задруга „Бистра" — 
Галичник — погон Т. Велес формираат единствена 
делегатска единица и формираат еден (1) делегат; 

10. Делегациите на Трговското претпријатие 
„Велеспром", Угостителското претпријатие „Интер-
национал", продавниците „Прогрес", „Високо", 
„Напредок", „Газела", „Треска", „Универзал", „Ју-
гопластика", „Тимочанка", „Астибо", „Отпад", „Ту-
тун", „Ловец", „Ангрокожа и гума", „Планика", 
„Борово", „Пеќ", „Јелак". „Босна", „Унитекст", „Ма-
кедонска книга", „Бе-ко", „Хемопром", „Стокооп", 
„Македонка", „Дојранско Езеро", „22 Декември", „20 
Октомври", „Наше дете", „Инкол", „Македонија-
спорт", „Чик", „Ниш", „Клуч", „Услуга", „Импрес", 
„Пролетер", „Геталдус", „Култура", „Обука", „Ге-
рас Цунев", „Елегант", „Мерие", „Мишка", „Маши-
норемонт", „Вартекст", „Личанка", Заводот за унап-
редување на стопанството на СРМ — продавница 
Титов Велес, Игри на среќа и лотарија — Скопје, 
РТС — Скопје наплатен центар Т. Велес, З И К „Пе-
лагонија" Битола ООЗТ — Титов Велес, Индустри-
јата за пиво „Јоска Јордановски — Сандански" — 
Прилеп стовариште Т. Велес, формираат единст-
вена делегатска единица и делегираат еден (1) де-
легат, 

11. Делегациите на Стопанската банка — ф и л и -
јала Т. Велес, Службата на општественото книго-
водство — Т. Велес, Југобанка Т. Велес, Заедницата 
за осигурување имоти и лица „Македонија", ДОЗ 
„Југославија" — пословница Т. Велес, ДОЗ „Ду-
нав" пословница ТИТОЈВ Велес, формира единствена 
делегатска единица и делегираат еден (1) делегат; 

12. Делегациите на Гимназијата „Кочо Рацин", 
Хемиското училиште „Борис Кидрич", Економското 
училиште „Јовче Тесличков", основните училишта 
„Васил Главинов", „Кирил и Методи", „Трајко 
Андреев", „Благој Кирков", „Јордан Хаџи — Кон-
стантинов — Џинот", „Стојан Бурчев" — е. Иван-
ковцу „Кирил и Методи" — е. Извор, „Тодор Јор-
данов" — е. Чашка, „Петре Попарсов" — е. Богоми-
ла, „Рајко Жинзифов" — е. Д. Оризари, „Даме 
Груев" — е. Градско, Основното музичко училиште 
„Кирил Димов", Специјалното основно училиште, 
Работничкиот универзитет „Благој Страчков", Дет-
ските јасли и градинка „Димче Мирчев", Пионер-
скиот дом „Горе Органџиев", Училиштето за уче-
ници во стопанството „Коле Неделков", Интернатот 
при Хемиското училиште, Претпријатието за про-
жектирање филмови „11 Октомври", Матичната 
библиотека „Гоце Делчев", Локалната р а д и о с т а -
ница Титов Велес, РЗС — дописништво, „Нова Ма-
кедонија" — дописништво, формираат единствена 
делегатска единица и делегираат еден (1) делегат; 

13. Делегациите на самоуправните интересни 
заедници и организации: Општинската конферен-
ција на СК, Општинската конференција на ССРНМ, 
Општинскиот синдикален совет, Општинскиот од-
бор на СЗБ од НОВ, Општинската конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина, Општински-
от суд, Органот на управата на Собранието на оп-
штината, Одделението за општествени приходи, Оп-
штинското јавно обвинителство, Општинското јавно 
правобранителство, Општинскиот правобранител на 

самоуправувањето, Одделението за внатрешни ра-
боти, Заводот за статистика, Стручните служби на 
самоуправните интересни заедници, Здружението на 
возачите и автомеханичарите, Општинскиот одбор 
на слепите, Општинскиот одбор на глувите, Метео-
ролошката станица „Солунска Глава", Здружението 
на пензионерите, Општинскиот одбор „Руен" — ло-
вечко друштво, Здружението на тутунопроизводи-
телите „Бабуна", Спортското риболовне друштво 
формираат единствена делегатска единица и деле-
гираат еден (1) делегат; 

14. Делегациите на активните воени лица и ци-
вилните лица во служба на вооружените сили на 
СФРЈ формираат единствена делегатска единица и 
делегираат еден (1) делегат; 

15. Делегациите на работните луѓе што вршат 
занаетчиска и други дејности со личен труд, со 
средства на трудот над кои постои право на сопст-
веност, како и работните луѓе кои со личен труд 
самостојно во вид на занимање вршат професио-
нална дејност заедно со работниците вработени к а ј 
нив, организирани во заедници и во други облици 
на здружување формираат единствена делегатска 
единица и делегираат еден (1) делегат; 

16. Делегациите на месните заедници: „Славе 
Петков I", „Славе Петков П", „Дворови", форми-
раат единствена делегатска единица и делегираат 
два (2) делегата; 

17. Делегациите на месните заедници „Нова 
Населба I", „Нова Населба П", „Нови Велес", фор-
мираат единетЕена делегатска единица и делеги-
раат еден (1) делегат; 

18. Делегациите на месните заедници „Трајко 
Капчев", „Богдан Каракостев", формираат единст-
вена делегатска единица и делегираат еден (1) де-
легат. 

Член 4 
Во Собранието на Основната заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Т. Велес во 
Соборот на осигурениците земјоделци делегациите 
на работните луѓе што вршат земјоделска дејност 
со личен труд со средства на трудот над кои пос-
тои право на сопственост и работните луѓе и гра-
ѓаните во месните заедници на село избираат 11 де-
легати во следните делегатски единици: 

1. Делегациите на работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со личен труд на селата: Џи-
димирци, Крушје, Рудник, Лугунци, Иванковцу 
Мамутчево, Кумарино, Сојаклари, Отовица, Б а ш и -
но Село, Чолошево, Ветерско, Новачни и Сопот 
формираат единствена делегатска единица и деле-
гираат еден (1) делегат; 

2. Делегациите на работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со личен труд на селата: Град-
ско, Подлес, Убого, Ќуридере, Двориште, Горно Чи-
чево, Долно Чичево, Уланци, Кочилари, Водоврати, 
Виничани, Ногаевци, Караслари, Грнчиште, Ска-
чинци и Црквино, формираат единствена делегат-
ска единица и делегираат еден (1) делегат; 

3. Делегациите на работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со личен труд на селата: Из -
вор, Владиловци, Мартолци, Оморани, Степанци, 
Д. Врановци, Крајници, Крнино, Попадија, Смилов-
ци, Стариград и Поменово формираат единствена 
делегатска единица и делегираат еден (1) делегат; 

4. Делегациите на работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со личен труд на селата: Бо-
гомила, Попрадиште, Ореше, Капиново, Нежилово, 
Бистрица, Габровник, Ораовдол, Црешнево, Мокре-
ни, Согле, Теово и Плевље, формираат единствена 
делегатска единица и делегираат еден (1) делегат; 

5. Делегациите на работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со личен труд на селата: Горно 
Јаболчиште, Долно Јаболчиште, Горно Врановци, 
Дреново, Бањица, Еловец, Клуковец, Рлевци, Ч а ш -
ка, Голозинци, Лисиче, Мелница, Раковец, Отишти-
но, Крива Круша и Ново Село, формираат един-
ствена делегатска единица и делегираат еден (1) 
делегат; 
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6. Делегациите на работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со личен труд на селата: Вој -
ница, Ораовец, Бусулци, Крајници, Горно Оризари, 
Раштани, Бузалково, Белештевица, Карабуњиште, 
Слп, Сливник, потоа во Превалец и земјоделците во 
Т. Велес организираат единствена делегатска еди-
ница и делегираат еден (1) делегат; 

7. Делегациите на месните заедници на селата: 
Богомила, Папрадиште, Ореше, Капиново, Нежило-
во, Бистрица, Габровник, Ораовдол, Црешнево, 
Мокрени, Согле, Теово, Плевље, формираат единст-
вена делегатска единица и делегираат еден (1) де-
легат; 

8. Делегациите на месните заедници на селата: 
Извор, Владиловци, Степанци, Д. Врановци, Крни-
но, Попадија, Смиливци, Стариград, Поменово, 
Крајници, Оморани и Мартолци формираат един-
ствена делегатска единица и делегираат еден (1) 
делегат; 

9. Делегациите на месните заедници на селата: 
Чашка, Горно Јаболчиште, Д. Јаболчиште, Г. Вра-
новци, Дреново, Бањица, Еловец, Клуковец, Рлевци, 
Голозинци, Лисиче, Мелница, Раковец, Отиштино, 
Кривакруша, Ново Село, Сливник, Слп, Војница, 
Ораовец, Бусулци, Горно Оризари, Раштани, Бузал -
ково, Белштевица и Карабуњиште формираат един-
ствена делегатска единица и делегираат еден (1) 
делегат; 

10. Делегациите на месните заедници на селата: 
Градско, Подлес, Г. Чичево, Д. Чичево, Уланци, 
Убого, Кочилари, Водоврати, Виничани, Ногаевци, 
Каласлари, Грнчиште, Скачинци, Црквино, Дво-
риште и Куридаре, формираат единствена делегат-
ска единица и делегираат еден (1) делегат; 

11. Делегациите на месните заедници на селата: 
Иванковци, Џидимирци, Крушје , Рудник, Лугунци, 
Мамутчево, Кумарино, Сујаклари. Отовица, Башино 
Село, Чолошево, Ветерско, Новачани и Сопот фор-
мираат единствена делегатска единица и делегираат 
еден (1) делегат. 

Член 5 
Во Собранието на Основната заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Титов Ве-
лес во Соборот на давателите на услугите делега-
циите на работните луѓе на основните самоуправни 
организации избираат 9 делегати во следните деле-
гатски единици: 

1. Делегацијата на Медицинскиот центар од Т. 
Велес претставува една делегатска единица и де-
легира пет (5) делегата; 

2. Делегацијата на Специјалната болница за 
белодробна туберкулоза „Јасеново" претставува 
една делегатска единица и делегира два (2) деле-
гата; 

3. Делегациите на Градската аптека „9 Ноем-
ври" и здравствената станица .Дом на железнича-
рите" формираат единствена делегатска единица и 
делегираат еден (1) делегат: 

4. Делегацијата на Општинскиот одбор на Црве-
ниот крст и Друштвото на лекарите формираат 
единствена делегатска единица и делегираат еден 
(1) делегат. 

Член 6 
Ако во текот на траењето на мандатниот пе-

риод се образува основна самоуправна организа-
ција или заедница или ако работните луѓе од ос-
новните самоуправни организации и заедници кои 
не учествувале во основањето на Основната заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
и пристапат на самоуправната спогодба за основа-
ње, образуваат делегација и учествуваат во рабо-
тата на Собранието со делегацијата односно деле-
гациите на соодветната област на трудот во една од 
делегатските единици. 

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

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

01-бр. 88/1 
16 февруари 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Н. Арсовски, е. р. 

226. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување на ра-
ботниците, а во врска со точка I од Одлуката 
за привремено регулирање на одделни праша-
ња за финансиското работење на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Титов Велес, Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на Соборот на делегатите на давателите на 
услугите — работници и Соборот на делегати — 
корисници на услуги, одржана на 29 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравството и здрав-

ственото осигурување на работниците се утврдува 
во висина од 7,60% од бруто личниот доход во која 
се содржи: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
2,80%, и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 4,80%. 

И 
За обврзниците на придонесот за здравството и 

здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 
7 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување, за 
кои според членот 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од 
истиот закон, основицата е определена во нето лич-
ни примања, стапката за придонесот за здравството 
и здравственото осигурување се утврдува во висина 
од 11,50% од нето основицата по која се содржи: 

— стапката на придонесот на обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
4,50% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигурува-
ње што самостојно ги утврдува Заедницата од 7,00%. 

III 
Стапката на придонесот за здравството и здрав-

ственото осигурување во случај на несреќа при ра-
бота и заболување од професионални болести се 
утврдува во висина од 0,40%-од определената осно-
вица. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружен труд од облас-
та на стопанството, како основни организации на 
здружен труд регистрирани како установи, кои во 
номенклатурата за распоредување на стопанските 
и други организации и државните органи по деј-
ности се распоредени во областите од 1 до 8, оства-
рениот доход намален за пресметаните договорни 
обврски, освен данокот на доход; 
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2. за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички ор-
ганизации и здруженија и други работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жен труд кои во своето работење не остваруваат 
доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од 
номенклатурата за распоредување на стопанските и 
други организации и државните органи по дејности, 
бруто личниот доход на вработените. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 416 
29 декември 1977 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

227. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од З а -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување и член 
41 точка 3 од Статутот на Заедницата на здравст-
веното осигурување на земјоделците — Титов Ве-
лес, а во врска со точка I од Одлуката за привре-
мено регулирање на одредени прашања за финан-
сирањето и финансиското работење на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Титов Велес, Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ниците на Соборот на делегатите на корисниците 
на услугите — земјоделци и Соборот на делега-
тите на давателите на услугите, одржани на 29 
декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

I 

Придонесот за здравственото осигурување на 
земјоделските осигуреници за 1978 година ќе се 
пресметува и наплатува: 

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход): 

а) по стапка од 6% на катастарскиот приход, 
од кои: 

— за задолжителни видови на здравствена заш-
тита — 3,5° о; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 2.5%; 

А. По 50,00 дин. за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови здравствена зашти-
та — 30,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 20,00 динари; 

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност: 

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови здравствена заш-
тита — 30,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 20,00 динари; 

б) по 200,00 динари за домаќинство од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена заш-

тита — 120,00 динари; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата — 80,00 динари. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 416 
29 декември 1977 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

228. 
Врз основа на член 28 точка 10 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница и основните заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, на седниците 
на Соборот на делегатите на корисниците на услу-
гите — работници и на Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржани на 28 февруари 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОТ-
РЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ 

ВЕЛЕС 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на на-
доместокот, условите за стекнување и начинот на 
остварувањето на погребните трошоци и посмртна-
та помош во случај на смрт на осигуреникот или 
осигурено лице на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Велес. 

Член 2 

Надоместокот за погребни трошоци се утврдува 
во износ: 

1. во случај на смрт на осигурено лице до едно-
годишна возраст — 700 динари; 

2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 
7 годишна возраст — 1200 динари; 

3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 
до 14 годишна возраст — 1500 динари; 

4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 
годишна возраст — 2 ООО динари. 

Член 3 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство за време на привремениот престој во странство 
надоместокот од претходниот член се зголемува 
за 502. 

Член 4 

Надоместокот на погребните трошоци се испла-
тува на лицата кои ќе го извршат закопот на оси-
гуреното лице односно осигуреникот врз основа на 
изводот од матичната книга на умрените, потврда 
за извршениот закоп и здравствена легитимација 
на умреното лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се под-
несува и потврда од дипломатското претставништ-
во на нашата земја во странство дека закопот е из-
вршен во странство. 

Член 5 

На членовите на семејството на умрениот оси-
гуреник им припаѓа посмртна помош во висина 
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на едномесечен износ од основата за надоместок 
на личниот доход, односно едномесечната последна 
пензија, материјалното обезбедување или привре-
мениот надомест, при што се зема предвид и заш-
титниот додаток кој се исплатува со пензијата, како 
и додатокот на инвалидност кој се исплатува со 
инвалидската пензија што му припаѓале на умре-
ниот осигуреник по прописите на пензиското и ин-
валидското осигурување, доколку се исполнети ус-
ловите за посмртна помош предвидени со одред-
бите на општите акти на Заедницата. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на пог-

ребни трошоци и посмртна помош стасува на де-
нот на смртта на осигуреникот односно осигуреното 
лице. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи истоимената одлука бр. 01-162/2 од 3 
април 1975 година. 

Бр. 01-97/1 
28 февруари 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

229. 
Врз основа на член 28 точка 10 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заедни-
ца и основните заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седниците на Соборот на 
делегатите на корисниците на услугите — работни-
ци и на Соборот на делегатите на давателите на 
услугите, одржана на 28 февруари 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СПРЕ-
МА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината, услови-
те за стекнување и начинот на остварувањето на 
правата на надоместок за спрема на новородено 
дете кој припаѓа на осигурениците — работници 
од Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес. 

Член 2 

Висината на надоместокот за спрема на ново-
родено дете изнесува 320 динари. 

Надоместокот за спрема на новородено дете се 
исплатува на осигурениците доколку се исполнети 
условите за користење на тоа право предвидени во 
општите акти на Заедницата. 

Член 3 

Надоместокот за спрема на новородено дете го 
исплатува Стручната служба на Општинската за -
едница на основа поднесено барање од страна на 
осигуреникот. 

Кон барањето се прилага оценка од лекар — 
гинеколог според која породувањето ќе уследи во 
рок од 1 месец од денот на давањето на оценката, 

односно извод од матичната книга на родените, или 
доказ за усвојување на дете и доказ дека за тоа 
дете помошта не е исплатена, или потврда од ма-
тичната организација на здружениот труд во здрав-
ството во случај на мртвородено дете. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Со влегување во сила на оваа одлука преста-
нува да важи истоимената одлука бр. 01-162/1 од 3 
април 1975 година. 

Бр. 01-97/1 
28 февруари 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

230. 
Врз основа на член 24 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78), Собранието на Основната заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Титов Велес, на заедничката седница на делега-
тите, на соборите одржани на 16 февруари 1978 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
НА СОБРАНИЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

I 

Се именува Изборна комисија за спроведување 
на изборите за делегати на Собранието на Основ-
ната заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Титов Велес во состав: 

1. Ѓорѓиев Благој, дипломиран правник во Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес, за претседател; 

2. Диневски Владо, дипломиран правник од Ме-
дицинскиот центар — Титов Велес, за секретар; 

3. Сугарев Тодор, раководител на здравственото 
осигурување во Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Велес, 
ча член; 

4. Маркова Рајна, дипломиран правник во Заед-
ницата за осигурување имоти и лица — Титов Ве-
лес, за заменик претседател; 

5. Петров Ѓоре, помошник директор на Меди-
цинскиот центар — Титов Велес, за заменик сек-
ретар; 

6. Ангелов Ангел, референт во Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Титов Велес, за заменик член. 

II 

Ова решение влегува во сила на денот на него-
вото донесување, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 01-88/1 
16 февруари 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 
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231. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор 

на делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78), Собранието на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурува-
тБе — Титов Велес, на заедничка седница на деле-
гатите на своите собори одржана на 16 февруари 
1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИ-

ЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
на Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Велес. 

2. Изборите за избор на делегации од кои ќе 
се изберат делегати за Собранието на Општинска-
та заедница ќе се одржат на 17 и 19. III. 1978 го-
дина. 

Изборите за избор на делегати на Собранието 
на Општинската заедница ќе се одржат на 31. III. 
1978 и 2. IV. 1978 година. 

3. Роковите за изборните дејствија за изборите 
за избор на делегати на Собранието на Општин-
ската заедница почнуваат да течат со денот на 
влегувањето во сила на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила на денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 01-89/1 
16 февруари 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

232. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", број 5/74) и член 28 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, на 
заедничка седница на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите, одржана 
на 29 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОД-
НЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАБНОТЕХ-
НИЧКА ПОМОШ, ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ СРЕД-
СТВА, ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ И ДРУГИ ПОМА-

ГАЛА И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на за-

должителното учество на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците за забнотехничка помош, 
забнопротетички средства, ортопедски чевли и дру-
ги помагала и санитетски материјали, како и слу-
чаите во кои се ослободуваат осигурените лица од 
учеството поради определени причини што довеле 
до потребата за користење на тие видови здрав-
ствена заштита. -

Член 2 

Осигурените лица целосно се ослободуваат од 
учеството во соодветните трошоци и тоа за: 

1) протези за горните и долните екстремитети 
(вештачки раце), за функционални наставци и не-
поставени кожни ракавици; 

2) инвалидска количка дадена на употреба; 
3) стапови или патерици; 
4) сите видови санитарни справи. 
По исклучок од ставот 1 точка 1 на овој член 

осигурените лица кои добиваат протези за горни и 
долни екстремитети, а потребата за истите наста-
нала пред стекнувањето на својството на осигурено 
лице, учествуваат во поднесувањето на трошоците 
во висина од 20% од стварната цена на чинењето. 

Член 3 

Осигурените лица учествуваат во поднесува-
њето на трошоците: 

1) за чевли со протеза — во висина од 40% од 
стварната цена на чинењето; 

2) за ортопедски чевли — во висина од 40% од 
стварната цена на чинењето; 

3) за кожни ракавици — во висина од 40% од 
стварната цена на чинењето; 

4) за гумени чорапи — во висина од 40% од 
стварната цена на чинењето; 

5) затеги, појаси, корсети, мид ери и суспензо-
риуми — во висина од 30% од стварната цена на 
чинењето; 

6) за ортопедски влошки и кожни капи — во 
висина од 40% од стварната цена на чинењето; 

7) за перики и вештачки гради — во висина 
од 40% од стварната цена на чинењето; 

8) за сите видови наочари, очни протези и кон-
тактни стакла — во висина од 40% од стварната 
цена на чинењето; 

9) за слушни апарати и говорни протези — во 
висина од 20% од стварната цена на чинењето; 

10) за забнопротетички помагала предвидени со 
Правилникот за индикации на забнопротетичка по-
мош — во висина од 20% од стварната цена на чи-
нењето. 

Член 4 

Во поднесувањето на трошоците предвидени со 
оваа одлука не учествуваат: 

1) осигурените лица — деца до навршени 15 го-
дини, а ако се на школување до пропишаното ре-
довно школување, а најдолго до 26 годишна воз-
раст; 

2) лицата на кои потребата од сите видови по-
магала настапила како последица на несреќа на 
работа или професионално заболување. 

Член 5 

Осигурените лица, делот од трошоците предви-
дени со оваа одлука, го уплатуваат на основната 
организација на здружениот труд која што ги из-
вршила услугите, односно која што ги испорачала 
помагалата односно санитетските справи. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-20/10 
29 декември 1977 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 
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233. 
Врз основа на член 18 - став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", број 5/74) и член 28 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, на 
заедничка седница на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите одржана 
на 29 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 
ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на па-

ричниот надоместок за чување и негување на ду-
шевно болните осигуреници во домашни услови. 

Член 2 
Осигурени лица душевно оболени сместени на 

лекување во душевни болници, или осигуреници 
кои ќе имаат потреба од такво лекување, а можат 
да се сместат во домашни услови, за нивно чување 
и нега се определува паричен надоместок во износ 
од 1500 динари за секој месец. 

Член 3 
Правото од член 2 на оваа одлука се остварува 

врз основа на писмено барање на странката и мис-
лење на комисијата на лекари — вештаци на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Штип. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-20/11 
29 декември 1977 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

234. 
Врз основа на член 50 од Законот за здравстве-

но осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", број 21/71), член 26 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 30 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на седницата на Соборот на делегатите на работ-
ниците — корисници на услугите, одржана на 29 
декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

I 
При остварување на здравствена заштита во 

друго место надвор од подрачјето на Основната за-
едница на здравството и здравственото осигурува-

ње, осигурените лица имаат право да ги користат 
средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во 
патниот и втора класа воз во железничкиот соо-
браќај . ' 

За извршеното патување на начин определен 
во претходниот став, на име трошоци за патување 
на осигуреното лице се исплатува износ во висо-
чина на стварните трошоци. 

II 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— 80 динари — на подрачјето на Социјалис-
тичка Република Македонија, 

— 170 динари — ако се упатува во други ре-
публики. 

За деца до 15 годишна возраст се исплатува 
надоместок за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во височина од 50% од износот 
определен во претходниот став. 

III 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување од точка II на оваа одлука се исплатува 
во полн износ во случај кога патувањето и пре-
стојот трае подолго од 12 часа односно во височи-
на од 50% од пропишаниот износ во случај кога 
патувањето и престојот трае над 8 до 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае помалку од 
8 часа надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување не се исплатува. 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да в а ж и одлуката за износот на надо-
местокот за трошоците за исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита, број 04-9/14 од 29 декември 1975 
година. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-20/9 
29 декември 1977 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

235. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 26 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување и член 
30 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Штип, на седницата на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите, одржана на 29 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА 

Член 1 
Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-

рените лица изнесува: 
— за лица до 1 година возраст — 1030 дин. 
— за лица од 1 до 7 години возраст 1300 дин. 
— за лица над 7 години возраст — 1750 дин. 
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Член 2 
Ако посмртните остатоци на осигуреното лице 

се превезуваат од местото каде што настанала 
смртта до местото на живеење заради закоп, из-
носот од членот 1 на оваа одлука се зголемува до 
височината на стварните трошоци според тарифата 
за превоз на посмртните остатоци во јавниот соо-
браќај. 

Кога осигуреното лице умре во странство, а 
закопот се изврши во Југославија, надоместокот од 
претходниот став се зголемува за 50%. 

Член 3 
Надоместокот за закоп на осигурени лица над-

вор од подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип 
се исплатува според одлука на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако 
тоа е поповолно за него. 

Член 4 
Во случај на смрт на осигуреник, на членот на 

семејството му припаѓа надоместок на посмртна 
помош во височина на еднократен износ од основот 
на надоместокот на личниот доход од претходната 
година. 

Посмртната помош припаѓа на членовите на 
семејството ако умреното лице ги издржувало до 
неговата смрт. 

Член 5 
Ако закопот на осигурено лице го изврши ра-

ботна или друга организација, на истата и припаѓа 
надоместок на трошоците за закоп во височина 
предвидена во членот 1 до 3 на оваа одлука. 

Член 6 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за височината на надомес-
токот на трошоците за закоп на осигурено лице, 
број 04-9/15 од 29 декември 1975 година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-20/8 
29 декември 1977 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

236. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од органи-
зацијата на здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 29 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОДНЕСУВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 

Член 1 
Осигурениците и осигурените лица задолжи-

телно учествуваат во трошоците при користењето 
на здравствена заштита и тоа: 

1. 20% од цената на здравствените услуги кои 
се извршуваат со цел за естетски корекции на по-

одделни органи или делови на телото, естетски 
операции на носот, ушните школки, лицето, дој-
ките и симнувањето на брадавици; 

2. 20% од цените на здравствените услуги што 
се извршува со цел за хируршки корекции на вро-
дени деформации настанати пред стекнувањето на 
својство на осигурено лице, освен за децата до на-
вршени 15 години и ако се на редовно школување 
до 26 години возраст; 

3. 20% од цената на извршениот абортус за кој 
не постои апсолутна медицинска индикација. 

Член 2 
Осигуреното лице учеството предвидено по 

оваа одлука го плаќа на организацијата која ја 
извршува услугата. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-20/6 
29 декември 1977 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

237. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница за здравството и здравственото осигурување 
— Штип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на седницата на Соборот на делегатите на работ-
ниците — корисници на услугите, одржана на 29 
декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 
ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
На осигурениците кои здравствено се осигура-

ни по закон и самоуправните општи акти на За -
едницата, им припаѓа право на помош и спрема за 
секое новородено дете и тоа: 

1. на осигуреник-жена; 
2. на осигуреник-маж за случај на породува-

вање на неговата брачна другарка која е осигурена 
како член на неговото семејство; 

3. на осигуреник — за случај на породување 
на било кое женско лице кое е осигурено како 
член на неговото семејство. 

Помош за новородено дете припаѓа и во случај 
на породување на женско лице на семејството на 
кое му е обезбедена здравствена заштита поради 
тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување од-
носно дослужување на воениот рок. 

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

1. за дете родено во рок од ЗОО дена од денот 
на смртта на осигуреникот односно од денот на 
разводот на бракот со осигуреникот од кого се из-
ведува тоа право; 

2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, 
ако татковството е утврдено врз основа на призна-
ние или со правосилна судска пресуда; 

3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци ж и -
вот, ако за тоа дете претходно не е исплатено по-
мош. 

II 
Височината на помошта за спрема на секое 

новородено дете изнесува 340 динари. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРM 
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I I I 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за височината на износот 
на помошта за спрема на новородено дете, број 
04-9/13 од 29 декември 1975 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-20/7 
29 декември 1977 година 

Штлп 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

238. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", број 5/74) и член 28 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, на 
заедничката седница на Соборот и делегатите на 
работниците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите, одржана 
на 29 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМО-
СТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГО-
СТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ, АДВОКАТИ, СВЕШТЕ-

НИЦИ И КОЛПОРТЕРИ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравственото осигурување и за ост-
варување на правата по основ на здравственото 
осигурување на самостојните занаетчии, самостој-
ните угостители, превозници и адвокати, служи 
даночната основица (личните доходи) од самостојно 
вршење на стопанска дејност утврдена за претход-
ната година, со тоа што таа основица се смета како 
аконтација за тековната година. 

За самостојните занаетчии, самостојните уго-
стители, превозници и адвокати на кои не им се 
утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат 
во годишен паушален износ, како основица за пре-
сметување и плаќање на придонесот за здравстве-
но осигурување служи годишниот паушален износ 
на данокот од самостојно вршење на стопанската 
дејност во тековната година, со тоа што основицата 
на придонесот за здравствено осигурување не може 
да изнесува помалку од минималниот личен доход 
во Републиката утврден со посебни прописи за те-
ковната година. 

Член 2 
Ако даночната основица (личниот доход) од са-

мостојна занаетчиска дејност, превозничка дејност 
и адвокатска дејност е утврдена за дел од кален-
дарска година, основицата на осигурување се утвр-
дува според таа даночна основица (личен доход). 

Ако даночната основица (личниот доход) од са-
мостојна заедничка, угостителска дејност, превоз-
ничка и адвокатска дејност не е утврдена, како 
основица за плаќање на придонесот и определува-
ње на правата по основ на здравствено осигуру-
вање привремено ќе се смета најниската основица 
на осигурување од член 1 став 2 на оваа одлука, 
со тоа што конечното утврдување на основицата 

на осигурување ќе се изврши кога ќе се утврди 
даночната основица (личниот доход) од самостојно-
то вршење на дејноста. 

Чаен 3 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравственото осигурување и за ост-
варување правото по основ на здравствено осигу-
рување на свештениците и колпортерите ќе слу-
жат утврдени основици со договорот за пензиско-
инвалидското осигурување. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-20/5 
20 декември 1977 година Претседател, 

Штип Тодор Барбареев, е. п. 

239. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на заедничката седница на Соборот на де-
легатите на работниците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите на работниците од орга-
низациите на здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 29 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1978 година се плаќаат 
и тоа: 

1. за ученици во стопанството односно за уче-
ници во училиштата за квалификувани работници, 
на кои покрај училишната се изведува и практич-
на настава во работната организација, училиштето 
или приватниот работодавец — во износ од 20,00 
динари за несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

2. за ученици односно студенти — странски др-
жав јани — кои се наоѓаат на школување или прак-
тика на територијата на Заедницата, доколку со 
меѓународна спогодба не е определено поинаку — 
во износ од 192 динари за целосна здравствена за-
штита; 

3. за лица кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, а кои на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — во износ од 150 динари, 
за целосна здравствена заштита; 

4. за уживатели на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родното собрание или од страна на извршниот со-
вет — во износ од 150,00 динари; 

5. за членовите на семејствата на југословен-
ските држав јани во странство, кои не се здравстве-
но осигурени по прописите на земјата во која ра-
ботат или според меѓународна спогодба, а пред ста-
пување во работен однос во странство имале ж и -
веалиште на територијата на оваа заедница — во 
износ по член од 100,00 динари; 

6. за лица кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидско оси-
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турување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност — во износ од 150,00 динари; 

7. за лица кои се наоѓаат на предвојнинка обу-
ка и логорување — во износ од 150 динари, за 
целосна здравствена заштита; 

8. за лица припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита, за време 
на извршувањето задачи на територијалната од-
брана — во износ од 55 динари на име придонес во 
случај за несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

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

10. за лица кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
заедницата на вработување — во износ од 150 ди-
нари, за целосна здравствена заштита; 

11. за лица кои работат помалку од половината 
од полното работно време — во износ од 50 дина-
ри и тоа на име придонес за здравствено осигуру-
вање за случај несреќа на работа и заболување од 
професионални болести; 

12. за лица припадници на доброволни органи-
зации на противпожарна заштита — во износ од 
30 динари на име придонес за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести. 

Член 2 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да в а ж и Одлуката за постојаните из -
носи на придонесите за здравствено осигурување 
на одделни категории лица надвор од работен од-
нос, осигурени по Законот за здравствено осигу-
рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението, бр. 04-15/5 од 29 декември 
1976 година „Службен весник на СРМ", бр. 5/77. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-20/4 
29 декември 1977 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбаров, е. р. 

240. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на заедничката седница на Соборот на де-
легатите на работниците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите на работниците од орга-
низациите на здружениот труд во здравството — 
даватели на услуги, одржана на 29 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање за 1978 година се определува во височина од 
7,25% од бруто личниот доход и другите примања. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести, за организациите на 
здружениот труд и други корисници што се распо-
редени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се опре-
делува во височина од 0,5% од бруто личниот доход. 

Тарифата за здравственото осигурување за слу-
ча ј несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести за организациите на здружениот труд 
и други корисници што се распоредени во областа 
од 1 до 8 од номенклатурата, се определува во висо-
чина од 0,50% од остварениот доход намален за пре-
сметаните законски и договорни обврски, освен да-
нокот на доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружениот труд (деташирани работници) се опре-
делува по стапка во височина од 25% од утврде-
ната основица што ја претставува: 

— просечниот нето личен доход на работни-
ците во матичната организација исплатен во го-
дината што претходи на годината во која работни-
кот е испратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен до-
ход во претходната година како основица се зема 
исплатениот просечен нето личен доход во матич-
ната организација од претходната година на сите 
работници од категоријата што ја има деташира-
ниот работник. 

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

По завршната сметка, утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната кога деташирањето е извршено спрема прет-
ходната година. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на заводите за вработување, на паричниот 
надоместок на привремено безработните лица и на 
уживателите на пензија се определува на 11,30% 
од нето примањата. 

За лицата пријавени во заводот за вработува-
ње основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица за времето за кое се плаќа 
придонесот За здравствено осигурување. 

Ако ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да 
се определи на начин утврден во претходниот став 
бидејќи не се исплатува надомест на привремено 
безработни лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи нето осигурувањето. 

Член 4 
За лица кои работат по договор по дело, ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај на несреќа на работа по стапка од 0,73% од 
исплатениот надомест. 

Член 5 4 

Доколку со Законот за здравственото осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствена за -
штита на населението (во натамошниот текст: З а -
конот) и други општи акти на Општинската заед-
ница основицата за пресметување на придонесот е 
определена во нето износ, придонесите за здрав-
ствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат 
по стапки, односно според тарифата пресметана за 
примена на нето личниот доход, односно прима-
њата. 

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

Член 6 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

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

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатница согласно со од-
редбите од став 2 на овој член, службата односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатницата во 
смисла на член 38 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 7 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Штип, и други општи акти на Оп-
штинската заедница. 

Член 8 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за стапките и тарифата 
на придонесите за здравственото осигурување и 
стапките на посебните придонеси за користење на 
здравствената заштита во странство за 1976 година, 
број 15/4 од 29 декември 1975 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/77). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-20/3 
29 декември 1977 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

241* 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 46 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип, Собранието на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите на 
земјоделците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд на здравството — даватели на 
услугите, одржана на 30 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РА-
БОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕ-

НОСТ ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот на катастарскиот 

доход од земјоделие се определува во височина 
од 7,23%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изне-
сува 80,00 динари. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство, ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување по 160 динари по 
член годишно. 

II 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да в а ж и Одлуката за придонесот од ка-
тастарскиот доход и паушалниот придонес по оси-
гуреник за здравствено осигурување на работните 
лзтѓе што вршат земјоделска дејност од средства за 
работа над кои постои право на сопственост за 
1977 година број 04-15/10 од 29 декември 1976 годи-
на („Службен весник на СРМ" број 9/77). 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 04-24/2 
30 март 1978 година Претседател, 

Штип Лилјана Заркова, е. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

242. 
Врз основа на член 50 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници (^Службен весник на 
СРМ" бр. 3/78), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 8 мај 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ И 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ-
ТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се распишуваат повторни избори за избор на 

делегати во Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија (натаму: Собрание на За -
едницата) и тоа: 

1) во делегатска единица број 2 — општина 
Битола за избор на 1 делегат; 

2) во делегатска единица број 3 — општина 
Демир Хисар за избор на 1 делегат, и 

3) во делегатска единица број 22 — општина 
Струга за избор на 2 делегати. 

II 
Повторните избори за делегати во Собранието 

на Заедницата ќе се извршат до 30 јуни 1978 го-
дина. 

I II 
Повторниот избор на делегати за Собранието 

на Заедницата ќе се изврши од собранијата на ос-
новните заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување наведени во точка I на ова решение. 

IV 
Како ден од кој почнува да течат роковите на 

изборните дејствија се определува 8 мај 1978 го-
дина. 

V 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Број 01-691/1 
8 мај 1978 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
— ОХРИД 

243. 
Врз основа на член 9, точка 3 и член 19 од З а -

конот за самоуправните интересни заедници на об-
разованието („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) 
и член 17 точка 3 од Самоуправната спогодба за 
основање на Самоуправна интересна заедница на 
основното образование — Охрид, и член 24 точка 3 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на основното образование Охрид, Собранието на 
Заедницата на основното образование — Охрид, на 
седницата одржана на ден 20-ХН-1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ОХРИД 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесот од личен доход на вработените, од личен 
доход на земјоделска дејност и од личен доход за 
самостојно вршење на стопански и нестопански 
дејности за СИЗ на основното образование — 
Охрид. 

Член 2 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

СИЗ на основното образование изнесуваат: 
— Придонес од личен доход од работен »однос 

на вработените во стопанството по стапка од 5%; 
— Придонес од личен доход од работен однос 

на вработените во нестопанството по стапка од 5%; 
— Придонес од личен доход од земјоделска 

дејност по стапка од 4%; 
— Придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност по стапка од 8%; 
— Придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на- нестопанска дејност по стапка од 8%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши во 
бруто износот. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина и ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штината Охрид". 

Број 02-713 
20 декември 1977 година Претседател, 

Охрид Симовски Милан, е. р. 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на ООЗТ „ К р а т и т е " во 

состав на Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кавадарци 

распишува 
К О Н К У Р С 

за реизбор на раководител на ООЗТ „Краиште" 
за период од четири години 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружен труд, кандидитите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да има ВСС — земјоделски факултет; 
— да има над 5 години работно искуство; 
— да поседува морално-политички квалитети; 
— спремност за развој на самоуправните од-

носи; 
— проверени резултати во поглед на стручните 

организациони и други работни способности; 
— да не е осудуван за кривични дела од член 

511 од Законот за здружен труд. 
Пријавите со потребните документи се доста-

вуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 

на конкурсот до Агрокомбинатот „Тиквеш" — К а -
вадарци. 

Пријавите со некомплетни документи нема да 
се разгледуваат. 

Именувањето ќе се изврши во рок од 30 дена 
од денот на завршувањето на конкурсот. 

За извршениот избор кандидатите ќе бидат 
известени во рок од 8 дена од денот на извршениот 
избор. (205) 

Согласно Одлуката на Деловниот одбор на Де-
ловното здружение „Струмичка котлина" — Стру-
мица, Конкурсната комисија 

распишува 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на директор 
на Деловното здружение 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено високо образование (земјо-
делски или економски факултет) со три години ра-
ботно искуство, од кои две години на раководно 
работно место во областа на прометот со земјодел-
ски производи; 

— да има завршено виша земјоделска или еко-
номска школска подготовка со пет години работно 
искуство, од кои три години на раководно работно 
место, претежно во прометот со земјоделски про-
изводи; 

— да поседува стручни квалитети и организа-
торски способности; 

— да не е осудуван за кривични дела и сто-
пански престапи кои согласно законските прописи 
би претставувале забрана за именување директор. 

Со молбата кандидатите да ги приложат пот-
ребните документи, а за кандидати од работната 
организација конкурсната комисија ќе го има на 
увид работното досие. 

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

Неблаговремените и некомплетираните докумен-
ти нема да се разгледуваат. (206) 

Комисијата за избор и именувања на Собранието 
на општината Македонски Брод 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ОПШТИН-
СКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА (реизбор) 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружен труд и Законот за работни односи, кан-
дидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

1. да имаат на јмалку средна школска подго-
товка од геодетска струка (насока); 

2. да имаат на јмалку 4 години работно искуство; 
3. да поседуваат морално-политички квалитети. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Комплетираните пријави со потребните доку-

менти и кратка биографија се доставуваат до Ко-
мисијата за избор и именувања при Собранието на 
општината Македонски Брод. (207) 

ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА 
НА СР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување слободно работно место лекар 
УСЛОВИ: 

Кандидатот покрај општите услови предвидени 
со закон, треба да ги исполнува и следните посебни 
услови: 
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— завршен медицински факултет, 
— завршен лекарски стаж и положен стручен 

испит, 
— да знае англиски јазик, 
— да не е постар од 30 години. 
Пријавените кандидати кои ги исполнуваат 

претходните услови ќе полагаат писмен и устен 
тест од областа на функционалната дијагностика 
на белите дробови и ќе се врши проверка за знае-
њето на јазикот. 

Предност во изборот ќе има оној кандидат кој 
ќе покаже подобар успех на тестот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. ' (209) 

Врз основа на член 47, 48 од статутот на работ-
ната организација, член 170 од Законот за здру-
жениот труд и одлуката на работничкиот совет до-
несена на 6. 5. 1978 година со записник број 53, 
конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на работно место ДИРЕКТОР на ра-
ботната организација „Шпилетранс" — Дебар. 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните усло-
ви: 

1. висока школска подготовка — економски, 
правен, машински факултет, со работно искуство 

од 3 години. 
2. виша стручна подготовка — сообраќаен и 

економски смер, со работно искуство од 3 години. 
Кандидатот треба да ги исполнува и следните 

услови: 
— да има морално-политички квалитети, 
— да е идејно јасно определен за политиката 

на СКЈ и принципите на социјалистичките само-
управни односи, 

— да не е осудуван за кривични дела проне-
вера, злоупотреба на службената должност, како и 
кривични дела против народот и државата. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат на правната служба при Р. О. „Шпилетранс" 
— Дебар со назнака „за конкурсна комисија". 

Кон молбите да се приложат следните доку-
менти: 

— диплома за школска подготовка, 
— потврда за работен стаж. 
Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите со некомплетирани документи или не-

благовремено поднесени нема да се разгледуваат 
и ќе им бидат вратени на кандидатите. (210) 

Работната заедница на Стопанска банка — 
Основна банка — Виница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Секретар 
на работната заедница 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за работните односи, заинтересираните кандидати 
треба да ги исполнуваат и следните посебни усло-
ви: 

— да се дипломирани правници со над 2 годи-
ни работно искуство во струката или 

— да се правници со 5 години работно искуство 
на раководни функции. 

Заинтересираните кандидати со молбите да до-
стават: 

— диплома или уверение за завршена школска 
наобразба и 

— потврда за работно искуство. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во Заедницата за вработување. 
Молбите со комплет документите да се доста-

ват до Работната заедница на Стопанска банка — 
Основна банка — Виница. (211) 

Бр. 20 — Стр. 573 

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на еден асистент по предметот мерење 
и регулација во хемиската индустрија на Инсти-
тутот за хемиско и контролно инженерство. 

У С Л О В И : 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за високото образование на 
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на настав-
ници и асистенти на овој Факултет. 
Кандидатите, треба да приложат: препис од дипло-
мата, биографија, список на стручните односно на-
учните трудови и по примерок од трудовите. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавува-
њето, а пријавите можат да се поднесуваат секој 
работен ден во архивата на Факултетот или преку 
пошта БО наведениот рок. (228) 

Врз основа на член 14 од Правилникот за ра-
ботни односи, Конкурсната комисија на Рудниците 
„БЕНТОМАК" — Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. ФИНАНСИСКИ ДИРЕКТОР; 
2. КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР; 
3. ДИРЕКТОР НА РАЗВОЈНО АНАЛИТИЧ-

КИОТ СЕКТОР. 
УСЛОВИ: 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за работни односи и Правилникот за работни од-
носи, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— под точка 1 и 2 да се дипломирани еконо-
мисти со 5 (пет) години работно искуство; 

— под точка 3 да се дипломирани економисти 
или дипломирани рударски инжењери со 5 (пет) 
години работно искуство. 

Покрај молбата кандидатите да ги достават и 
следните документи: 

— доказ за стручна подготовка; 
— доказ дека не му е со закон или судска пре-

суда забрането обавување на работа на работното 
место за кое се пријавува; 

— доказ за работно искуство; 
— согласност од работната организација ако е 

вработен. 
Молбите со бараните документи се доставуваат 

на адреса: 
РУДНИЦИ „БЕНТОМАК" — Крива Паланка, 

ул. „Маршал Тито" 94. 
Личен доход по Правилникот за основите за 

распоредување на чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи. 

Стан не е обезбеден. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. (230) 

Врз основа на член 104-а став 2 и 3 од Статутот 
на Работната заедница на Стопанската банка — 
Основна банка Кочани, Советот на Работната за-
едница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на работници со посебни 
овластувања и одговорности во работната 

заедница на Банката 

I. Се врши избор за време од 4 години на след-
ните работници: 

— раководител на Службата за општи и прав-
ни работи (реизбор), 

— раководител на Службата за кредитирање, 
— раководител на Службата за средства (ре-

избор), 
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— раководител на Финансиско-сметководната 
служба (реизбор). 

II. У С Л О В И : 
— Кандидатот под т. 1 треба да биде дипломи-

ран правник, а кандидатите под точките 2, 3 и 4 
дипломирани економисти, со работно искуство од 
најмалку 5 години по дипломирањето. 

III. Пријавите за конкурсот со оверен препис 
на диплома и потврда за работното искуство се 
поднесуваат до Комисијата за засновување и пре-
станок на работниот однос. 

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

V. Изборот ќе се изврши во рок од 15 дена по 
затворањето на Конкурсот, а за резултатите од из-
борот кандидатите ќе бидат известени во рок од 
8 дена. (23Ј) 

Советот на 
ТЕХНОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

За избор на еден асистент за група предмети од 
контролно инженерство 

У С Л О В И : 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за високото образование 
на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на 
наставници и асистенти на овој факултет. 

При изборот ќе имаат предност кандидатите 
кои покрај останатите услови предвидени со З а -
конот за избор во оваа звање, ќе покажат и н а ј -
добар успех на тестот од областа на симулирање и 
водење на технолошки процеси со компјутер. 

Кандидатите, треба да приложат: препис од 
дипломата, биографија, список на стручните од-
носно научните трудови и по примерок од трудо-
вите. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето, а пријавите можат да се поднесуваат 
секој работен ден во архивата на факултетот или 
преку пошта во наведениот рок. 

(178) 

Врз основа на одлуката на Централниот работ-
нички совет од 27 јануари 1978 година на АК „Тик-
веши Кавадарци 

с е р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. раководител на Стручната служба за ло-

зарство, 
2. технолог за заштита на винова лоза и саден 

материјал, 
3. технолог по лозарство за агромеханика, сис-

теми за одгледување, сортимент и нови насади. 

У с л о в и : 
Покрај општите услови кои се бараат по зако-

нот кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

Под точка 1 — 'дипломиран земјоделски ин-
женер- од лозаро-овоштарски смер со на јмалку 5 
години работно искуство во лозарството од кои 
најмалку 3 години на раководни работни места; 

— да имаат морално-политички квалитети и 
организациони способности; 

— да постигнале успеси во досегашното рабо-
тење; 

— да немаат пречки за заземање на работно 
место со посебни овластувања предвидени во за-
конот; 

— работното место е со посебни овластувања и 
подлежи на реизбор секои 4 години. 

Под точка 2 — дипломиран земјоделски ин-
женер од лозаро-овоштарски смер со на јмалку 3 

години работно искуство во лозарството, пожелно 
во работа по заштита на виновата лоза. 

Кандидатите да постигнале успеси во досегаш-
ното работење. 

Под точка 3 — дипломиран земјоделски ин-
женер од лозаро-овоштарски смер со најмалку 3 
години работно искуство во лозарството. 

Во досегашното работење да се докажале со 
постигнатите успеси. 

Кон бараниве документи кои го докажуваат 
исполнувањето на горенаведените услови, канди-
датите треба да приложат и кратка биографија за 
досегашното движење во работата. 

Некомплетираните документи со потребните до-
кази нема да се земаат во разгледување. 

Молбите со доказите се испраќаат до Секторот 
за општи, правни и кадровски работи при А К 
„Тиквеш" — Кавадарци. (187) 

Работната заедница при Трговското претпри-
јатие „МОША ПИЈАДЕ" од Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување (реизбор) на индивидуален рабо-

товоден орган 
У с л о в и : 
Покрај условите предвидени со законот, кан-

дидатот треба да ги исполнува и следните услови: 
— да има завршено средно економско училиш-

те и најмалку 15 години работен стаж на раковод-
но работно место, исклучиво во трговија со градеж-
ни материјали, и познавање на сите видови гра-
дежни материјали; 

— непотполно средно образование со најмалку 
18 години работен стаж — искуство на раководно 
работно место, исклучиво во трговија со градежни 
материјали, и познавање на сите видови градежни 
материјали. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. 

Пријавите по конкурсот се доставуваат лично 
или преку пешта на адреса: Трговско претпријатие 
„МОША ПИЈАДЕ" — Скопје, улица 820 бр. 12. 

Конкурсната комисија за именување на инди-
видуален работоводен орган-директор на ОЗТ „Ис-
ток-Транс" — Штип, ООЗТ „Пролетер" — Крива 
Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување на индивидуален работоводен 

орган-директор на ОЗТ „Исток-Транс" — Штип, 
ООЗТ „Пролетер" — Крива Паланка 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за здружен труд кандидатите треба да ги исполну-
ваат и следните посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка; 
— да имаат 5 години работно искуство на ра-

ководни работни места, од кои на јмалку 1 година 
во авто-транспортни претпријатија; 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти; 

— да поседуваат организаторски способности; 
— да не постојат пречки согласно член 511 од 

Законот за здружениот труд. 
Кон молбата кандидатите треба да ги прило-

ж а т следните документи: 
— диплома за завршена висока стручна под-

готовка; 
— уверение за работното искуство на раковод-

ни работни места; 
— уверение дека не е осудуван и дека нема 

забрана за вршење на должноста индивидуален 
работоводен орган. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 
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Врз основа на член 110 став 1 и член 112 од 
Законот за високото образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 49/74), Советот на Факултетот за му-
зичка и драмска уметност 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

А. За музичките оддели за избор — преизбор на 
наставници и уметнички соработници и тоа: 

1. Еден наставник во сите звања во постојан ра-
ботен однос по предметите: 
Композиција со оркестрација и Хармонија со 
хармонска анализа; 

2. Еден наставник во сите звања во постојан ра -
ботен однос по предметите: 
Композиција со оркестрација и Музички форми 
со анализа; 

3. Еден наставник во сите звања во постојан ра-
ботен однос по предметот Историја на музиката; 

4. Еден наставник во сите звања во постојан ра-
ботен однос по предметот Виолончело на Одде-
лот за гудачки инструменти; 

5. Еден наставник во сите звања во постојан ра-
ботен однос по предметите: 
Хорско диригирање со познавање на хорска ли-
тература и хор; 

6. Еден наставник во сите звања во постојан ра-
ботен однос по предметот 
Пијано — главен предмет на Одделот за пијано; 

7. Еден наставник во сите звања во постојан ра-
ботен однос по предметот 
Солфеж на Наставно-теоретскиот оддел; 

8. Еден наставник во сите звања во постојан ра -
ботен однос по предметот Соло-пеење и Вокална 
техника; 

9. Еден уметнички соработник-корепетитор во по-
стојан работен однос (III преизбор). 

Б. За Одделот за драмски актери: 
1. Еден наставник во сите звања во постојан ра-

ботен однос по предметот Актеркс игра — главен 
предмет; 

2. Еден наставник во сите звања во постојан ра-
ботен однос по предметот Сценски движења со 
танци. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
од Законот за високото образование на СРМ. По-
кра ј пријавата, таксирана со 2 динари таксена 
марка, кандидатите поднесуваат: диплома за за-
вршен факултет односно под точка 1 и 2 Факултет 
за музика — оддел Композиција, под точката 3 
Факултет за музика — Оддел музикологија. Под 
точката 4 Факултет за музика — Гудачки оддел 
главен предмет виолончело. Под точката 5 Факул-
тет за музика односно Музичка академија. Под 
точката 6 Факултет за музика — Оддел за пијано 
— главен предмет. Под точката 7 Факултет за му-
зика односно Музичка академија. Под точката 8 
Факултет за музика — Оддел за соло-пеење. Под 
точката 9 Факултет за музика — Оддел за пијано. 

За Одделот за драмски актери под точката 1 
Факултет за драмска уметност — Оддел за режија 
или актерско мајсторство. Под точката 2 висока 
стручна спрема, средно балетско училиште и крат-
ка биографија. Непотполните документи нема да 
се земаат предвид. 

Предимство имаат кандидатите со објавени на-
учни или стручни трудови, уметничка и педагош-
ка дејност од својата специјалност (во 3 примерка 
- оверени преписи). 

Молбите со документите се поднесуваат до Дека-
натот на Факултетот за музичка и драмска умет-
ност, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот. (229) 

На основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77 

и 36/77), Собранието на општина Гевгелија 

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА Ќ Е ВРШИ И З Б О Р НА ЕДЕН СУДИЈА НА 

ОПШТИНСКИОТ СУД ГЕВГЕЛИЈА 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени во член 74 од Законот за редовните су-
дови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77 и 
36/77). 

Пријавите со документи за докажување испол-
нувањето на условите, заинтересираните кандида-
ти да ги достават до Собранието на општина Гев-
гелија — Комисијата за избори и именувања — 
во рок од 15 дена сметано од денот на објавување-
то. 

(177) 

СООПШТЕНИЕ 
Собранијата на општините Чаир, Гази Баба и 

Кисела Вода, врз основа на член 73 став 1 од З а -
конот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ" број 10/76 и 30/77), ќе извршат избор на шест 
судии на Општинскиот суд Скопје II — Скопје. 

За судија може да се пријави лице кое покрај 
општите услови за засновање на работен однос ги 
исполнува и следниве услови: 

— да е држав јанин на С Ф Р Ј ; 
— да е дипломиран правник; 
— да има положено правосуден испит; 
— да има работно искуство и стручно знаење 

и морално-политички квалитети за вршење на су-
диската функција . 

Заинтересираните лица да се пријават до Со-
бранието на Општината Чаир — Скопје — Коми-
сија за прашања на изборите и именувањата во 
рок од 15 дена од објавувањето на соопштениево. 

(212) 

СОДРЖИНА 

Страна 
238. Закон за просторно и урбанистичко пла-

нирање (Пречистен текст) — — — — 545 
239. Одлука за трансформирање на достасани 

обврски по кредитите од средствата на 
Републиката за инвестиции во стопан-
ството во санациони кредити — — — 552 

240. Одлука за пропишување на мерка на не-
посредна општествена контрола на цени-
те во патниот патнички сообраќај и авто-
буските станици — — — — — — — 552 

241. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 553 

242. Решение за именување виши советник во 
Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — 553 

243. Решение за именување членови на Кон-
курсна комисија за избор на директор на 
Центарот за странски јазици во Скопје 553 

244. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 111/77 од 19 април 1978 година — 553 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

208. Договор за користење на повеќе остваре-
ните средства за општа и заедничка по-
трошувачка за 1977 година — — — — 554 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

ВАЛАНДОВО 
209. Одлука за утврдување стапките на при-

донесот од катастарскиот приход и лау-
шалните придонеси по член на домаќин-
ство и по домаќинство за здравствено 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 мај 1978 

осигурување на земјоделците — Валан-
дово, за 1978 година — — — — — — 555 

210. Одлука, за стапките на придонесите за 
здравствено осигурување и стапките на 
посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство за 1978 
година — — — — — — — — — 555 

211. Одлука за утврдување стапките на при-
донесот за финансирање на ОСИЗ за оп-
штествена заштита на децата — Валандо-
во за 1978 година — — — — — — 556 

212. Одлука за одредување стапка на придо-
нес за вработување за 1978 година — — 556 

213. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на СИЗ на физичката култура 
— Валандово — — — — — — — 556 

214. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите нг СИЗ на културата — Валан-
дово — — — — — — — — — 557 

215. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на СИЗ за социјална заштита 
— Валандово — — — — — — — 557 

216. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите по кои ќе се финансира СИЗ на 
основното образование за 1977 година — 557 

КИЧЕВО 
217. Одлука за утврдување височината на 

стапките на придонесот за здравствено 
осигурување на работниците за 1978 год. 558 

218. Одлука за височината на придонесите за 
здравствено осигурување на земјоделците 
за 1978 година — — — — — — — 558 

219. Одлука за висината на износот на по-
мошта за спрема на новородено дете — 559 

220. Одлука за учество на осигурените лица 
во трошоците при користење забнопроте-
тички, ортопедски, очни, слушни, говорни 
и други помагала — — — — — 559 

221. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работните 
луѓе за Заедницата на основното образо-
вание на општината Кичево (објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 7/78) — — 560 

ДЕМИР ХИСАР 
222. Одлука за утврдување стапки на придо-

неси на ОСИЗ на културата на општина 
Демир Хисар — — — — — — — 560 

223. Одлука за утврдување стапки на придо-
несите на ОСИЗ за социјална заштита на 
општината Демир Хисар — — — — 560 

224. Одлука за утврдување стапки на придо-
неси на ОСИЗ за физичката култура на 
општината Демир Хисар — — — — 561 

ТИТОВ ВЕЛЕС 
225. Одлука за определување бројот на деле-

гатите во Собранието на Основната заед-
ница на здравството и здравственото оси-
гурување — Титов Велес и за утврдува-
ње на делегатските единици и бројот на 
делегатите што се избираат во секоја де-
легатска единица — — — — — — 561 

226. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравството и 
здравственото осигурување на работни-
ците за 1978 година — — — — — — 563 

227. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување на 
земјоделците за 1978 година — — — 564 

228. Одлука за висината на надоместокот на 
погребните трошоци и посмртната помош 
на осигурените лица на подрачјето на 
Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес 564 

229. Одлука за висината на надоместокот за 
спрема на новородено дете на осигурени-
ците на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Титов Велес — — — — — — — — 565 

230. Решение за именување Изборна комиси-
ја за спроведување на изборите за деле-
гати на Собранието на Основната заед-
ница на здравството и здравственото оси-
гурување — Титов Велес — — — — 565 

231. Решение за распишување на избори за 
делегати на Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес — — — 566 
ШТИП 

232. Одлука за учество на осигурените лица 
во поднесувањето на трошоците за забно-
техничка помош, забнопротетички сред-
ства, ортопедски чевли и други помагала 
I) санитетски материјали — — — — 566 

23о. Одлука за утврдување на паричен надо-
месток за нега на душевно болни осигу-
реници — — — — — — — — — 567 

234. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и смес-
тување на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во 
врска ' со остварувањето на здравствената 
заштита — — — — — — — — — 567 

235. Одлука за височината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 567 

236. Одлука за утврдување висината на уче-
ството на осигурените лица во поднесу-
вање на трошоците за здравствени ус-
луги — — — — — — — — — 568 

237. Одлука за височината на износот на по-
мошта за спрема на секое новородено дете 568 

238. Одлука за определување основица за пре-
сметување и плаќање на придонесот и за 
остварување на правата по основ на 
здравственото осигурување на самостој-

ните занаетчии, самостојните угостители, 
превозници, адвокати, свештеници и кол-
портери за 1978 година — — — — — 569 

239. Одлука за постојаните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на од-
делните категории лица надвор од рабо-
тен однос осигурени по Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на насе-
лението — — — — — — — — — 569 

240. Одлука за стапките и тарифите на при-
донесите за здравственото осигурување и 
стапките на посебните придонеси за ко-
ристење на здравствената заштита во 
странство за 1978 година — — — — 570 

241. Одлука за стапката на придонесот од ка-
тастарскиот доход и паушалниот придо-
нес по осигуреник за здравствено осигу-
рување на работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со средства за работа 
над кои постои право на сопственост за 
1978 година — — — — — — — „ 5 7 1 
СКОПЈЕ 

242. Решение за распишување на повторни из-
бори и за определување денот на одржу-
вањето на изборите за избор на делегати 
во Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија — — 571 
ОХРИД 

243. Одлука за утврдување стапки на придо-
неси за СИЗ на основното образование — 
Охрид — — — — — — — — — 572 
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