
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 30 јуни 1976 
Скопје 

Број 21 Год. ХХХП 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
8 дин. Жиро сметка 10100-601-128 

232. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од З а -
конот за помилување и член 85 од Кривичниот за -
коник, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 18 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 
1. Трајче Наум Витановски, од Скопје. 

П 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Бранко Цветко Аризанкоски, од Прилеп, 
2. Орданчо Ѓорги Мишев, од Св. Николе, 
3. Рино Шиме Шаровиќ, од Скопје, 
4. Јован Несто Георѓиев, од е. Чифлик , 
5. Вели Ебиб Нуиши, од е. Долно Грчец, 
6. Стојан Страшо Папазов, од е. Башино, 
7. Илија Димитар Николов, од е. Дражево, 
8. Љубе Милан А л е к о в с к и , од Скопје, 
9. Бранко Илија Стојановски, од Скопје, 

10. Атанас Васил Черговски, од е. Моѓила, 
11. Стрезо Трифун Алачкоски, од е. Јабланица. 

Ш 
Изречената казна се намали за 2 месеци на: 
1. Екрем Азем Фетаи, од Тетово. 

IV 
Изречената казна се услови за 1 година на: 
1. Павлина Борис Гошевска, од Берово, 
2. Слободан Ристо Јадровски, од Скопје, 
3. Мите Боне Мицевски, од Скопје, 
4. Темелко Коста Цветановски, од Скопје, 
5. Драган Томче Божиновски, од Скопје, 
6. Анѓа Андон Димитровска, од е. Р а н к о в ц е 
7. Даме Павле Павлов, од е. Бусилци, 
8. Славе Тоде Павлов, од е. Бусилци. 

V 
Изречената казна се услови за 2 години на: 
1. Иљаз Ахмет Суља, од е. Рибник. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 3 

месеци на: 
1. Веле Данаил Вурмевски, од е. Бучин. 

VII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Велин Младен Станков, од Штип, 
2. Васо Рампо Коневски, од Прилеп. 

УШ 
Неиздржаниот дел од казната, се намали за 1 

година на: 
1. Гојко Цветан Илиевски, од Скопје, 
2. Чедомир Милан Васевски, од Кочани, 
3. Дитка Сотир Дурацовска, од Струга. 

IX 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 

година на: 
1. Тосум Шазим Куртовски, од Скопје, 
2. Пеце Ж и в к о Николов, од Титов Велес, 
3. Димитрија Никола Цицовски, од Скопје. 

X 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 2 

години на: 
1. Н а ф и ј а Риза Бајрамова, од Скопје, 
2. Благоја Денко Смилевски, од Кавадарци. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 06-350 Член на Претседателството 
18 јуни 1976 година на СРМ, 

Скопје Љупчо Арсов, е. р. 

233. 
Врз основа на член 9 од Одлуката за утврду-

вање категории на функции и за височината на 
личните доходи и другите надоместоци на ф у н к -
ционерите и работниците што ги именува односно 
назначува Извршниот совет или што се именуваат 
или назначуваат во согласност со Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/75), Комисијата 
за кадровски и административни прашања на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија, на 
седницата одржана на 3. 6. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИ-
ОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА 
ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНА-

ЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

1. Висината на дневниците за службено пату-
вање во земјата на функционерите и работниците 
што ги именува односно назначува Извршниот со-
вет или што се именуваат односно назначуваат во 
согласност со Извршниот совет изнесува ЗОО ди-
нари. 

2. На функционер кој е на службено патува-
ње можат да му се признаат трошоците за ноќе-
вање до 150 динари. Во случај на надоместок на 
трошоците за ноќевање дневницата се намалува за 
30°/о. 

3. На функционер кој за време на службеното 
патување не ноќева надвор од местото на живее-
ње, од дневницата му се одбива 30%. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, пре-
станува да в а ж и Одлуката на Комисијата за к а -
дровски и административни прашања бр. 10-1041/1 
од 12. 5. 1975 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила со донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 10-1532/1 
3 јуни 1976 година Претседател, 

Скопје Вера Димитрова, е. р. 
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234. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за труд Томе Георгиевски, досегашен 
помошник управник во Царинарницата — Скопје. 

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

Број 12-1425/1 
20 мај 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. • 

235. 
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 СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија Коце Белчев, досегашен советник во 
Градската конференција на Социјалистичкиот сојуз 
во Скопје. 

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

Број 12-1426/1 
20 мај 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

236. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 

СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I. Се разрешува од должноста директор на Ре-
публичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата Димитар Ќорнаков, по свое барање. 

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

Број 12-1429/1 
20 мај 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

237. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНО-
СТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I. За вршител на должноста директор на Ре-
публичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата се именува Антоние Николовски, кон-
зерватор — советник во Заводот. 

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

Број 12-1430/1 
20 мај 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

238. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за определување висината 
на надоместокот на трошоците за доаѓање на ра-
бота и враќање од работа, донесена на 19 септем-
ври 1975 година од советот на работната заедни-
ца на Одделението за општа управа на Собранието 
на општината на град Скопје, по одржаната јавна 
расправа на 28 април 1976 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 2 од Одлу-
ката за определување висината на надоместокот на 
трошоците за доаѓање на работа и враќање од 
работа бр. 16211/75, донесена на 19 септември 1975 
година од советот на работната заедница на Од-
делението за општа управа на Собранието на оп-
штината на град Скопје. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта на членот 4 од одлуката означена во точката 
1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Собранието на општината на 
град Скопје на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 22/76 од 18 фев-
руари 1976 година поведе постапка за оценување 
уставноста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави праша-
њето за нејзината согласност со уставните начела 
за еднаквоста на граѓаните и работните луѓе и за 
забраната законите, другите прописи и општите ак-
ти да имаат повратно дејство. 

5. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека во ставот 1 на 
член 2 од оспорената одлука е определено надо-
местокот на трошоците за доаѓање и враќање од 
работа да изнесува за сите вработени по 70 ди-
нари за секој месец, односно дека се надоместу-
ваат само трошоците направени со користењето 
над еден преоден билет, без оглед на стварните 
трошоци на секој вработен одделно, иако во али-
нејата 1 на став 4 од гранската Самоуправна спо-
годба за основите и мерилата за распределба на до-
ходот и личните доходи во органите на управата и 
во ставот 2 на член 75 од Правилникот за обезбе-
дување, распределба и користење на средствата за 
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работа на органот на управата на Собранието на 
општината на град Скопје е определено дека на ра-
ботниците за превоз до работното место и од работ-
ното место се признаваат трошоците во висина од 
80°/о од вредноста на возниот билет. 

Судот исто така утврди дека во одлуката е 
определено таа да се применува од 1 јануари 1975 
ходина и покрај тоа што е донесена на 19 сеп-
тември 1975 година. 

Во ставот 3 на оддел Ш на Основните начела 
на Уставот на СР Македонија е определено дека со 
општествената сопственост на средствата за про-
изводство и со другите средства на трудот му се 
обезбедува на секој, под еднакви услови, да се вклу-
чи во здружениот труд со општествени средства и, 
остварувајќи го правото на работа со општестве-
ни средства, врз основа на својот труд, да стек-
нува доход за задоволување на личните и заед-
ничките потреби. Според ставот 2 на член 204 од 
Уставот на СР Македонија сите се еднакви пред 
законот, а според алинејата 9 на став 3 на оддел 
П од Основните начела на Уставот неприкоснове-
ната основа на положбата и улогата на човекот, 
покрај другото, ја сочинуваат еднаквоста на пра-
вата, должностите и одговорностите на луѓето во 
согласност со уставноста и законитоста. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од 
одлуката е определено надоместокот на трошоците 
за доаѓање на работа и враќање од работа да биде 
во еднаков износ, а не во сразмера со стварните 
трошоци на секој работник и во рамките на мак-
сималниот износ определен во гранската самоу-
правна спогодба, Судот утврди дека работниците 
кои за доаѓање односно враќање од работното ме-
сто користат повеќе возни линии на Градското ав-
тобуско сообраќајно претпријатие во Скопје, во 
една насока и купуваат повеќе возни билети се 
ставени во нееднаква положба во однос на остана-
тите работници кои за доаѓање и враќање од ра-
бота во една насока користат една возна линија и 
купуваат еден возен билет. Поради тоа Судот утвр-
ди дека ставот 1 на член 2 од оспорената одлука 
не е во согласност со начелото за еднаквост на 
граѓаните утврдено во алинејата 9 на став 3 на 
оддел П и ставот 3 на . оддел Ш од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија. 

Разгледувајќи го членот 4 од оспорената од-
лука Судот утврди дека со него е определено одлу-
ката да се применува од 1 јануари 1975 година 
иако е донесена на 19 септември 1975 година. Со 
оглед на тоа што во ставот 1 на член 262 од Ус-
тавот на СР Македонија е определено законите, 
другите прописи и општи акти да не можат да 
имаат повратно дејство, а со оспорената одлука е 
определено таа да се применува и пред нејзиното 
донесување, Судот утврди дека членот 4 од одлу-
ката е во спротивност со уставното начело за за-
брана на повратното дејство на прописите и дру-
гите општи акти утврдени во ставот 1 на член 262 
од Уставот. Меѓутоа, Судот и покрај тоа одлучи да 
ја запре постапката за оценување уставноста во 
однос на овој член од одлуката затоа што утврди 
дека со неа не се битно влошени постојните одно-
си, бидејќи со неа е утврдена само нова висина на 
надоместокот на трошоците за доаѓање и враќање 
од работа. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 22/76 
28 април 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

239. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба за критериумите и мерилата што ќе служат 
како основа за распределување на средствата за 
лични доходи на работниците, склучена од работ-
ниците на ООЗТ Клиника за гинекологија и аку-
шерство на Медицинскиот факултет во Скопје на 
собирот од 31 октомври 1973 година, по одржаната 
јавна расправа на 12 мај 1976 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 29 од Самоуправната 

спогодба за критериумите и мерилата што ќе слу-
жат како основа за распределување на средствата 
за лични доходи на работниците, склучена од ра-
ботниците на Клиниката за гинекологија и акушер-
ство во Скопје на собирот одржан на 31 октомври 
1973 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во ООЗТ Клиниката за гинеколо-
гија и акушерство на Медицинскиот факултет во 
Скопје на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на членот 29 од 
самоуправната спогодба означена во точката 1 на 
ова решение бидејќи основано се постави праша-
њето за неговата согласност со членот 23 од Ус-
тавот на СР Македонија и со членот 4 од сојузни-
от Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд. 

На јавната расправа Судот утврди дека со чле-
нот 29 од оспорената самоуправна спогодба е пред-
видена можност за зголемување на постојните ин-
дексни вредности на работниците на определени 
работни места и дека ова зголемување се врши со 
одлука на советот на клиниката по добиената со-
гласност од Републичкиот секретаријат за труд. 

Според членот 23 од Уставот на СР Македо-
нија работниците во основната организација на 
здружениот труд ги утврдуваат основите и ме-
рилата за распоредување на доходот и основите и 
мерилата за распределба на средствата за своите 
лични доходи. Со членот 4 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) е опреде-
лено работниците во основната организација на 
здружениот труд да ги утврдуваат, покрај другото, 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи. 

Со оглед на тоа што со членот 29 од оспоре-
ната самоуправна спогодба е предвидено зголему-
вањето на постојните индексни вредности да се 
врши по добиената согласност од Републичкиот се-
кретаријат за труд и што за ова зголемување од-
лучува советот на клиниката по добиената соглас-
ност од овој секретаријат а не самите работници со 
склучување на самоуправна спогодба, Судот сме-
та дека работниците на клиниката своите неотуѓи-
ви права му ги пренеле на советот на клиниката, 
што не смееле да го сторат, а дека согласноста на 
Републичкиот секретаријат за труд во случајов е 
непотребна бидејќи за овие права одлучуваат не-
посредно самите работници. Поради тоа Судот оце-
ни дека членот 29 од оспорената самоуправна спо-
годба не е во согласност со членот 23 од Уставот на 
СР Македонија и со членот 4 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд. 

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

У. бр. 44/74 
12 мај 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е .р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

209. 
Заради создавање услови за изградба и опре-

мување на современ простор за здравствена за-
штита на населението од општ интерес за СР Ма-
кедонија за периодот 1976—1980 година, Извршни-
от совет на Собранието на СР Македонија и Со-
бранието на Републичката заедница на здравството 
и здравственото осигурување склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО -ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СР 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 1976—1980 ГОДИНА 
ЗА СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА И 
ОПРЕМА НА СОВРЕМЕН ПРОСТОР ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД 

ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и Собранието на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување (Репуб-
личка заедница) се договорија со здружување на 
средствата за период 1976—1980 година да создадат 
услови за изградба и опремување на современ про-
стор и опрема за здравствена заштита од општ ин-
терес за Републиката. 

Член 2 
Во здружување на средствата за изградба и 

опремување на објекти од претходниот член, Ре -
публиката учествува со 160 милиони динари, што 
претставува 30°/о од вкупните - средства наменети 
со претходниот член, а Републичката заедница со 
380 милиони динари што ќе ги обезбеди со само-
управни спогодби со општинските и основните заед-
ници на здравството и здравственото осигурување, 
здравствените организации и други самоуправни ор-
ганизации и заедници. 

Член 3 
Средствата што се обезбедуваат според прет-

ходниот член се здружуваат во Републичката заед-
ница на здравството и здравственото осигурување. 

Член 4 
Средствата од член 2 на овој договор ќе се ко-

ристат за: 
— создавање на современо опремен простор за 

врвна здравствена заштита на населението; 
— обезбедување на простор и опрема на други 

здравствени објекти од општ интерес за Републи-
ката; 

— обезбедување на простор и опрема за пре-
вентивна здравствена заштита; 

— обезбедување на простор и опрема за амбу-
лантно-поликлиничка мрежа. 

Член 5 
Висината на средствата за објектите и опремата 

од член 4 на овој договор, динамиката, условите 
и начинот на користењето, се утврдуваат со посеб-
на програма, што ја донесува Републичката заед-
ница со учество на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија и самоуправните органи-
зации и заедници што обезбедуваат средства. 

Член 6 
Овој договор се смета за склучен кога во исто-

ветен текст ќе биде усвоен и потпишан од Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија и 

Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување согласно член 
2 од овој договор. 

Член 7 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

За Републичката заед-
ница на здравството и 

За Извршниот совет на здравственото осигуру-
Собранието на СРМ, вање, 

Јездимир Богдански, е. р. Никола Арсовски, е. р. 

210. 
Заради создавање услови за подобрување на 

санитарно-хигиенската и епидемиолошката состој-
ба во СР Македонија за периодот 1976—1980 годи-
на, Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, Собранието на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување и изврш-
ните совети на собранијата на општините, склучу-
ваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976—1980 ГОДИНА ЗА ПО-
ДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА 

И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА 

Член 1 
Учесниците на Договорот со цел да создадат 

услови за подобрување на санитарно-хигиенската 
и епидемиолошката состојба за периодот 1976—1980 
година се договорија да создадат услови за ната-
мошно решавање на водоснабдувањето и отстра-
нувањето на отпадните води и материи во селските 
населби, следење на санитарната состојба на ре-
ките, водотеците и езерата во СРМ, продолжување 
на процесот на ерадикацијата на детската пара-
лиза, тетанусот к а ј доенчињата и намалување на 
заболувањата од голема кашлица и мали сипаници. 

Член 2 
Спроведувањето на задачите од претходниот 

член ќе се изведува според петгодишната програ-
ма и годишните акциони програми. 

Член 3 
Учесниците во Договорот се договорија финан-

сирањето на Програмата за подобрување на са-
нитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба 
да се врши врз следните основи: 

1. Републиката со средства на Републичкиот 
буџет ќе учествува во реализацијата на Програ-
мата и тоа: 

— за набавка на водоводни цевки; 
— за решавање на отпадните води и материи; и 
— за стручно насочување и контрола на 

извршувањето на поставените задачи во Програ-
мата. 

2. Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување ќе учествува во реали-
зацијата на Програмата и тоа; 

— за набавка на водоводни цевки; 
— за решавање на отпадните води и материи; и 
— за стручно насочување и контрола на из-

вршувањето на поставените задачи во Програ-
мата. 

Апсолутниот износ со кој ќе учествува Репуб-
ликата и Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување за реализација на го-
дишните акциони програми, учесниците на Дого-
ворот се договорија да биде во височина на издвое-
ните средства за спроведување на Програмата во 
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1975 година, валоризирани со предвидениот можен 
пораст на општата и заедничката потрошувачка 
утврден со Резолуцијата за економскиот и соци-
јалниот развој на СР Македонија за тековната го-
дина. 

Член 4 
Учесниците во Договорот се договорија проекти 

за селски водоводи да изготват општините кои ќе 
го обезбедат извршувањето на градежните и дру-
ги работи сврзани со изградбата на селските во-
доводи. 

Член 5 
Средствата што ги издвојуваат Републиката и 

Републичката заедница на здравството и здравст-
веното осигурување се уплатуваат на посебна 
сметка во Републичкиот секретаријат за здравство 
и социјална политика. 

Член 6 
Учесниците во Договорот се договорија да го 

следат извршувањето на задачите од акционите 
програми и да ги известуваат заинтересираните 
органи и организации и јавноста за остварување 
на Договорот. 

Член 7 
Во случај на неизвршување на обврските од 

страна на одделни учесници во овој договор, секој 
од останатите учесници може да ги запознае заин-
тересираните органи и организации и јавноста. 

Учесникот во Договорот кој не ги извршува 
своите обврски поставени со Договорот ќе сноси 
одговорност за штетата причинета со неговата пос-
тапка. 

Член 8 
Договорот е склучен кога во истоветен текст ќе 

биде прифатен ,и потпишан од претставниците на 
учесниците во Договорот. 

Член 9 
Овој договор се објавува во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

ПОТПИСНИЦИ: 

1. за Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Јездимир Богдански, е. р. 

2. за Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, 
Никола Арсовски, е. р. 

3. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Берово, 
Петар Ралповски, е. р. 

4. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Битола, 
Горѓи Лумбуровски, е. р. 

5. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Македонски Брод, 
Венче Златевски, е. р. 

6. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Валандово, 
Митко Ташев, е. р. 

7. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Виница, 
Илија Андонов, е. р. 

8. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Гевгелија, 
Максим Прошев, е. р. 

9. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Гостивар, 
Исан Мехмеди, е. р. 

10. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Дебар, 
Цветко Лалчевски, е. р. 

11. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Делчево, 
Трајан Гоцевски, е. р. 

12. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Демир Хисар, 
Љубе Јанкуловски, е. р. 

13. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Кавадарци, 

14. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Кичево, 
Љубомир Богески, е. р. 

15. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Кочани, 

16. за Извршниот совет на Собранието 
. на општина Кратово, 

Тодор Коцевски, е. р. 
17. за Извршниот совет на Собранието 

на општина Крива Паланка, 
Мијалчо Илиовски, е. р. 

18. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Крушево, 
Михајло Нака, е. р. 

19. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Куманово, 
Илија Поповски, е. р. 

20. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Неготино, 
Александар Ставров, е. р. 

21. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Охрид, 

22. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Прилеп, 
Кирил Ивановски, е. р. 

23. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Пробиштип, 
Стојче Стојчевски, е. р. 

24. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Радовиш, 
д-р Никола Камчев, е. р. 

25. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Ресен, 
Круме Стојчевски, е. р. 

26. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Свети Николе, 
Трајан Тосевски, е. р. 

27. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Скопје, 
д-р Илија Кувенџиев, е. р. 

28. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Струга, 
Драган Јанковски, е. р. 

29. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Струмица, 
Борис Ристов, е. р. 

30. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Титов Велес, 
Никола Трипчев, е. р. 

31. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Тетово, 
Рифат Вела, е. р. 

32. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Штип, 
Костадин Барзов, е. р. 

211. 
Заради создавање услови за натамошно нама-

лување на високата смртност на доенчињата и 
малите деца во СР Македонија во периодот 1976— 
1980 година, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување и извршните совети на 
собранијата на општините, склучуваат 
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Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПЕРИОДОТ 1976—1980 ГОДИНА ЗА НАМА-

ЛУВАЊЕ НА ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА 
ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА 

Член 1 
Учесниците во Договорот се договорија во пе-

риодот 1976—1980 година да создадат услови за на-
малување на стапката на смртноста на доенчиња-
та и малите деца од околу 60°/оо во 1975 година на 
околу 49%о во 1980 година. 

Член 2 
Намалувањето на високата смртност на доен-

чињата и малите деца ќе се изведува според Прог-
рамата за периодот од 1976—1980 година и годиш-
ните акциони програми. 

Член 3 
Учесниците се договорија намалувањето на ви-

соката смртност на доенчињата и малите деца да 
се остварува преку создавање на услови за подоб-
рување на здравствената заштита на мајките и 
децата, особено во зголемување бројот на меди-
цинските единици на село и бројот на здравстве-
ните работници (лекари, медицински сестри и аку-
шерки) со постојана работа што ќе овозможи зго-
лемување на раѓањето со стручна помош, опфаќа-
њето на доенчињата, предучилишните деца и ж е -
ните во советувалиштата, зајакнување на патро-
нажната служба, планирање на семејството и дру-
ги превентивни дејности. 

Член 4 
Финансирањето на Програмата за намалување 

на високата смртност на доенчињата и малите де-
ца и зголемување бројот на медицинските едини-
ци на село, учесниците се договорија да се врши 
на следниот начин: 

1. Републиката од средствата на Републичкиот 
буџет да учествува во височина на издвоениот из-
нос по Програмата за намалување високата смрт-
ност на доенчињата и малите деца за 1975 година, 
валоризиран со предвидениот можен пораст на 
општата и заедничката потрошувачка утврден со 
Резолуцијата за економскиот и социјалниот раз-
вој на СР Македонија, за тековната година. Освен 
тоа, за учество во зголемувањето на бројот на 
здравствени станици на село, Републиката ќе обез-
беди износ од 10.000.000 динари за периодот 
1976—1980 година. 

2. Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување да учествува со сред-
ства во височина на издвоениот износ по Прог-
рамата за намалување високата смртност на доен-
чињата и малите деца за 1975 година, валоризиран 
со предвидениот можен пораст на општата и заед-
ничката потрошувачка утврден со Резолуцијата 
на економскиот и социјалниот развој на СР Маке-
донија за тековната година. 

3. Општините да учествуваат со средства за 
остварување задачите од Програмата за намалу-
вање високата смртност на доенчињата и галите 
деца во височина на издвоениот износ за таа цел 
во 1975 година валоризиран со предвидениот мо-
жен пораст на општата и заедничката потрошу-
вачка утврден со Резолуцијата за економскиот и 
социјалниот развој на СР Македонија за теков-
ната година. 

Член 5 
Средствата од точките 1 и 2 од претходниот 

член ќе се уплатуваат на посебна сметка при Ре-
публичкиот секретаријат за здравство и социјална 
политика, а ќе се користат за: 

— учество во обезбедувањето на средствата за 
лични доходи на лекарите, медицинските сестри и 
вкушерките при медицинските единици на село; 

— учество во финансирањето на изградбата 
на нови здравствени станици на село и набавка на 
медицинска опрема и моторни возила за истите; 

— стручно-методолошка помош на здравстве-
ните работници во медицинските единици на село 
и следење на извршувањето на задачите од акцио-
ните програми. 

Член 6 
Учесниците во Договорот се договорија да го 

следат извршувањето на задачите од акционите 
програми и да ги известуваат заинтересираните 
органи и организации и јавноста за остварување 
на Договорот. 

Член 7 
Во случај на неизвршување на обврските од 

страна на одделни учесници во овој договор, се-
кој од останатите учесници може да ги запознае 
заинтересираните органи и организации и јавноста. 

Учесникот во Договорот кој не ќе ги извршува 
своите обврски поставени со Договорот ќе сноси 
одговорност за штетата причинета со неговата пос-
тапка. 

Член 8 
Договорот е склучен кога во истоветен текст 

ќе биде прифатен и потпишан од претставниците 
на учесниците во Договорот. 

Член 9 
Овој договор се објавува во „Службен вес-

ник на Социјалистичка Република Македонија". 

ПОТПИСНИЦИ: 

1. за Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Јездимир Богдански, е. р. 

2. за Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, 
Никола Арсовски, е. р. 

3. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Берово, 
Петар Ралповски, е. р. 

4. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Битола, 
Горѓи Лумбуровски, е. р. 

5. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Македонски Брод, 
Венче Златевски, е. р. 

6. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Валандово, 
Митко Ташев, е. р. 

7. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Виница, 
Илија Андонов, е. р. 

8. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Гевгелија, 
Максим Прошев, е. р. 

9. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Гостивар, 
Исан Мехмеди, е. р. 

10. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Дебар, 
Цветко Лалчевски, е. р. 

11. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Делчево, 
Трајан Годевски, е. р. 

12. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Демир Хисар, 
Љубе Јанкуловски, е. р. 

13. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Кавадарци, 
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14. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Кичево, 
Љубомир Богески, е. р. 

15. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Кочани, 

16. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Кратово, 
Тодор Коцевски, е. р. 

17. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Крива Паланка, 
Мијалчо Илиовски, е. р. 

18. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Куманово, 
Илија Поповски, е. р. 

19. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Крушево, 
Михајло Нака, е. р. 

20. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Неготино, 
Александар Ставров, е. р. 

21. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Охрид, 

22. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Прилеп, 

23. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Пробиштип, 
Стојче Стојчевски, е. р. 

24. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Радовиш, 
д-р Никола Камчев, е. р. 

25. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Свети Николе, 
Трајан Тосевски, е. р. 

26. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Ресен, 
Круме Стојчевски, е. р. 

27. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Скопје, 
д-р Илија Кувенџиев, е. р. 

28. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Струга, 
Драган Јанковски, е. р. 

29. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Струмица, 
Борис Ристов, е. р. 

30. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Титов Велес, 
Никола Трипчев, е. р. 

31. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Тетово, 
Рифат Вела, е. р. 

32. за Извршниот совет на Собранието 
на општина Штип, 
Никола Калајски, е. р. 

212. 
Врз основа на член 23 и 136 од Уставот на 

СРМ („Службен весник на СРМ", бр. 7/74) и член 
4 и 5 од Општествениот договор за заедничките 
основи на самоуправното уредување на односите 
во стекнувањето и распоредувањето на доходот и 
распределбата на средствата за лични доходи во 
СР Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 
41/75), работниците во организационите единици на 
Службата на општественото книговодство во СР 
Македонија и тоа: Централата во Скопје и фили-
јалите во Скопје, Куманово, Тетово, Штип, Титов 
Велес, Битола, Охрид, Прилеп и Струмица и работ-
ниците во Работната заедница на Народната банка 
на Македонија, со учество на Републичкиот одбор 
на Синдикатот на работниците од општествените 
дејности на Македонија, склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХО-
ДОТ И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЛИЧНИ ДОХОДИ, ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА И 

ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работниците во организационите единици на 

Службата на општественото книговодство во СР 
Македонија и во работната заедница на Народната 
банка на Македонија (во понатамошниот текст: ор-
ганизациите), со учество на Републичкиот одбор на 
Синдикатот на работниците од општествените деј-
ности на Македонија (во понатамошниот текст: 
учесниците во спогодбата), во остварувањето на 
начелото на распределбата според трудот и резул-
татите во работата и начелото на солидарноста и 
во спроведувањето на Општествениот договор за 
основите на самоуправното уредување на односите 
во стекнувањето и распоредувањето на доходот и 
распределбата на средствата за лични доходи во 
СР Македонија, со оваа самоуправна спогодба 
(Спогодбата) утврдуваат: заеднички мерила и кри-
териуми за усогласување на условите за стекну-
вање на доход, заеднички основи и мерила за рас-
поредување на доходот и заеднички мерила и кри-
териуми за распределба на средствата за лични 
доходи, за износите на личните примања на товар 
на материјалните трошоци и од заедничката пот-
рошувачка, како и правата, обврските и одговор-
ностите на организациите и мерките за спроведу-
вање и применување на Спогодбата и другите пра-
шања од заеднички интерес. 

Член 2 
Организациите се обврзуваат дека поаѓајќи од 

условите и специфичностите во своите самоуправни 
акти ќе ги применуваат основите, мерилата и кри-
териумите содржани во оваа спогодба. 

Член 3 
Учесниците во Спогодбата при утврдувањето 

на заедничките основи и мерила поаѓаат од: 
— Општествениот договор за основите и само-

управното уредување на односите во стекнувањето 
и распределбата на доходот и распределбата на 
средствата за лични доходи во СР Македонија; 

— Економската политика утврдена со Резолу-
цијата за општествено-економскиот и социјалниот 
развиток на СР Македонија; 

— Плановите за развој на општествено поли-
тичките заедници; 

— Програмите и плановите за работа на орга-
низациите. 

Член 4 
Учесниците во Спогодбата се обврзуваат дека 

на сите работници во организациите ќе им обез-
бедат рамноправен третман при стекнувањето и 
распоредувањето на доходот и распределбата на 
средствата за лични доходи, заедничка потрошу-
вачка и други лични примања и издатоци во сог-
ласност со начелото за распределба според вло-
жениот труд, со начелото на солидарност и взаем-
ност на работниците во здружениот труд и наче-
лото да им припаѓа личен доход според резултати-
те на нивната работа и личниот придонес што го 
дале со тековниот и минатиот труд во остварува-
њето на доходот. 

Член 5 
Учесниците во Спогодбата се обврзуваат дека 

движењето на личните доходи и заедничката пот-
рошувачка ќе ги ускладуваат со движењето на 
личните доходи и заедничката потрошувачка што 
се остваруваат во стопанството на подрачјето на 
кое делуваат организациите. 

30 јуни 1976 
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Член 6 
Учесниците во Спогодбата се спогодиш а дека во 

донесувањето и примената на Спогодбата ќе обез-
бедат рамноправност на сите нејзини потписници, 
јавност во работата и доследно спроведување на 
одредбите од Спогодбата. 

II. СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОД 

Член 7 
Организациите стекнуваат доход со слободна 

размена на својот труд, со трудот на работните лу-
ѓе чии потреби и интереси ги задоволуваат, и тоа: 

— Службата на општественото книговодство 
од надоместоците што ги остварува за вршење на 
платниот промет во земјата на корисниците на оп-
штествени средства, од надоместоците за вршење 
на работите: евиденција, контрола, информативно ~ 
аналитички работи на ОПЗ и СИЗ и други прихо-
ди што ги остварува за вршење на работа од не ј -
зиниот делокруг, а 

— работната заедница на Народната банка 
стекнува доход во согласност со одредбите од За -
конот за Народната банка на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 45/72). 

Член 8 
Организациите ја утврдуваат висината на на-

доместоците за пооделните услуги што ги вршат 
на корисниците до пропишаната висина на та-
рифите за надоместоците за работите и услугите 
што се донесени во согласност со надлежните ор-
гани. 

Организациите се обврзуваат дека висината на 
надоместоците по овој основ ќе ја ускладуваат со 
движењето на општата, заедничката и другата 
потрошувачка на подрачјето на организацијата. 

Член 9 
Стекнувањето на доходот е во меѓусебна завис-

ност од извршувањето на програмите и плановите 
за работа на организациите. 

Член 10 
Надоместоците за работите и услугите во смис-

ла на чл. 7 од оваа спогодба ги опфаќаат средства-
та потребни за: 

— материјалното работење; 
— модернизацијата на материјалната основа, 

најмалку во висина на пропишаните стапки (амор-
тизацијата); 

— законските и договорните обврски; 
— личните доходи и другите лични примања 

на работниците; 
— задоволувањето на заедничките потреби; 

— резервите. 

III. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

Член 11 
Организациите се обврзуваат дека распоредува-

њето на доходот на средства за лични доходи и 
други лични примања, за проширување на мате-
ријалната основа на здружениот труд, за заеднич-
ка потрошувачка и за резерви ќе го вршат во за-
висност од условите за стекнување на доходот и 
остварените резултати во работењето. 

Член 12 
Доходот за распоредување според оваа спогод-

ба претставува доходот на организацијата зголемен 
за износот на амортизацијата над со закон пропи-
шаните стапки а намален за договорните и за-
конските обврски. 

Член 13 
Доходот од претходниот член на оваа спогодба 

се распоредува на средства за: 
— лични доходи и други лични примања; 
— проширување на материјална основа на 

здружениот труд; 
— заедничка потрошувачка; 
— резерви. 

Член 14 
Делот од доходот што се насочува за лични 

доходи и други лични примања опфаќа: средства 
за лични доходи во бруто износ, за работа со пол-
но работно време, за работа ноќе, за работа во др-
жавни празници, за -болување до 30 дена, за ми-
нат труд, за работа со неполно работно време, за 
работа подолга од полното работно време, за ра-
бота по договор за дело и други исплати и на-
доместоци на личните доходи што се подмируваат 
од доходот. 

Член 15 
Делот од доходот што се насочува за проши-

рување на материјална основа на здружениот труд 
опфаќа: 

— средства издвоени во деловниот фонд; 
— средства за амортизација над износите на со 

закон пропишаните стапки. 

Член 16 
Делот од доходот што се насочува за заеднич-

ка потрошувачка опфаќа: за станбена изградба над 
договорената стапка, ^а изградба и опрема на об-
јекти од општествен стандард, за стручно образо-
вание и школување на кадри, за потребите на оп-
штествените дејности и други општи и заеднич-
ки општествени потреби кои немаат карактер на 
договорни и законски обврски од доходот, како и 
за користење на регрес за годишни одмори, за 
отпремнина за одење во пензија, за јубилејни наг-
ради и за исплати што имаат карактер на соли-
дарност на работниците. 

Член 17 
Делот од доходот што се насочува за резерви 

ги опфаќа средствата што се издвојуваат според 
закон односно општествен договор. 

Член 18 
Заради обезбедување на фактички потребните 

средства за нормално извршување на функциите 
и задачите, организациите се спогодија распредел-
бата на доходот да ја вршат во следниов однос: 

— најповеќе 90°/о за средства за лични доходи 
и други лични примања, и 

— најмалку 10% за средства за проширување 
на материјалната основа на здружениот труд, за 
заедничка потрошувачка и за резерви. 

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ 

Член 19 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат со свое-

то постојано и организирано дејствување да при-
донесуваат во самоуправните спогодби да се утвр-
дуваат мерила и критериуми кои ќе овозможуваат 
работниците во организациите да вршат распре-
делба на остварените средства за лични доходи во 
согласност со начелото за распределба според вло-
жениот труд и постигнатите резултати, порастот 
на продуктивноста на својата организација и оп-
штествената продуктивност, начелото на солидар-
носта, односно придонесот на секој работник во 
реализацијата на услугите и создавањето на дохо-
дот. 

За таа цел учесниците на Спогодбата преземаат 
обврска, системно и организирано да изнаоѓаат 
форми за материјално стимулирање на работници-
те, за развојот на тие форми и да ги проучуваат 
резултатите од нивното дејствување. 
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Член 20 
Во остварувањето на начелата од претходниот 

член врз основа на заедничките основи и мерила, 
учесниците на Спогодбата, се должни да обезбе-
дуваат за еднаква работа и резултатите на работа-
та на работниците да им припаѓа приближно една-
ков личен доход, а разликата во висината на лич-
ните доходи да произлегува од различните услови 
на работата, од резултатите на работата, квали-
фикационата структура и програмите и плановите 
за работа и развој, како и од минатиот труд. 

Член 21 
За доследна примена на начелото за распре-

делбата според вложениот труд учесниците на 
Спогодбата се обврзуваат во своите самоуправни 
спогодби да утврдуваат објективизирани заеднич-
ки основи и мерила за вреднување на трудот и 
работниот придонес на секој работник содржани во 
единствената Методологија за аналитичка процена 
на работните места, што е составен дел на оваа 
Спогодба. 

Вреднувањето на работниот придонес на работ-
никот се врши со примената на единствената Ме-
тодологија за аналитичка процена на работните 
места при што организациите за секое работно 
место ќе го утврдат појдовниот основ во распредел-
бата на средствата за лични доходи. 

Член 22 
Учесниците во Спогодбата се согласија, дека ќе 

вршат ускладување — усогласување и споредување 
на средствата за лични доходи на работниците на 
организациите со висината на личниот доход по 
условен работник во стопанството на подрачјето 
на општината на која што делува организацијата. 

Ускладувањето — усогласувањето на средства-
та за лични доходи на работниците на организа-
циите, со висината и движењето на личните доходи 
по условен работник во стопанството во смисла на 
претходниот став, ќе се врши во текот на годината 
и по конечната пресметка. 

4 Член 23 
Поради посебниот општествен интерес, специ-

фичниот карактер и сложеноста на работите (ме-
тодолошко-контролно-инструктивни, инспекциски, 
девизни и други специфични работи), одговорнос-
та, посебните услови во извршувањето на работите 
и структурата на кадровите на организациите, ќе 
се смета дека личните доходи на работниците во 
организациите се усогласени со висината на лич-
ните доходи на работниците во стопанството на 
општината, ако распоредените средства за лични 
доходи по условен работник во организацијата се 
движат до 1,25 во однос на тековниот личен до-
ход по условен работник во стопанството на оп-
штината на којашто делува организацијата. 

Член 24 
Утврдувањето на бројот на условните работни-

ци во смисла на чл. 23 на оваа спогодба, ќе се 
врши според пондерационите коефициенти од чл. 
5 на Општествениот договор за усогласување на 
распределбата на доходот и личните доходи во ос-
новните организации на здружениот труд во сто-
панството — Пречистен текст — („Службен весник 
на СРМ", број 15/75), и тоа: 

— неквалификувани 1,00 
— полуквалификувани 1,25 
—• квалификувани 1,50 
— висококвалификувани 1,92 
— ниже стручни 1,32 
— средно за одредено занимање 1,50 
— средно стручни 1,73 
— више стручни 2,30 
— високо стручни 2,85 
— 'магистри 3,15 
— доктори на науки 3,50. 

Коефициентите од претходниот став се приме-
нуваат само за пресметување на бројот на услов-
ните работници и не можат да претставуваат основ 
и мерило за распределба на личните доходи на 
работниците во организациите. 

Член 25 
Учесниците на Спогодбата се обврзуваат при 

следењето и оценувањето на остварените резулта-
ти во работата на секој работник да поаѓаат од 
обемот и квалитетот на извршените работи, од заш-
тедите на материјалите, од навременото извршу-
вање на задачите, од ефикасноста врз користење-
то на средствата и работното време и други крите-
риуми што ќе ги утврдат организациите во своите 
спогодби. 

Член 26 
Учесниците се спогодија личниот доход на при-

правниците да не може да биде помал од 70% од 
износот на почетниот стартен личен доход за соод-
ветна стручна спрема. 

Член 27 
Учесниците во Спогодбата се согласни, личниот 

доход по појдовен основ на работникот да се зго-
лемува на име минат труд според работниот стаж 
изразен во признат пензиски стаж, и тоа: 

— над 2 до 5 години 1% 
— над 5 до 10 години 3'°/о 
— над 10 до 15 години 5% 
— над 15 до 20 години 7% 
— над 20 до 25 години 9% 
— над 25 до 30 години 1Г°/о 
— над 30 до 35 години 13% 
— над 35 години 15*Уо 

На работник-жена што има стаж над 25 години, 
процентот од претходниот став се зголемува за 2%, 
но мај многу до 15°/о. 

Член 28 
Најнискиот личен доход на работниците оства-

рен за полно работно време и нормален учинок да 
изнесува 65% од просечниот нето личен доход 
исплатен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година. 

Член 29 
Учесниците во Спогодбата се согласни, зара-

ди специфичноста и карактерот на работите, а во 
зависност од големината на организацијата, бројот 
на вработените, дејноста, доходноста и друго, орга-
низациите да се распоредат во 5 групи, и тоа: 

— во првата група: Службата на општестве-
ното книговодство — Централа во Скопје, и На-
родната банка на Македонија во Скопје, а 

— останатите учесници во Спогодбата во че-
тири групи, според групацијата што е извршена за 
општините во СР Македонија со Самоуправната 
спогодба за заедничките основи и мерила за утвр-
дување и усогласување на личните доходи и дру-
гите примања на функционерите што ги избираат 
односно именуваат собранијата на општините и оп-
штествено-политичките организации на општините 
во СР Македонија. 

- Член 30 
Учесниците во спогодбата се согласија, највисо-

киот личен доход по сите основи и мерила, без 
минатиот труд, да може да изнесува, и тоа: 

— за I група до 3,55 
— за И група до 3,30 
— за III група до 3,20 
— за IV група до 3,10 
— за V група до 2,80 

во однос на просечниот личен доход остварен 
во стопанството на општината на која што делува 
организацијата, со тоа што ако просечниот личен 
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доход остварен во стопанството на општината е 
поголем од просечниот личен доход остварен во 
стопанството на Републиката, ќе се зема во однос 
просечниот личен доход остварен во стопанството 
на Републиката. 

Највисокиот износ на личниот доход според 
претходниот став на овој член, не може да изне-
сува повеќе од највисокиот личен доход утврден 
за најодговорните функционери во општината, од-
носно во Републиката. 

Член 31 
Највисокиот личен доход што може годишно да 

се исплати на работникот по сите основи и мерила, 
вклучувајќи ги и личните примања остварени во 
повеќе организации, не може да изнесува повеќе 
од највисокиот личен доход утврден во претход-
ниот член. 

Во највисокиот личен доход не влегуваат при-
мањата по основ на: авторство, рационализаторство, 
патенти, отпремнина при одење во пензија и наг-
радите за општествени признанија. 

Член 32 
Исплатата на сите примања што се остваруваат 

во друга организација, а кои влегуваат во најви-
сокиот личен доход, се врши преку организација-
та во која работникот е на работа со полно работно 
време. 

V. НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА 

Член 33 
За времето поминато на работа подолго од пол-

ното работно време, за работа ноќе и за работа во 
државен празник, што се смета за посебен услов 
за работа, учесниците се спо го ди ја, износот на 
стартните основи, односно месечните аконтации на 
личните доходи на работникот за редовно работно 
време да се зголемат и тоа: 

— за работа подолга од полното работно вре-
ме 30%, 

— за работа ноќе 20%, 
— за работа во државен празник 50%. 

Член 34 
Потписниците на Спогодбата се согласни надо-

местокот на личниот доход за времето на привре-
мена неспособност боледување да изнесува: 

1. до 7 дена 80°/о од пропишаната основа, 
2. преку 7 дена 90% од пропишаната основа, 
3. за време на привремена спреченост за ра-

бота предизвикана од несреќа на работа и во дру-
ги случаи предвидена со прописи, 100% од пропи-
шаната основа. 

Член 35 
Наградите на учениците и студентите на прак-

тична работа да изнесува 30% од просечниот нето 
личен доход исплатен во стопанството во Републи-
ката во претходната година. 

Член 36 
Учесниците во Спогодбата се согласија, пар-

тиципацијата во трошоците за исхрана на работ-
ниците во организациите каде што е организирана 
општествена исхрана или се обезбедува општестве-
на исхрана со топол оброк ка ј друга организација 
да може да изнесува по вработен најмногу до 10% 
од просечниот нето личен доход исплатен во сто-
панството на Републиката во претходната година. 
За работниците на работните места каде што не 
може да им се обезбедува топол оброк, може да им 
се издава ладен оброк во висина на истиот износ. 
Износот на партиципацијата не може да се испла-
тува во готово и бонови. 

Трошоците за партиципацијата на исхраната, 
според предходниот став, го товарат доходот на ор-
ганизациите. 

Член 37 
Учесниците на Спогодбата се спогодија личните 

примања на товар на материјалните трошоци на 
работењето да се движат: 

1. Дневниците за службени патувања во зем-
јата најповеќе до 12% од просечниот нето личен 
доход исплатен во стопанството во Републиката во 
претходната година, а доколку одделно се призна-
ваат трошоците на ноќевање според приложената 
сметка, вкупната висина на дневницата не може 
да изнесува повеќе од 15% од основицата. 

2. Дневницата за службено патување во стран-
ство може да се движи најмногу до висината утвр-
дена за работниците во републичките органи на 
управата; 

3. Надоместокот за користење на сопствено во-
зило за службена цел може да се исплатува по 
изминатиот километар најмногу до 25% од најви-
соката цена на бензинот за еден литар; 

4. Надоместокот за одвоен живот може да изне-
сува најмногу до 65% од просечниот нето личен 
доход исплатен во стопанството во Републиката во 
претходната година; 

5. Надоместокот на трошоците за одењето и 
враќањето од работа да изнесува во висината на 
цената на превозот со средствата на јавниот сооб-
раќај . 

Правото на користењето на надоместокот ќе 
го регулираат организациите со својата самоуправ-
на спогодба. 

Член 38 
Личните примања од средствата за заедничка 

потрошувачка да се движат и тоа: 
1. Регресот за годишен одмор најмалку 30°/о а 

најмногу 60% од просечниот месечен нето личен 
доход исплатен во стопанството на Републиката 
во претходната година. Во регресот за годишен 
одмор е содржано и регресирањето на пансионот 
во одмаралиштата; 

2. Отпремнината при одењето на работникот во 
пензија да изнесува во висина на тромесечен просе-
чен нето личен доход на работникот остварен во 
последните 12 месеци. За работникот што има по-
низок просечен нето личен доход од просекот во 
организацијата во претходната година, основ на 
отпремнината да претставува просекот на орга-
низацијата; 

3. Јубилејни награди кои се исплатуваат непос-
редно или посредно можат да изнесуваат пооделно 
по работник најмногу до висината на просечниот 
месечен нето личен доход исплатен во стопанството 
на Републиката во претходната година. 

4. По основ на солидарност на работниците да 
се исплатуваат: 

— помош на семејството во случај на смрт на 
работникот во висина на двомесечен нето личен 
доход. За работник што има понизок личен доход 
од просекот во организацијата, основ за помошта 
претставува просекот на организацијата; 

— во случај на смрт на член на потесното се-
мејство на работникот или за подолготрајно боле-
дување на работникот, помошта да изнесува до 
висината на едномесечен просечен нето личен до-
ход остварен во организацијата во претходната го-
дина; 

— еднократна помош на работникот во случај 
на елементарни непогоди или пожари што предиз-
викале штета на работникот и неговото семеј-
ство; 

— еднократна помош во случај на настапува-
ње на потешка инвалидност на работникот. 

Предлог за исплата на наведените видови по-
мошти по основ на солидарност дава основната ор-
ганизација на Синдикатот. 
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VI. ОРГАНИ И МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА СПОГОДБАТА 

Член 39 
Учесниците во Спогодбата формираат Комисија, 

Комисијата ја сочинуваат по еден претставник од 
организациите чии мандат трае две години. 

Комисијата од своите членови бира претседа-
тел кој се бира на секој 6 месеци. . 

Комисијата ги обавува следните работи: 
1. Утврдува нацрт на Спогодбата, односно не ј -

зини измени и дополнувања; 
2. Утврдува предлог на Спогодбата односно неј -

зини измени и дополнувања; 
3. Дава толкувања на одредбите на Спогодбата; 
4. Ја следи примената на Спогодбата и подгот-

вува анализи и информации за учесниците на Спо-
годбата; 

5. Донесува заклучоци и препораки во врска со 
примената на Спогодбата; 

6. Донесува одлуки за примена на мерки на 
учесниците на Спогодбата кои не се придржувале 
кон обврските од оваа спогодба. 

Член 40 
Мерките што се применуваат врз учесниците 

што не се придржуваат кон одредбите од оваа спо-
годба се: 

— писмена опомена; 
— опомена преку средствата за јавно инфор-

мирање; 
— ограничување на исплатата на личните до-

ходи и други лични примања. 

Член 41 
Писмена опомена се донесува во случај кога 

учесникот на Спогодбата не ги примени мерилата 
и критериумите утврдени со оваа спогодба. 

Јавна опомена се донесува кога организацијата 
не постапи по писмената опомена во определениот 
рок. 

Ограничувањето на исплатата на личните до-
ходи и другите лични примања се презема кога 
при исплатата на личните доходи во пресметков-
ниот период е пречекорен износот на исплате-
ните лични доходи и кога не се постапува по пис-
мената јавна опомена на Комисијата. 

Член 42 
За обезбедување доследна примена на полити-

ката, основите и критериумите утврдени со Спо-
годбата, организациите се должни да и доставу-
ваат на Комисијата извештаи и податоци во роко-
вите и на обрасците што ќе бидат предвидени со 
Методологијата изготвена по чл. 32 од Општестве-
ниот договор. 

VII. ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ, ИЗМЕНУВА-
Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА 

Член 43 
Постапка за склучување и дополнување на Спо-

годбата може да покрене секој од учесниците на 
Спогодбата. 

Нацртот на Спогодбата се доставува на сите 
учесници на Спогодбата, кои се должни во рокот 
од 30 дена да се произнесат по предложениот на-
црт. 

По истекот на рокот од претходниот став, Коми-
сијата, врз основа на нацртот, мислењата и забе-
лешките изнесени во постапката на јавната дис-
кусија од учесниците на Спогодбата, изготвува 
предлог на Спогодбата. 

Спогодбата се смета заклучена кога во една* 
ков текст ќе ја усвојат учесниците на Спогодбата. 

Член 44 
Склучената Спогодба Комисијата ја доставува 

до Републичкиот секретаријат за труд заради во-
ведување во евиденција. 

По воведување во евиденцијата, Спогодбата, 
Комисијата ја објавува во „Службен весник на 
СРМ" и во своите информативни гласила. 

Член 45 
Трошоците за изработка и спроведување на 

Спогодбата ги сносат учесниците на Спогодбата. 

Член 46 
Стручните, административните и другите рабо-

ти за потребите на Комисијата ги врши стручната 
Служба на СОК во СР Македонија и на Центра-
лата во Скопје односно на работната заедница на 
Народната банка на Македонија. 

УШ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Учесниците на Спогодбата се обврзуваат дека 

во определениот рок ќе ја усогласуваат оваа спо-
годба со измените и дополнувањата на опште-
ствените договори за заедничките основи на само-
управното уредување на односите во стекнувањето 
и распоредувањето на доходот и распределбата на 
средствата за лични доходи во СФРЈ и СРМ. 

Член 48 
Кон оваа спогодба може да пристапат допол-

нително и други учесници кои со одлука ќе ги при-
фатат во целост одредбите • од Спогодбата и за тоа 
писмено ќе ја известат Комисијата. 

Учесник на Спогодбата може да отстапи од оваа 
спогодба под услов за тоа писмено да ја извести 
Комисијата најмалку 6 месеци пред денот на иста,-
цувањето. 

Член 49 
Учесниците на Спогодбата се обврзуваат во 

рок од 60 дена од стапувањето во сила на Спогод-
бата да ги усогласат своите интерни самоуправни 
спогодби со одредбите на Спогодбата. 

Член 50 
Оваа спогодба влегува во сила 8-миот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува: 

— за делот што ја регулира распределбата на 
доходот од 1. I. 1976 година; 

— за останатиот дел од денот на влегување 
во сила на оваа спогодба. 

Денес, 24 мај 1976 година, во просториите на 
Службата на општественото книговодство — Цен-
трала во Скопје се состанаа претставниците на 
учесниците во Спогодбата овластени од собирите 
на работните луѓе во организациите и откако ги 
депонираа одлуките — полномошната за потпишу-
вање на Спогодбата, ја потпишаа оваа самоуправ-
на спогодба: 

1. За Службата на општественото книговодство 
во СР Македонија — Централа во Скопје 

Драгољуб Пејоски, е. р. 
2. За Службата на општественото книговодство 

во СР Македонија — Филијала 401 во Скопје 
Соколовски Митко, е. р. 

3. За Службата на општественото книговодство 
во СР Македонија — Филијала 403 во Битола 

Паковски Томе, е. р. 
4. За Службата на општественото книговодство 

во СР Македонија — Филијала 409 во Куманово 
Јанчевски Јанче, е. р. 

5. За Службата на општественото книговодство 
во СР Македонија — Филијала 410 во Охрид 

Филиповски Јонче, е. р. 
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6. За Службата на 
во СР Македонија 

7. За Службата на 
во СР Македонија 

8. За Службата на 
во СР Македонија 

9. За Службата на 
во СР Македонија — 

општественото книговодство 
— Филијала 411 во Прилеп 
Трошески Методија, с. р. 
општественото книговодство 
— Филијала 413 во Струмица 
Кузмановски Јован, с. р. 
општественото книговодство 

Филијала 414 во Штип 
Цацкова Луиза, с. р. 
општественото книговодство 
Филијала 415 во Тетово 
Теофиловски Миодраг, с. р. 

10. За Службата на општественото книговодство 
во СР Македонија — Филијала 416 во Титов 
Велес 

Теов Ангел, с. р. 
11. За Работната заедница на Народната банка на 

Македонија 
Макрадули Андон, е. р. 

12. За Републичкиот одбор на Синдикатот на ра-
ботниците на општествените дејности на Ма-
кедонија 

Телевски Славко, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

213. 
Врз основа на член 53, Став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници во областа на 
вработувањето и материјалното обезбедување за 
време на привремена безработност („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 20/74) и член 10, став 1, алинеја 
14 од Самоуправната спогодба за здружување на 
општинските заедници во Републичка заедница на 
вработувањето, Собранието на Републичката заед-
ница на вработувањето, на седницата одржана на 
31 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕС-
ТОК НАД КОЈ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИСПЛАТУВА 

НА ВРЕМЕНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на износот на 

паричниот надоместок над кој не може да се ис-
платува на времено безработните лица („Службен 
весник на СРМ", бр. 43/74) во членот 1, став 1, 
ред 3 цифрата „2.000" се заменува со „3.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 0202-844 

2 јуни 1976 година Претседател, 
Скопје Миливој Димитровски, е. р. 

214. 
Врз основа на член 47, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на вработува-
њето и за материјалното обезбедување за време на 
привремена безработност („Службен весник . на 
СРМ", бр. 20/74) и член 10, став 1, алинеја 4 од 
Самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските заедници во Републичка заедница на 
вработувањето, Собранието на Републичката заед-
ница на вработувањето, на седницата одржана на 
31 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 
ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ 
НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО ОДНОС-
НО ДОМАЌИНСТВО КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ОСТВА-

РУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН 
НАДОМЕСТОК 

Член 1 
Во Одлуката за износот на приходите на ра-

ботникот и членовите на неговото потесно семејство 
односно домаќинство кои влијаат врз остварување-
то на правото на паричен надоместок („Службен 
весник на СРМ", бр. 43/74) член 1 се менува и 
гласи; 

„Право на паричен надоместок за време на 
привремена невработеност работникот може да ос-
твари ако неговиот приход и приходот на члено-
вите на неговото потесно семејство, односно дома-
ќинство, не го надминуваат износот, и тоа: 

1. Од личен доход од земјоделска дејност —• 
од 400 динари годишно по член на домаќинството; 

2. Од личен доход од работен однос како и 
други приходи — од 500 динари месечно по член 
на потесното семејство. 

Како други приходи во смисла на точка 2 
од претходниот став особено се сметаат: 

— старосната односно инвалидската пензија; 
— постојаната социјална помош; 
— детскиот додаток; 
— договорот за дело; 
— паричниот надоместок; 
— станарината и закупнината од деловни згра-

ди и деловни простории. 
Ако работникот или членовите на неговото по-

тесно семејство односно домаќинство, покрај лич-
ниот доход од земјоделска дејност имаат и прихо-
ди од работен однос, како и други приходи, работ-
никот може да оствари право на паричен надо-
месток ако збирот на количниците што ќе се до-
бие со делење на износот на приходите од точка 
1 со 40 и износот на приходите од точка 2 со 50 
не надминува 50". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0202-845 
2 јуни 1976 година Претседател, 

Скопје Миливој Димитровски, е. р. 

215. 
Врз основа на член 3 и член 32, став 2 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
вработувањето и за материјалното обезбедување 
на привремената безработност („Службен весник 
на СРМ", бр. 20/74) и член 10 од Самоуправната 
спогодба за здружување на општинските заедни-
ци на вработувањето во Републичка заедница на 
вработувањето, на седницата одржана на 31 мај 
1576 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ПО КОЈА ПРЕСМЕТУВА-
АТ И ПЛАЌААТ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ДЕЈНОСТ 
СО ЛИЧЕН ТРУД И СО СРЕДСТВА ВО СОПСТ-

ВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 
I 

Во Одлуката за определување на основицата 
по која пресметуваат и плаќаат придонес за вра-
ботување работните луѓе што вршат дејност со ли-
чен труд и со средства во сопственост на граѓа-
ните („Службен весник на СРМ", бр. 43/74) точка 
П се менува и гласи; 
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„За пресметување и плаќање на придонесот 
за вработување што го плаќаат работните луѓе што 
вршат дејност со личен труд и средства во сопстве-
ност на граѓаните, се определуваат основици во 
постојани месечни нето износи и тоа: 

1. износ од 3.300 динари месечно за лицата со 
завршена висока стручна спрема; 

2. износ од 2.800 динари месечно за висококва-
лификувани работници и лица со виша стручна 
спрема; 

3. износ од 2.400 динари месечно за работници 
со завршена средна стручна спрема и квалифику-
вани работници; 

4. износ од 2.300 динари месечно за работници 
со непотполг^ средна стручна спрема и полуквали-
фикувани (приучени) работници; 

5. износ од 2.200 динари месечно за неквали-
фикувани работници". 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0202-848 
2 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Миливој Димитровски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

217. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 5 од За -

конот за самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 25, 
став 1, точка 4 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, на седница-
та на Соборот на корисниците на услугите — ра-
ботници и Соборот на давателите на услуги, одр-
жана на 27 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 
ЗА 1975 ГОДИНА, ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

СЕ УСВОЈУВА завршната сметка на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Тетово за 1975 година, за здравствено-
то осигурување на работниците во која се иска-
жани : 

216. 
Врз основа на член 31, став 4 и член 32, став 

2 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на вработувањето и за материјалното обезбеду-
вање на привремената безработност („Службен 
весник на СРМ", бр. 20/74), Собранието на Репуб-
личката заедница на вработувањето, на седницата 
одржана на 31 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ШТО ГО ПЛА-
ЌААТ ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ВРА-

БОТЕНИ ВО СТРАНСТВО 

I 
Во Одлуката за определување на основицата и 

стапката на придонесот за вработување што го 
плаќаат југословенските работници вработени во 
странство („Службен весник на СРМ", бр. 43/74) 
точката П се менува и гласи: 

„За пресметување и плаќање на придонесот за 
вработените се определуваат основици во постоја-
ни месечни нето износи и тоа: 

1. износ од 3.300 динари месечно за лицата со 
завршена висока стручна спрема; 

2. износ од 2.800 динари месечно за висококва-
лификувани работници и лица со виша стручна 
спрема; 

3. износ од 2.400 динари месечно за работници 
со завршена средна стручна спрема и квалифику-
вани работници; 

4. износ од 2.300 динари месечно за работници 
со непотполна средна стручна спрема и полуква-
лификувани (приучени) работници; 

5. износ од 2.200 динари месечно за неквали-
фикувани работници". 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден рд 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". ' 

Бр. 0202-846 
3 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Миливој Димитровски, е. р. 

Вкупни приходи 
Вкупни издвојувања 
Приходи по издвојување 
Вкупни расходи 
Вишок на расходи 

61.100.073,58 дин. 
9.494.155,60 „ 

51.605.917,98 „ 
54.478.578,93 „ 

2.872.669,95 „ 

Резервен фонд 
II 

1. Пренесени средства од 1974 година 4.826.006,14 дин. 
а) во парични средства 3.529.913,50 
б) во обврски 1.296.092,64 

2. Издвоено во текот на 1975 година 2.535.653,05 дин. 
Вкупно: 7.361.659,19 дин. 

3. Употребени резервни средства за 
покривање на вишокот на расхо-
дите по завршна сметка за 1975 
година 2.872.669,95 дин. 

4. Салдо на средствата на резерв-
ниот фонд на 31. 12. 1975 година 4.488.989,24 дин. 
а) во парични 

средства 1.548.049,45 
б) во обврзници 1.286.235,00 
в) во обврски 1.654.704,79 

Ш 

Фонд за развој на здравствената 
служба 

1. Пренесени средства од 1974 го-
дина 1.615.783,95 дин. 

2. Издвоени во текот на 1975 година 1.833.002,20 дин. 
Вкупно: 

3. Потрошени за инвестиции во 
здравството — набавка на опре-
ма и изградба на објект _ _ 

4. Салдо на средствата на 31. 12. 
1975 година 

Други фондови 

1. Пренесени средства од 1974 година 
2. Издвоени во 1975 година 
3. Издвоено преку општествен 

3.448.786,15 дин. 

3.181.469,25 дин. 

267.316,90 

производ 

121.544,70 дин. 
305.500,35 „ 

4.820.000,00 „ 
Вкупно: 5.247.045,05 дин. 
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V 
Средствата (приходите и расходите) искажани 

во посебниот дел на завршната сметка претставу-
ваат составен дел на оваа одлука. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Број 0205-187/8 
27 февруари 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

218. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 5 од За -

конот за самоуправните интересни заедници и 
член 25, став 1, точка 12 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово, на седни-
цата одржана на 27 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВ-

НИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА 

Дел од средствата на резервниот фонд на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Тетово, за здравствено осигуру-
вање на работниците во износ од 2.872.669,95 дина-
ри, да се употребат за покривање на вишокот на 
расходите над приходите утврден по завршната 
сметка за 1975 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Број 0205-187/9 
27 февруари 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

219. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 5 од 

Законот за самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ" број 5/74) и член 25 
став 1, точка 4 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, Соборот на 
корисниците на услугите — работници и Соборот 
на давателите на услугите, на својата седница 
одржана на 27 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 
ЗА 1975 ГОДИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

СЕ УСВОЈУВА завршната сметка на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово за 1975 година, за здравст-
веното осигурување на земјоделците во која се 
искажани: 

И 
Резервен фонд 

1. Пренесени средства од 1974 го-
дина 477.619,85 дин. 
а) во парични средства 327.540,80 
б) во обврски 150.079,85 

2. Издвоени во текот на 1975 го-
дина 343.458,25 дин. 

3. Употребени за покривање на 
вишокот на расходите по за-
вршната сметка за 1975 година 611.765,80 дин. 

4. Салдо на средствата на резерв-
ниот фонд за 31. 12. 1975 година 209.312,30 
а) во парични средства 41.147,30 
б) во обврзници на 

федерацијата 168.165,00 

III 
Фонд за развој на здравствената служба 

1. Пренесени средства од 1974 го-
дина 418.520,95 дин. 

2. Издвоени во текот на 1975 го-
дина 206.902,55_ дин 

Вкупно: 6257423,50 дин. 
3. Потрошени за инвестиции во 

здравството — набавка на опре-
ма и изградба на објекти 500.000,00 дин. 

4. Салдо на средствата на 31. 12, 
1975 година 125.423,50 дин. 

IV 

Други средства — фондови 
1. Пренесени средства од 1974 го-

дина 43.379,05 дин. 
2. Издвоени во 1975 година 41.380,50 

Вкупно: 84.759,55 дин. 

V 
Средствата (приходите и расходите) искажани 

во посебниот дел на завршната сметка, претставу-
ваат составен дел на оваа одлука. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-187/10 
27 февруари 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

Вкупни приходи 
Вкупни издвојувања 
Приходи по издвојување 
Вкупни расходи 
Вишок на расходи 

8.276.102,80 дин. 
591.741,30 дин. 

7.684.361,50 дин. 
8.296.127,30 дин. 

611.765,80 дин. 

220. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 5 од 

Законот за самоуправните интересни заедници и 
член 25, став 1, точка 12 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово, на сед-
ницата одржана на 27 февруари 1976 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВ-

НИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА 

Дел од средствата на резервниот фонд на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово, за здравственото оси-
гурување на земјоделците, во износ од 611.765,80 
динари, да се употребат за покривање на вишокот 
на расходите над приходите утврден по заврш-
ната сметка за 1975 година. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-187/11 
27 февруари 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

легатите на земјоделците — корисници на услу-
гите и Соборот на делегатите на работниците од 
организациите на здружениот труд што вршат 
здравствена дејност — даватели на услугите, одр-
жана на 30 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 

1976 ГОДИНА 

221. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 4 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
25, став 1, точка 4 и член 26, став 3 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, на седницата на Соборот на делегатите на зем-
јоделците — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд што вршат здравствена дејност — 
даватели на услугите, одржана на 30 март 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-
ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

ТЕТОВО ЗА 1976 ГОДИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

СЕ УТВРДУВА финансискиот план на прихо-
дите и расходите на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување на зем-
јоделците за 1976 година кој содржи: 

вкупни приходи 
вкупно издвојување 
приходи по издвојување 
вкупни расходи 

II 

9.500,000 дин. 
678,000 дин 

8.822,000 дин. 
8.822,000 дин. 

Средствата (приходите и расходите) искажани 
во посебниот дел на финансискиот план претста-
вуваат составен дел на оваа одлука. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-345/7 
30 март 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

За обезбедување финансиска стабилност во ра-
ботењето и ликвидност во извршувањето на обврс-
ките спрема осигурениците, здравствените работни 
организации и другите организации на кои им се 
доверува спроведувањето на здравственото осигу-
рување, Заедницата на здравственото осигурување 
на земјоделците — Тетово ќе издвојува средства 
во резервен фонд. 

II 
Задолжителната резерва во 1976 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинуваат вкуп-
ните приходи на Заедницата на здравственото оси-
гурување по стапка од 4.15°/о. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-345/7 
30 март 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

222. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 104 од За -
конот за здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствената заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ", бр. 21/71), а во 
врска со член 25, став 1, точка 10 и член 26, став 
3 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово, Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување —Тетово, на седницата на Соборот на де-

223. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
25, став 1, точка 10 и член 26, став 3 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Тетово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, на седницата на Соборот на делегатите 
на земјоделците — корисници на услугите и Со-
борот на делегатите на работниците од организа-
циите на здружениот труд што вршат здравствена 
дејност — даватели на услугите, одржана на 30 
март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА 

РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 
1976 ГОДИНА 

За обезбедување финансиски средства за ф и -
нансирање на проширената репродукција во здрав-
ствените работни организации во 1976 година, да 
се издвојуваат средства во фондот за унапредува-
ње и развој на здравствената служба во височина 
од 4,5в/о од основицата што ја сочинуваат вкупните 
приходи на Заедницата на здравственото осигу-
рување. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-345/8 
30 март 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 
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224. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
25, став 1, точка 10 и член 26, став 3 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Те-
лово, на седницата на Соборот на делегатите на 
земјоделците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд што вршат здравствена дејност 
— даватели на услугите, одржана на 30 март 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ПОСЕБЕН 

ФОНД 

I 
Со цел да се обезбедат средства за набавка 

на опрема (основни средства) на Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците во Тетово, во 1976 година да се издво-
јуваат средства во посебен фонд во височина од 
0,50°/о од основицата 'што ја сочинуваат вкупните 
приходи на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на земјоделците. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-345/9 
30 март 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

II 
Средствата (приходите и расходите) искажани 

во посебен дел на финансискиот план, претставу-
ваат составен дел на оваа одлука. 

III 
Оваа одлука влегува во с^ила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-486/6 
12 мај 1976 година 

Тетово 
'Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

225. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 4 од З а -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
25, став 1, точка 4 и член 26, став 2 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тетово, 
на седницата на Соборот на делегатите на работ-
ниците — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд што вршат здравствена дејност 
— даватели на услугите, одржана на 12 мај 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-
ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 
ТЕТОВО ЗА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1976 ГОДИНА 

Се утврдува финансискиот план на приходите 
и расходите на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово, за 
здравственото осигурување на работниците за 1976 
година кој содржи: 

226. 
Врз основа на член 9, став 1, аленија 9 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 5/74) и член 104 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжителни-
те видови на здравствената заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ", бр. 21/71), а во 
врска со член 25, став 1, точка 10 и член 26, став 
2 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Тетово, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово, на седницата на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на ус-
лугите и Соборот на делегатите на работниците од 
организациите на здружениот труд што вршат 
здравствена дејност — даватели на услугите, одр-
жана на 12 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

За обезбедување финансиска стабилност во ра-
ботењето и ликвидност во извршувањето на обврс-
ките спрема осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и други организации на кои 
им се доверува спроведувањето на здравственото 
осигурување, Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување издвојува средства 
во резервен фонд. 

И 
Задолжителната резерва за 1976 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот приход на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување по стапка од 
4,15'°/о. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-486/7 
12 мај 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

Вкупни приходи 67.840.000 
Вкупни издвојувања 6.207.000 
Приходи по издвојување 61.633.000 
Вкупни расходи 61.633.000 

Дин. 

227. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
25, став 1, точка 10 и член 16, став 3 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
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ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тетово, 
на седницата на Соборот на делегатите на работни-
ците — корисници на услугите и Соборот на де-
легатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
12 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА 

РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 
1976 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиски средства за ф и -

нансирање на проширената репродукција во здрав-
ствените работни организации во 1976 година да се 
издвојуваат средства во посебен фонд во височи-
на од 4,50'°/о, а ќе се пресметува од основицата што 
ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на 
здравственото осигурување. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-486/8 
12 мај 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

228. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 9 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
25, став 1, точка 10 и член 26, став 3 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, на седницата на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд што вршат здравствена дејност 
— даватели на услугите, одржана на 12 мај 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ПОСЕБЕН 

ФОНД 

I 
Со цел да се обезбедат финансиски средства 

за набавка на опрема (основни средства) на Струч-
ната служба на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово во 
1976 година да се издвојат средства во посебен 
фонд во височина од 0,50"/о од основицата што ја 
сочинуваат вкупните приходи на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-486/9 
12 мај 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

229. 
Врз основа на член 12, став 2 од Законот за 

средствата на резервата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/72 и 40/73), член 25, став 1 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Те-
тово, Собранието на ОЗЗЗО — Тетово, на заеднич-
ка седница на трите собори, одржана на 12 мај 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕР-
ВИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ТЕТОВО 

I 
Средствата на резервите на Општинската заед-

ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, можат да се користат за исплата на 
пристигнати обврски што не можат да се подмират 
од редовните средства на Заедницата поради не-
рамномерниот прилив на приходите во текот на 
годината. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-486/10 
12 мај 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

230. 
Согласно член 9, став 1, алинеја 4 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 26, став 2 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Тетово, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Тетово, на седницата на Соборот на делегатите — 
корисници на услугите — работници и Соборот на 
делегатите од организациите на здружениот труд 
што вршат здравствена дејност — баратели на 
.услугите, одржана на 12 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЗАЈМИЦА ОД ИЗДВОЕНИТЕ (ИМОБИЛИ-
ЗИРАНИТЕ) СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА 

I 
Од издвоените ^мобилизирани) средства на по-

себна сметка ка ј Службата на општественото кни-
говодство — филијала Тетово, да се изврши по-
зајмица на средства за редовно финансирање на 
Заедницата, поради недостиг на средства за под-
мирување на пристигнатите обврски. 

II 
Износот на позајмените средства да биде 

3.000.00 нови динари. 

III 
Позајмените средства да се повратат од ре-

довниот прилив на средствата од жиро-сметката на 
Заедницата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-486/11 
12 мај 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 
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231. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 22 од 

Самоуправната спогодба за основаше на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Тетово и член 6 од Општествениот до-
говор за намената и условите за користење на 
издвоените средства на заедничката и другата пот-
рошувачка за 1975 година, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Тетово, на заедничка седница на трите 
собора, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ 
НА ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА САМОУПРАВНИТЕ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Издвоените средства на посебните сметки на 

самоуправните интересни заедници од средствата 
за финансирање на општата, заедничката и дру-
гата потрошувачка за 1975 година во висина од 
80'°/о според точката 2, член 3 од Општествениот до-
говор за намената и условите за користење на 
издвоените средства, да се искористат за проши-
рување на капацитетите во здравството. 

II 
Вкупниот износ на издвоените средства од 

5.108.000 динари да се употребат за финансирање 
на инвестициите во здравството утврдени со прог-
рамата за развој на здравството и истите да се 
сметаат како неповратни средства. 

III 
Секретарот на Заедницата, за користењето на 

средствата од точка И на оваа одлука, да склучи 
посебен договор со корисникот на овие средства за 
начинот и условите на користење на доделените 
средства. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-486/14 
12 мај 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

232. 
Врз основа на член 37, став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71), член 17, 
став 2 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње и член 12 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите, одржана на 12 мај 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ 
ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВА-

ЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Во член 2, став 1, алинеја 1 од Одлуката за 

износот на надоместокот на трошоците за превоз, 
исхрана и сместување на осигурените лица за вре-
ме на патување и престој во друго место во врска 

со остварувањето на здравствената заштита се ме-
нува и гласи: „ — 20 динари во рамките на под-
рачјето на Заедницата и тоа само за патување над 
10 км". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 0205-486/12 
12 мај 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

233. 
Врз основа на точка III став 2 од Одлуката 

за утврдување органите на управувањето и дру-
гите органи на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Тетово, број 
0205-732/1 од 26 април 1974 година, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово, на заедничка сед-
ница на трите собори, одржана на 12 мај 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЛНОВАЖНО РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТОТ 
И ЖИРО СМЕТКИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

I 
За полноважно располагање и потпишување по 

жиро сметките: 
Средства на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување: 

— здравствено осигурување на ра-
ботниците 41500-640-16 

— здравствено осигурување на 
земјоделците 41500-640-21 

— Стручна служба на Заедницата 41500-607-16 
Се овластуваат следните лица: 

Момир Мерџановски, секретар на Општинска-
та заедница, Хусни Вела, пом. секретар на Општин-
ската заедница, Јелица Китановска, раководител 
на групата за матична евиденција и Анѓеле Ми-
ха ј ловски, референт по странско осигурување на 
Стручната служба на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Те-
тово. 

И 
Полноважното располагање и потпишување на 

овластените лица ќе се врши колективно со по 2 
потписа, според изнесените оригинални потписи во 
потписните картони кои се составен дел на оваа 
одлука. 

III 
Потписите на досегашните овластени лица за 

полноважно располагање и потпишување на горе-
наведените жиро сметки се огласуваат за нева-
жечки. 

IV 
Одлуката влегува во сила со денот на заве-

рувањето на потписните картони од Службата на 
општественото книговодство — филијала Тетово. 

Бр. 0205-486/15 
12 мај 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

234. 
Врз основа на член 45 од Самоуправната спо-

годба за основање на основни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување, Собранието на 
Основната заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица, на заедничка седница на 
Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите, на Соборот на делегатите на 
работниците од организациите на здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите, одржана 
на 19 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1976 година се определува во височина 
од 7,40% од бруто личниот доход и другите при-
мања, 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 4,70%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа или забо-
лување од професионални болести за организа-
циите на здружениот труд и други корисници што 
се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, 
се определува во височина од 0,40% од бруто лич-
ниот доход. 

Тарифата за здравственото осигурување во слу-
чај несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести за организациите на здружениот 
труд и други корисници што се распоредени во 
областа од 1—8 од Номенклатурата се определува 
во височина од 0,40% од остварениот доход нама-
лен за пресметаните законски и договорни обврски, 
освен данокот 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 
определува по стапка во височина од 20% од утвр-
дената основица, што ја претставуваат: 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матичната организација исплатен во годината 
што претходи на годината во која работникот 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 го-
дината се применуваат како аконтација. 

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

Член 3 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на заедниците за вработување за лицата 
што се привремено без работа се определува од 
11,32% од нето примањата на надоместокот. 

Основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено 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 за 
случај несреќа на работа по стапка од 0,60% од 
исплатениот надомест 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 јуни 1976 година. 

Бр. 02-1251/1 
19 мај 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Папестиев, е. р. 

235. 
Врз основа на член 42, точка 4 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Основна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите — 
работници — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
19 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВА-
ЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1976 

ГОДИНА 

I 
Стапката за издвојување на задолжителната 

резерва на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, за здрав-
ственото осигурување на работниците за 1976 годи-
на се утврдува на 4% од вкупните приходи на ос-
новната заедница. 

II 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, 

ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се 
објави во „Службен весник на СРИ". 

Бр. 02-1253/1 
19 мај 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Папестиев, е. р. 

236. 
Врз основа на член 45 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите 
на земјоделците — корисници на услугите и Со-
борот на делегатите на работниците од организа-
циите на здружениот труд во здравството — дава-
тели на услугите, на својата седница одржана на 
19 мај 1976 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД, ПАУШАЛ-
НИОТ ИЗНОС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО И 
ПАУШАЛНИОТ ИЗНОС ПО ДОМАЌИНСТВО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот за здравственото оси-

гурување на земјоделците за 1976 година се опре-
делуваат: 

а) од катастарскиот приход во висина од 15%; 
б) по член на домаќинство што е здравствено 

осигурен со Законот по 30,00 дин.; 
в) паушал по домаќинство на лица кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие 
(земаат земја под закуп), односно лица над 15 го-
дишна возраст кои се занимаваат со земјоделие на 
чие име немаат сопствена земја по 120,00 динари. 

Придонесот од претходните точки се распо-
редува: 

— за придонесот за задолжителни видови ќе 
се пресметува на катастарскиот приход по 9%; 

— за останати права на катастарскиот приход 
ОД 6 % ; 

—• по член на домаќинство за задолжителни 
видови по 18,60 динари; 

— за останати права од 11,40 динари; 
— придонесот од паушал по домаќинство за 

лица кои немаат сопствена земја односно лица над 
15 годишна возраст за задолжителни видови од 
72,00 динари; 

— за останати права 48,00 динари. 

I I 
Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од 

обврзниците на начин одреден со Законот и дру-
гите акти донесени од страна на Собранието на 
Заедницата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј -

зиното донесување, ќе се применува од 1 јануари 
1976 година и истата ќе биде објавена во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 02-1254/1 
19 мај 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Папестиев, е. р. 

237. 
Врз основа на член 43, точка 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица, Собранието на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, на заедничката седница на Соборот на деле-
гатите на земјоделците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите од здравството — даватели* 
на услугите, одржана на 19 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВА-
ЊЕ НА РЕЗЕРВА ОД ПРИХОДИТЕ НА ОСНОВ-

НАТА ЗАЕДНИЦА — СТРУМИЦА, ЗА 1976 
ГОДИНА 

I 
Стапката за задолжителни издвој у вања на 

средствата во резервниот фонд на Основната заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— земјоделци — Струмица, за 1976 година се утвр-
дува на 4% од вкупните приходи на Основната 
заедница. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 02-1256/1 
19 мај 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Папестиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВАЛАНДОВО 

238. 
Врз основа па член 45 од Самоуправната спо-

годба за основање на основните заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување, Собранието на 
Основната заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Валандово, на заедничка сед-
ница на Соборот на делегатите на работниците — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите 
на работниците од организациите на здружениот 
труд во здравството — даватели на услугите, одр-
жана на 20 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1976 година се определува во височина 
од 7,10%) од бруто личниот доход и другите при-
мања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита — од 2,70°/о; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — 
од 4,40%. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа или заболу-
вање од професионални болести за организациите 
на здружениот труд и други корисници, што се 
распоредени во областа 0 и 9 од Номенклатурата, 
се определува во височина од 0,40% од бруто лич-
ниот доход. 

Тарифата за здравственото осигурување во 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—8 од Номенклатурата, се определува 
ко височина од 0,40% од остварениот доход намален 
за пресметаните законски и договорни обврски, 
освен данокот 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 оп-
ределува по стапка во височина од 20% од утврде-
ната основица, што ја претставуваат: 

— просечниот нето личен доход на работни-
ците во матичната организација исплатен во годи-
ната што претходи на годината во која работникот 
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 годи-
ната се применуваат како аконтација. 
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По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемено со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната, кога деташирањето е извршено според прет-
ходната година. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на заедниците за вработување за лицата 
што се привремено без работа се определува од 
11°/о од нето примањата на надоместокот. 

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

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

плаќа придонес за здравствено осигурување за слу-
чај на несреќа на работа по стапка од 0,58и/о од 
исплатениот надомест 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 1976 година. 

Бр. 02-1270/1 
20 мај 1976 година 

Валандоно 
Претседател, 

Киро Чаков, е. р. 

239. 
Врз основа на член 42, точка 4 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — Ва-
ландово, Собранието на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Валан-
дово, на заедничка седница на Соборот на делега-
тите — работници — корисници на услугите и Со-
борот на делегатите на работниците од здружениот 
труд во здравството — даватели на услугите, одр-
жана на 20 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВА-
ЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1976 

ГОДИНА 

I 
Стапката за издвојување на задолжителната 

резерва на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Валандово, за здрав-
ственото осигурување на работниците за 1976 го-
дина се утврдува во износ од 4°/о од вкупните при-
ходи на Основната заедница. 

II 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, 

ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1272/1 
20 мај 1976 година 

Валандово 
Претседател, 

Киро Чаков, е. р. 

240. 
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 и Соборот 

на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, на седницата одржана на 20 мај 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУ-
ШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ЧЛЕН НА ДОМА-
ЌИНСТВО И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ДО-
МАЌИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ВАЛАНДОВО ЗА 
1976 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот за здравственото оси-

гурување на земјоделците за 1976 година се опре-
делуваат: х 

а) од катастарскиот приход во висина од 12%; 
б) по член на домаќинство, што е здравствено 

осигурен со Законот по 30,00 динари; 
в) паушал по домаќинство на лица кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство 
(земаат земја под закуп), односно лица над 15 
годишна возраст кои се занимаваат со земјоделие 
и немаат сопствена земја — по 120,00 динари. 

Придонесот од претходните точки се распоре-
дува: 

— за придонесот задолжителни видови ќе 
се пресметува на катастарскиот приход по 7,20%; 

— за останати права на катастарскиот приход 
од 4,80%; 

— по член на домаќинство за задолжителни 
видови — 18,60 динари; 

— за останатите права од 11,40 динари; 
— придонесот од паушал по домаќинство за 

лица кои немаат сопствена земја, односно лица над 
15 годишна возраст за задолжителни видови — 
72,00 динари; 

— за останатите права — 48,00 динари. 

II 
Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од 

обврзниците на начин одреден со Законот и другите 
акти донесени од страна на Собранието на Заед-
ницата. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 02-1273/1 
20 мај 1976 година 

Валандово 
Претседател, 

Киро Чаков, е. р. 

241. 
Врз основа на член 43, точка 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица, Собранието на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ва-
ландово, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите на земјоделците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите од здравството — дава-
тели на услугите, одржана на 20 мај 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ НА РЕЗЕРВА ОД ПРИХОДИТЕ НА ОС-
НОВНАТА ЗАЕДНИЦА — ВАЛАНДОВО ЗА 1976 

ГОДИНА 

I 
Стапката за задолжителни 'издвојувања на 

средствата во резервниот фонд на Основната за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — земјоделци — Валандово за 1976 година се 
утврдува на 4% од вкупните приходи на Основна-
та заедница. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1275/1 
20 мај 1976 година Претседател, 

Валандово Киро Чаков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

242. 
Врз основа на член 26 и 25 став 3 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74) и член 30, став 1, точка 
8 и член 31, став 2 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, по прибавеното мислење од собранијата на 
основните заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски 
Брод, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите — корисници на услугите — работници и 
делегатите на давателите на услугите, одржана на 
20 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за одделни категории 
на осигуреници се плаќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и др.) што не примаат личен 
доход ако работат со полно работно време — во из-
нос од 61,00 динари од кои: 19,00 за задолжител-
ните видови на здравствена заштита, 38,20 динари 
за останатите права од здравствената заштита и 
3,80 динари во случај несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести; 

2. за учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за средно образование за 
одделни занимања, за кои покрај училишната се 
изведува и практична настава — во износ од 28,00 
динари, од кои 8,80 динари за задолжителните 
видови на здравствена заштита, 17,50 динари за 
останатите права од здравственото осигурување и 
1,70 динари во случај несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, во износ од 28,00 динари, од кои: 9,40 
за задолжителните видови на здравствена зашти-
та, 18,60 за останатите права од здравствената за-
штита; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 28,00 динари 
од кои: 9,40 динари за -задолжителни видови на 
здравствена заштита, 18,60 за останатите видови 
на здравствена заштита; 

5. за лицата кои се наоѓаат на предиојнинка 
обука (логорување), во износ од 28,00 динари, од 
кои: 9,40 за задолжителните видови на здравствена 
заштита, 18,60 за останатите видови на здравстве-
на заштита; 

6. за лицата — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на изведувањето на територијалната одбрана, 
во износ од 28,00 динари, од кои: 9,40 динари за 
задолжителните видови на здравствена заштита и 
18,60 динари за останатите права; 

7. за уживателите на постојана државна по-
мош доделена од страна на бившите президиуми 
на народните собранија или Извршниот совет, во 
износ од 70,00 динари, од кои: 23,30 за задолжител-
ните видови на здравствена заштита и 46,70 динари 
за останатите права; 

8. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на привремена работа во 
странство, кои живеат на подрачјето на Заедни-
цата, а на кои не им е обезбедена здравствена за-
штита ка ј странскиот носител на здравственото 
осигурување — во износ од 61,00 динари на член, 
од кои: 20,30 за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита и 40,70 динари за останатите права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравствено осигурување во случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултети и 
академии, за времетраењето на практичната рабо-
та во врска со наставата, во износ од 15,00 ди-
нари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни акции, во износ од 15,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, во износ од 15,00 динари; 

4. за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на предвој нинка обука, во износ од 15,00 
динари; 

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или цивилна за-
штита, во износ од 16,00 динари; 

6. за припадниците на доброволните организа-
ции за противпожарна заштита, во износ од 16,00 
динари; 

7. за лицата што се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатиле 
заедниците за вработување, во износ од 20,00 ди-
нари; 

8. за лицата кои се вработени со помалку од 
половината од полното работно време, во износ од 
20,00 динари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука, освен за лицата од член 1 точка 8, се пре-
сметуваат и плаќаат наназад. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи Одлуката за придоне-
сите на здравственото осигурување што се пла-
ќаат во постојани месечни износи за одделни кате-
хории на осигуреници, бр. 4152 од 1. 7. 1974 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1976 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 3546 
20 мај 1976 година 

Прилеп 
Собор на корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Ристо Апостолоски, е. р. 

Собор на даватели на 
услуги 

Претседател, 
д-р Светозар Кузманови, с.р. 

Собрание на Општин-
ската заедница 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

243. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње, на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Се утврдува финансискиот план на здравстве-

ното осигурување на земјоделците за 1976 година 
кој содржи: 

I. ПРИХОДИ 
Во динари 

1. За задолжителни видови на здравствена 
заштита 875.000 

2. За самостојно утврдени права 376.000 
Вкупно приходи 

3. Издвојување за резерва 4°/о 
4. Приходи по издвојување 

П. РАСХОДИ 
1. За здравствена заштита 
2. За други трошоци и надоместоци 

Вкупно расходи 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

1.251,000 
— 51.000 

1.200.000 

1.000.000 
200.000 

1.200,000 

Бр. 05-4750 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

244. 
Врз основа на член 36 од Законот за здрав-

ственото осигурување, член 42 од Статутот на За -
едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на работниците — Охрид („Службен весник 
на СРМ", бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната спо-
годба за основање на Самоуправната интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Охрид, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО ВО ТРОШОЦИТЕ НА ПОЕДИНИ 
ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД СТРАНА 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува височината на 

учеството на осигурените лица во поднесување на 
дел од трошоците за следните видови на здравст-
вени услуги: 

1. За сите видови на специјалистички услуги 
кои ќе бидат користени од страна на осигурените 
лица во своето подрачје ка ј избраната здравствена 
работна организација без лекарски упат ќе пар-
тиципираат 25% од цената на здравствената ус-
луга; 

2. Сите здравствени услуги кои се пружат со 
цел за естетски корекции на поодделни органи или 
делови од телото, естетски операции на носот, уш-

ните школки, лицето, дој ките, симнување на бра-
давици и слично, се партиципира со 100% од утвр-
дената цена на услугата; 

3. За сите абортуси за кои не постои меди-
цинска и социјална индикација се партиципира 
100% од цената на услугата; 

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

Член 2 
Од учеството во трошоците предвидени во прет-

ходниот член се ослободуваат следните групи на 
осигурени лица: 

1. осигурените лица кои користат задолжител-
ни видови на здравствени услуги — член 30 од 
Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на насе-
лението ; 

2. лицата кои користат здравствени услуги 
предизвикани со несреќа на работа и професионал-
ни заболувања, предвидени со Законот и со Стату-
тот на Заедницата. 

Член 3 
Осигурените лица предвиденото учество во 

трошоците со оваа одлука и го плаќаат на здрав-
ствената работна организација која ја извршила 
услугата. 

Член 4 
Постапка за утврдување на обврската за пла-

ќање на партиципација води здравствената работна 
организција која ја врши услугата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-4792 
1 јуни 1976 година 

Охрид 

245. 

Претседател, 
Александар Стефаноски, 

Врз основа на член 42 од Статутот на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурува-
ње на работниците — Охрид („Службен весник на 
СРМ", бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната спо-
годба за основање на Самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Охрид, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Охрид, 
на седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗАБНОПРО-
ТЕТИЧКИ, ОРТОПЕДСКИ, ОЧНИ, СЛУШНИ И 

ГОВОРНИ ПОМАГАЛА 

Член 1 
Заради порационално и поекономично корис-

тење на средствата наменети за здравствено оси-
гурување, со оваа одлука се определуваат видо-
вите на ортопедски помагала при чие користење 
осигурениците — лица здравствено осигурени ка ј 
Заедницата на здравственото осигурување, учеству-
ваат во поднесувањето на трошоците, како и ви-
сочината на тоа учество. 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените ли-

ца од подрачјето на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Охрид, кои се оси-
гурени по одредбите на Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението и Статутот на За -
едницата. 
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Член 3 
Осигурените лица учествуваат во поднесување-

то на трошоците за: 
1. Чевли со протези 40% 
2. Ортопедски чевли: до 200,00 динари вредност 40% 

до 250,00 динари вредност 30% 
преку 250,00 динари вредност 25°/о 

3. Ракавици - ' 30% 
4. Сите видови на гумени чорапи 40°/о 
5. Затеги, суспензориуми, појаси и патерици 30% 
6. Корсети и мидери 30% 
7. Ортопедски влошки 40% 
8. Кожни капи 40% 
9. Протези за горни и долни екстремитети: 

(вештачки раце со дланки, функционални 
продолжетоци и непоставени кожни рака-
вици, како и протези за поткинат дел) кога 
•потребата за овие протези настанала пред 
добивање својството на осигурено лице 20% 

10. Очни помагала 30% 
11. Слушни помагала 20% 
12. Привремени и имедијатни протези 50% 
13. Заботехничка помош и други забнопроте-

тични средства 20%, 
14. Вештачка дојка 30% 
15. Перика 40% 
16. Апарати за говор 20% 

Член 4 
Осигурените лица, утврдениот дел на учество 

со оваа одлука го плаќаат на организацијата која 
ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача 
помагалото. 

Член 5 
Осигурените лица не учествуваат во трошоци-

те за поправка на помагалата кога на таква по-
правка имаат право согласно Правилникот. 

Член 6 
Осигурените лица од член 2 на оваа одлука не 

учествуваат во трошоците при користење на орто-
педски помагала и тоа: 

а) кои имаат карактер на задолжителни видо-
ви на здравствена заштита; 

б) здравствени услуги предизвикани со несре-
ќа на работа и професионални заболувања; 

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

г) осигурениците — уживатели на пензија со 
заштитен додаток и членовите на семејството кои 
ги имаат осигурено. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-4790 
1 јуни 1976 година 

Охрид 

246. 

Претседател, 
Александар Стефаноски, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ 

Со оваа одлука се утврдува обврска на осигу-
рените лица на ОЗЗЗО — Охрид да учествуваат во 
трошоците за набавка на лекови. 

И 
Осигурените лица на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Ох-
рид, ќе учествуваат во трошоците за набавка на 
лекови со 3,00 динари по лек кое се однесува па 
лекување, болест од проширените видови на здрав-
ствената заштита, освен - инекционите лекарства 
(инекции). 

Осигурените лица не учествуваат во трошоците 
за набавка на лекови за задолжителните видови 
на здравствена заштита (член 30 од Законот). 

III 
По исклучок од точка 3 на оваа одлука, ако 

препишаниот лек е под вредност од 3,00 динари, ле-
кот се издава со наплата на неговата вредност. 

IV 
Учеството за набавка на лекови од 3,00 динари 

осигурените лица ќе го плаќаат при земањето на 
лековите во аптеката. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува се додека РЗЗЗО — Скопје не доне-
се единствена одлука за учество на осигурените 
лица во трошоците за набавка на лекови, која 
ќе важи за цела СРМ. 

Бр. 02-4789 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

Врз основа на член 36 од Законот за здравстве-
ното осигурување и член 42 од Статутот на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на работниците — Охрид („Службен весник 
на СРМ", бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната спо-
годба за основање СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Охрид, Собранието на ОЗЗЗО 
Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 го-
дина, донесе 

247. 
Врз основа на член 42 од Статутот на Заед-

ницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на работниците — Охрид („Службен весник 
на СРИ", бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната 
спогодба за основање Самоуправна интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Охрид, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување —-
Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ — ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИ 

УСЛУГИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува осигурениците 

— земјоделци при користењето на здравствената 
заштита во случај на заболување од болести што 
не се опфатени со член 30 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) да учествуваат непо-
средно во плаќањето на дел на трошоците и тоа: 

1. 20% од цената на услугата за амбулантно-
ПОЛИКЛИНИЧКО и стационарно лекување на ученици 
и студенти до крајот на пропишаното школување, 
но најмногу до 26 години возраст; 

2. 50% од цената на услугата за а м б у л а н т и -
не ликлинички прегледи и услуги; 

3. 50°/о од вредноста на лековите и санитетски-
от материјал по амбулантно-поликлиничкото леку-
вање; 
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4. 50% од цената на услугата за лекување во 
стационарни здравствени установи; 

5. 50% од цената на услугата за вадење, ле-
кување и пломбирани на заби; 

6. 50% од цената на услугата за користење на 
кола за брза помош во итни случаеви заради пре-
воз до амбулантата — здравствената установа. 

Член 2 
Осигурениците — земјоделци учеството од прет-

ходната точка на оваа одлука ќе го плаќаат на 
здравствената работна организација која ја врше-
ла услугата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-4788 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

248. 
Врз основа на член 14, став 3 од Законот за 

обезбедување на плаќањето, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Охрид, на седницата одржана 
на 1 јуни 1976 година, донесе 

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

ТА ЗА АВАЛИРАЊЕ НА МЕНИЦИ ВО 1976 
ГОДИНА 

I 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување во 1976 година ќе авалира 
меници за износ најмногу до 5.000.000 динари. 

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

сувањето. 

Бр. 05-4756 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

249. 
Врз основа на член 101 и 102 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 40, 
точка 3 од Статутот, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање на земјоделците — Охрид, на седницата одр-
жана на 1 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на придо-

несите за финансирање на здравственото осигуру-
вање на земјоделците — осигуреници при Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Охрид. 

II 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следни-

те придонеси за здравствено осигурување: 
а) за задолжителни видови на здравствена за-

штита: 
— 7% од катастарскиот приход и 25,00 динари 

за секој осигурен член на домаќинството; 

б) за правата на здравствената заштита над 
задолжителните видови на здравственото осигуру-
вање: 

— 3% од катастарскиот приход и 10,00 динари 
паушал за секој осигурен член на домаќинството. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 05-4749 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

250. 
Врз основа на член 42 од Статутот на Заед-

ницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на работниците — Охрид („Службен весник 
на СРМ", бр. 7/73) и член 23 од Самоуправната спо-
годба за основање на СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување —• Охрид, Собранието на 
ОЗЗЗО — Охрид, на седницата одржана на 1 јуни 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА- ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕ-
СТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОДНЕСУ-
ВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ВО 
СТАЦИОНАРНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ — ЛЕКУ В АЛИШТА: ДЕБАРСКИ 
БАЊИ, КАТЛАНОВСКА БАЊА, ВРЊАЧКА БА-
ЊА, „ИГАЛО" И ДРУГИ БАЊСКИ И ПРИРОДНИ 

ЛЕКУВАЛИШТА 

I 
Осигурените лица упатени на лекување во 

стационарните здравствени работни организации — 
лекувалишта: Дебарски Бањи, Катлановска Бања, 
Врњачка Бања, „Игало" и други природни леку-
валишта, задолжително учествуваат во поднесу-
вањето на трошоците во висина од 40% од бол-
ничкиот ден утврден во односната здравствена ра-
ботна организација. 

II 
Осигурените лица, предвиденото учество на 

трошоците за лекување според претходниот член 
го плаќаат во здравствената работна организација 
што ја извршила услугата. 

III 
Од учеството во трошоците од точка 1 на 

оваа одлука се ослободуваат осигурените лица к а ј 
кои вкупниот приход во домаќинството не надми-
нува 15.000,00 динари по член на домаќинството 
годишно за 1975 година. 

Приходот од став 1 на оваа одлука осигуреното 
лице го докажува со уверение за семејна и мате-
ријална положба од собранието на општината. 

IV 
Нема да плаќаат учество осигурените лица кои 

со посебни прописи се ослободени од учество, ка -
ко што се: носители на Партизанска споменица од 
1941 година, воени инвалиди и други. 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-4791 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 
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251. 
Врз основа на член 23 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинската самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Охрид и член 10 од Законот за из-
бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 8/76) Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Охрид, на седницата одржана на 1 
јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИ-
ЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

Со оваа одлука се распишуваат избори за из-
бор на делегати во Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Охрид на местото на делегатите во Собра-
нието на кои им престанало својството на деле-
гати во делегацијата од каде што се избрани. 

II 
Избори за избор на 1 (еден) делегат во Со-

бранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Охрид се рас-
пишуваат во изборната единица бр. 5 во која спа-
ѓаат следните организации на здружениот труд: 

1. ДИК „Треска" — Скопје, погон „7-ми Ноем-
ври" — со 76 работници; 

2. Модна конфекција „Отекс" — Охрид — со 
636 работници; 

3. Модна конфекција „Отекс", ООЗТ „Матекс" 
— со 10 работници; 

4. Жито-Македонија, филијала Охрид — со 143 
работници; 

5. Печатница „Коста Абрашевић' — Охрид — 
со 117 работници; 

6. Тутунски комбинат „Прилеп", ООЗТ Моно-
пол — Охрид — со 84 работници. 

III 
Избори за избор на 1 делегат од изборната еди-

ница бр. 5 се распишуваат заради тоа што на де-
легатот Александар Стефаноски — работник од 
„Отекс", избран од оваа изборна единица, му пре-
стана својството на делегат во делегацијата на 
„Отекс" поради избор на раководно место. 

IV 
Изборите од точка П на оваа одлука ќе се 

спроведат на 2 јули 1976 година (30 дена — член 
10). 

V 
За организирање и спроведување на изборите 

во изборната единица бр. 5 Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Охрид ќе именува изборна коми-
сија. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 02-4793 
1 јуни 1976 година 

Охрид 

Претседател, 
Александар Стефаноски, е. р. 

252. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 43, точка 6 од Статутот, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, на седницата одр-
жана на 1 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Се утврдува финансискиот план на приходите 

и расходите на здравственото осигурување на ра-
ботниците за 1976 година, кој содржи: 

1. Задолжителни видови на здравствена 
заштита Во динари 
— вкупно приходи 25.339.540 
— вкупно издвојување 1.013.582 
— приходи по издвојување 24.325,958 
— вкупно расходи 24.325.958 

2. Несреќа на работа и заболување од 
професионални болести 
— вкупно приходи 2.568.360 
— вкупно издвојување 102.414 
— приходи по издвојување 2.465.946 
— вкупно расходи 2.465.946 

3. Права од здравствената заштита над 
задолжителните видови здравствена 
заштита и други права 
— вкупно приходи 20.575.100 
— вкупно издвојување — резерва 1.063.004 
— вкупно издвојување — инвестиции 1.912.000 
— вкупно расходи 23.600.096 

4. Вкупно за сите права 
— вкупно приходи 54.483.000 
— вкупно издвојување за резерва 2.179.000 
— вкупно издвојување за развој 712.000 
— приходи по издвојување 51.592.000 
— вкупно расходи 51.592.000 

II 
Средствата (приходите и расходите) искажани 

во табелите за финансискиот план претставуваат 
составен дел на оваа одлука. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 
1976 година. 

Бр. 05-4752 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

253. 
Врз основа на член 251, став 4 од Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Охрид, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Ох-
рид, на својата седница одржана на 1 јуни 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА 
ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОХРИД ЗА РАБОТИ-
ТЕ ШТО ЌЕ ГИ ИЗВРШУВА ВО 1976 ГОДИНА 

г 
Стручната служба на Заедницата на здрав-

ственото осигурување на работниците — Охрид се 
обврзува па Заедницата да и ги изврши во целост 
програмираните задачи предвидени со Програмата 
на Службата во 1976 година и по обем и по ква-
литет. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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II 
Заедницата на здравственото осигурување на 

работниците — Охрид, за извршување на работите 
предвидени во точката I од оваа одлука ќе и на-
доместува на Службата средства во висина од 
3,6°/о на вкупните приходи на Заедницата што ќе 
се реализираат во 1976 година. 

Надоместокот за работата на Службата содржи: 
— средства за лични доходи на службата, 
— средства за договорни и законски обврски, 
— средства за материјални трошоци, 
— средства за заедничка потрошувачка, 
— средства за инвестиции — опрема, 
— средства за лекарски комисии. 

III 

Доколку во текот на работењето во 1976 годи-
на настанат позначајни промени во обемот на про-
грамираните задачи кои битно би влијаеле на на-
доместокот на Службата, може да се изврши из-
мена на процентот од точката П на оваа одлука. 

IV 

Пресметаните средства според точката П на оваа 
одлука Заедницата ќе и ги надоместува на Служ-
бата секој месец до 15-ти во месецот, а според би-
лансот за изминатиот месец. 

V 
Доколку службата во текот на 1976 година не 

ги изврши во целост програмираните задачи по 
обем или по квалитет, Заедницата има право да го 
намали надоместокот за соодветен процент. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Бр. 05-4755 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

254. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 200 од Стату-
тот, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Охрид, на седницата 
одржана на 1 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛЕН РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Стапката на задолжителен резервен фонд на 

здравственото осигурување на работниците се утвр-
дува на 4°/о од вкупните приходи што ќе се оства-
рат во 1976 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 05-4753 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

255. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Охрид, на седницата одржана на 
1 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖ-

БА ВО 1976 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува стапката за издво-

јување на дел од вкупните приходи во 1976 годи-
на за развој на здравствената служба. 

П 
За развој на здравствената служба ќе се из-

двојува по стапка од 1,30% од вкупните приходи 
што ќе се реализираат за работничкото осигуру-
вање во 1976 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 05-4754 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

256. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74) Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 1 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНА РЕЗЕРВА ЗА 1976 ГОДИНА 

I 

Стапката за задолжителна резерва на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Охрид 
се утврдува на 4% од вкупните приходи на Заед-
ницата што ќе се остварат во 1976 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 05-4751 
1 јуни 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

257. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 43, 
точка 3 од Статутот, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање на својата седница одржана на 30 декември 
1975 година, донесе 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1976 година се определува во височина 
од 7,0% од личниот доход и другите примања, во 
која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 4%, и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 3°/о. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и професио-
нални болести се определува и тоа: 

1. за ООЗТ кои се обврзници на данок на до-
ход во височина од 0,40% од остварениот доход, 
намален за законските и договорните обврски, 
освен данокот на доход; 

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се 
обврзници на данок на доход во височина од 0,424% 
од нето личните доходи и други лични примања. 

Член 2 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението и другите општи акти на 
Заедницата основицата за пресметување на при-
донесите е определена во нето износ, придонесите 
за здравствено осигурување се пресметуваат и 
плаќаат по стапки односно тарифа пресметана за 
примена на нето личните доходи односно прима-
њата. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи усклучително се пресметуваат 
и плаќаат во нето износ, како и во случај кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работни 
организации. 

Член 3 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, со Статутот 
на Заедницата и другите општи акти на Заедни-
цата. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРИ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 05-8985 
30 декември 1975 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 

О Б Ј А В А 
за запишување во регистарот на производители 

на саден материјал 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство — Скопје, во смисла на член 18 став 3 
од Законот за саден материјал („Службен весник 
на СРМ" број 10/73), објавува дека во регистарот на 
саден материјал се запишани следните организации 
на здружениот труд: 

— Земјоделско индустриска трговска организа-
ција „Прогрес" — Ѓорче Петров — Скопско, рег. 
број 25, решение број 10-УП/Г — 182 од 17. 12 1975 
година. 

30 јуни 1976 

— Земјоделската задруга „Никуштак" е. Никуш-
так — кумановско, рег. број 26, решение број 
10-УП/10 — 9 од 3. ОЗ. 1976 година. 

— Винарската визба Охрид, рег. број 27, решение 
број 10-УП/10 — 19 од 3 ОЗ. 1976 година. 

О Б Ј А В А 
за запишување во регистарот на производители 

на семе 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство — Скопје, во смисла на член 24 став 4 
од Законот за семе („Службен весник на СРМ", бр. 
18/73), објавува дека во регистарот на производи-
тели на семе е запишана следната организација на 
здружениот труд: 

Земјоделско шумарскиот факултет ООЗТ Зем-
јоделски оддел — Скопје за производство на овош-
но семе. Рег. број 18, решение број 10-УП/Р — 216 
од 24. 12. 1975 година. 

О Б Ј А В А 
за запишување во регистарот на доработувачи 

на семе 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство — Скопје, во смисла на член 24 став 4 
од Законот за семе („Службен весник на СРМ", 
бр. 18/73), објавува дека во регистарот на дора-
ботувачи на семе е запишана следната организаци-
ја на здружениот труд: 

Земјоделско-шумарскршт факултет ООЗТ — 
Земјоделски оддел — Скопје за доработка на овош-
но семе. Рег. број 23, решение број 10-УП/10 — 216 
од 24. 12. 1975 година. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 37 од 3. IX. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 15, го запиша во судскиот 
регистар основањето на деловните единици — про-
давници на Земјоделската задруга „Пирок", со се-
диште во село Мокриево, Струмичко: 

1. Деловна единица — Магазин за откуп на 
земјоделски стоки и производи, со седиште во село 
Муртино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на сите видови земјоделско-сточарски 

производи и продажба на истите. 
Раководител: Иван Заев. 
2. Деловна единица — Магазин за откуп на 

земјоделски стоки и производи, со седиште во село 
Мокриево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на сите видови земјоделско-сточарски 

производи и продажба на истите. 
Раководител: Димитар Атанасов. 
3. Деловна единица — Магазин за прехранбени 

стоки, со седиште во Скопје, ул. „Борка Талевски" 
бр. 26. 

Предмет на работење: 
— купување и продавање на прехранбени сто-

ки преку магазинот, а исто така договарање во 
врска со купопродажбата на прехранбени произ-
води, односно на производите за кои има право 
задругата. 

Раководител. Крсте Цветановски. 
4. Деловна единица — Магазин за откуп на 

земјоделски производи како и чуваше и продажба 
на репроматеријали, со седиште во село Босилово, 
Струмичко. 
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Предмет на работење: 
— откуп и продажба на земјоделски и сто-

чарски производи, чување и продажба на репро-
материјали. 

Раководител: Никола Замбаков. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Пирок", село Мокриево, Струмичко, бр. 
225 од 2. IX. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
37/75. , (23) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 185 од 4. IX. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 7, ги запиша во судскиот ре-
гистар деловните единици — продавници на Зем-
јоделската задруга „Младост", со седиште во село 
Борисово, Струмичко: 

1. Деловна единица — Откупен пункт бр. 2, 
со седиште во село Добрејци, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп и промет на сите видови земјоделски 

култури: краставици, пипер, бостан, патлиџан и др. 
Раководител: Димчо Мирчев. 
2. Деловна единица — Откупен пункт бр. 1, 

со седиште во село Борисово, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— откуп и промет со сите видови земјоделски 

култури: краставици, пипер, патлиџан, бостан и др. 
Раководител: Иван Трајков. 
3. Деловна единица — Откупен пункт бр. 3, 

со седиште во село Седларце, Струмичко. 
Предмет на работење I исто како деловната еди-

ница број 2. 
Раководител: Кољо Димоски. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на задругата бр. 
394/2 од 28. VIII. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
185/1975 година. (24) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 188 од 1. IX. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 257, ја запиша во судскиот 
регистар промената на предметот на работењето 
или дејноста на Модната конфекција „Астибо" — 
Штип, ООЗТ „Општествена исхрана" — Штип, уште 
и со: 

— организирање општествена исхрана и за дру-
ги работни организации. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
„Општествена исхрана" од 3. IX. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
188/75. (27) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 192 од 4. IX. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 257, ја запиша во судскиот 
регистар промената на одговорноста спрема ООЗТ 
и спрема работната организација на Модната кон-
фекција „Астибо" — Штип и тоа: ООЗТ „Галак-
сија" — Штип во состав на МК „Астибо" — Штип 
има својство на правно лице и во вршењето на 
работата спрема трети лица настапува самостојно, 
во свое име и за своја сметка, за обврските спрема 
другите ООЗТ одговорноста е исклучена, а во прав-
ниот промет со трети лица одговара потполно и 
неограничено. 

Промената на одговорноста спрема основните 
организации се однесува и за: 

— ООЗТ „Женски програм" — Штип, 
— ООЗТ „Младост" — Штип, 
— ООЗТ „Машки програм" — Штип. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа 

на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ Модна 
конфекција „Астибо" — Штип, бр. 95/РС од 30. IV. 
1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
192/75. (28) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 262 од 28. X. 1975 година; на регис-
тарската влошка бр. 257, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за потпи-
шување на Модната конфекција „Астибо" — Штип, 
ООЗТ „Астибо — Комерц" — Штип, Деловна еди-
ница — Продавница бр. 65, со седиште во Инџија, 
ул. „Ленинова" бр. 27, така што на местото на до-
сегашниот раководител на продавницата Петар Ќу-
риќ е назначена за раководител Матилда Панов. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Советот на ООЗТ „Астибо Комерц" 
— Штип бр. 131/Советот од 2. IX. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
262/75. (29) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 229 од 18. IX. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 14, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата односно називот 
на ОЗТ — Гимназија „Славчо Стојменов", со се-
диште во Штип, која ќе гласи: Гимназија „Славчо 
Стојменски", со седиште во Штип. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на работните луѓе на орга-
низацијата на здружен труд Гимназија — Штип, 
бр. 245 од 15. IX. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
229/75. (30) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 268 од 29. X. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. '230-03-00, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на предметот на ра-
ботењето на Основната организација на здружен 
труд „Снабдител" — трговија на мало и големо — 
Штип, во состав на „Макпромет" — производно 
трговско претпријатие на големо и мало — Штип, 
уште и со: 

— промет со печени кокошки, колбаси, кренов-
ки, помфрит, месо приготвено на скара и бели 
печива (мрсни и обични), кафе, млеко и точење 
на пиво. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител" — Штип, 
бр. 02-44/20 од 12. IX. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
268/75. (31) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 252 од 27. X. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 5, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата односно називот на 
организацијата на здружен труд .— Металски учи-
лишен центар „Коле Нехтенин", со седиште во 
Штип, која за натака ќе гласи: Електро машински 
училишен центар „Коле Нехтенин", со седиште во 
Штип. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на работната заедница на 
МУЦ „Коле Нехтенин" — Штип, бр. 0201-380 од 
26- X. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
252/75. (32) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 271 од 29. Х̂ . 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 24, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување и потпишување на ОЗТ — Централно ос-
новно училиште „Страшо Пинџур", со седиште во 
село Карбинци, Штипско, односно досегашниот в. 
д. директор Марија Ракиќ е именувана за дирек-
тор на организацијата на здружен труд, која ќе 
ја застапува и потпишува во целост. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
на одлуката на Советот на Централното основно 
училиште „Страшо Пинџур" — село Карбинци, бр. 
17 од 29. IX. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
271/75. (34) 

Ј 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 270 од 29. X. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 230, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на предметот на работе-
њето на деловните единици на „Макпромет" — 
производно трговско претпријатие на големо и 
мало Штип, ООЗТ — трговија на мало и големо 
„Снабдител" — Штип и тоа: 

1. Деловната единица — Продавница (киоск), 
со седиште во Штип ул. „Партизанска" (кај авто-
буската станица) е проширува својата досегашна 
дејност уште и со: 

— промет на мало со печени-варени колбаси, 
креновки, месо приготвено на скара, алкохолни и 
безалкохолни пијалаци во запечатена форма, мрс-
ни и бели печива, наполитано , бонбони, чоколади, 
кекси, гума за жвакање, цигари, кибрит, алва, ло-
кум, сладолед и јогурт. 

2. Деловната единица — Продавница до Гим-
назијата „Славчо Стојменски" — Штип ја про-
ширува својата дејност уште и со: 

— промет со печени кокошки, колбаси, кре-
новки, помфрит, месо приготвено на скара и бели 
печива (мрсни и обични). 

3. Деловната единица — Продавница — слат-
кара, на ул. „Маршал Тито" бр. 23 ја проширува 
својата дејност уште со: 

— промет на мало со кафе, бело кафе, млеко, 
млечни производи, пиво, точење на пиво, мрсни и 
бели печива. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ООЗТ „Санбдител" — 
Штип, бр. 02-44/2 од 12. IX. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
270/55. (33) 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Комуналната 
организација на здружен труд „Брегалница" — 
Делчево, бр. 01-595 од 19. XII. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
321/75. (56) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 303 од 11. XII. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 114, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на ОЗТ — Централно основно 
училиште „Моша Пијаде", со седиште во Радовиш, 
поради поделба. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
303/75. (62) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 308 од 17. XII. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 40, ја запиша во судскиот 
регистар промената на предметот на работењето 
односно проширувањето на дејноста на Занаетчис-
кото услужно трговско претпријатие на големо и 
мало „Универзал", со седиште во Радовиш, уште 
и со: 

— производство на суптилни филтер патрони. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа 

на одлуката на Собирот на работните луѓе на За -
наетчиското услужно трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Универзал" — Радовиш, бр. 217 од 
16. ХИ. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
308/75. (63) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 272 од 4. XI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 238, го запиша во судскиот 
регистар следното: „Тргопромет" — трговска ра-
ботна организација, со седиште во Берово, го про-
менила директорот Грковски Борис, на чие место 
за директор е именуван Предарски Кирил, кој со 
потполни и неограничени овластувања ја застапува 
и потпишува организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на „Тргопромет" 
— трговска работна организација — Берово. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
272/75. (54) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 279 од 7. XI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 192, го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашниот директор на Гим-
назијата „Методи Митевски — Брицо" — Делчево, 
Богатин Трајановски, е резрешен од должност. На 
негово место за директор е именувана Попчевска 
Николина, која со потполни и неограничени овлас-
тувања ја застапува и потпишува организацијата 
на здру:кен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Делчево 
бр. 0105-1817 од 28. X. 1975 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
279/75. (55) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше -
нието Фи. бр. 321 од 23. XII. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 58, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање и потпишување на организацијата на здру-
жен труд — Комунална организација на здружен 
труд „Брегалница" — Делчево, односно на местото 
на досегашниот директор Васко Наневски е имену-
ван за в. д. директор Киро Бојчев, кој неограни-
чено ќе ја застапува и потпишува комуналната ор-
ганизација. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство од IV одделение на име Дехари 
Акиф, е. Камењане, Тетово. (1355) 

Лична карта на име Адеми Ремзи, с.Каме-
њане, Тетово. (1356) 

Свидетелство од VIII одделение на име Елма-
зи Азиз, е. Равен, Гостивар. (1357) 

Здравствена легитимација на име Јосиф Јуру-
ковски, ул. „Н. Парапунов" бр. 32, Гостивар. (1358) 

Ученичка книшка од V одделение на име Ж а к -
лина Конеска, ул. „Шакир Војвода" бр. 4 Прилеп. 

Ученичка книшка на име Рамадан Тахири, е. 
Пршовце, Тетово. (1360) 

Пасош бр. 112074, на име Јанко Ристовски, ул. 
„Кавала" бр. 24, Битола. (1361) 

Воена книшка издадена од Мостар на име Перо 
Толевски, е. Добрушево, Битола. (1362) 

Здравствена легитимација на име Билјана Мир-
ковска, ул. „Прилепска" бр. 68/13, Битола. (1363) 

Книшка од V одделение на име Славе Злат-
коски, Прилеп. (1364) 

Воена книшка на име Ацо Ристески, ул. „Орде 
Чопела" бр. 88, Прилеп. (1365) 

Индекс бр. 52/68, издаден од Вишата економ-
ска школа на име Љубинка Настоска, ул. „Боца 
Иванова" бр. 24, Прилеп. (1366) 

Здравствена легитимација на име Снежана Ѓур-
е с к а , ул. „М. Пијаде" бб, Прилеп. (1367) 

Здравствена легитимација на име Крсте Геор-
гиоски, ул. „В. Кидрич" бр. 41, Прилеп. (1368) 

Свидетелство издадено од Индустриското учи-
лиште „Перо Наков" на име Марица Димковска 
ул. „Никола Тесла" бр. 117, Куманово. (1369) 

Свидетелство од IV одделение на име Лила В. 
Гиова, е. Војница, Т. Велес. (1370) 

Здравствена легитимација на име Снежана 
Бошковска, ул. „Страшо Пинџур" бр. 2, Тетово. 

Свидетелство на име Кенан Меџит Сулејмани, 
е. Пирок, Тетово. (1372) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Гимназијата „Гоце Делчев" Куманово на име Очка 
Солтировска, Куманово. (1702) 
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Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на 
име Спирко Мариниски , ул. „Караорман" бр. 14, 
Тетово. (1373) 

Свидетелство од II година, издадено од ЕМУЦ 
„Ѓуро Салај" — Битола на име Петар Цветаноски, 
ул. „Ленин" бр. 104, Прилеп. (1374) 

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од 
Училиштето „Пецо Даскало" на име Васка С. Ј а -
неска, е. Браилово, Прилеп. (1375) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Траневски, е. Сојаклари, Т. Велес. (1376) 

Воена книшка на име Кирил Иванов, ул. „Па-
но Мударов" бр. 24, Кавадарци. (1377) 

Возачка дозвола на име Аќим Исмаили, Гос-
тивар. (1378) 

Свидетелство за завршено матурски испит из-
дадено од Гимназијата „Страшо Пинџур" — Беро-
во на име Благој Атанасов, е. Троботивиште, Дел-
чево. (1379) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Гоце Делчев" — е. Љубанци на 
име Иванка Ќосева, Скопје. (1383) 

Свидетелство за завршено авто лакер, издадено 
од ГУЦ — „Здравко Цветковски" на име Најдо 
Костовски, Скопје. (1384) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Мирко Ване Спасовски, е. Истибане, Кочани. (1385) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Моша Пијаде" — 
Ѓ. Петров на име Славица Кочовска, Скопје. (1386) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Љу-
бисав Петковски, Скопје. (1387) 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Благој Пецо Дрогрешки, Скопје. (1388) 

Диплома за завршено средно техничко учи-
лиште, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски" — 
Скопје на име Десанка М. Јакимовска, Скопје. 

(1389) 
Свидетелство за II клас издадено од Гимна-

зијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име Јо-
вица Јандревски, Скопје. (1390) 

Воена книшка издадена од Неготино на име 
Блажо Трајко Наков, Скопје. (1391) 

Индекс бр. 1694, издаден од Градежниот ф а -
култет — Скопје на име Цена Митевска, Скопје. 

(1392) 
Воена книшка издадена од Скопје на име 

Авдула Селими, Скопје. (1393) 
Индекс бр. 173, издаден од Шумарскиот факул-

тет — Скопје на име Силвана Стојановска Скопје. 
(1394) 

Здравствена легитимација издадена од Скогле 
на име Марија Баланчевска, Скопје. (1395) 

Здравствени легитимации издадени од Скопје 
на име Ајете и Енвер Терзија, Скопје. (1396) 

Воена книшка издадена од Краљево на име 
Борис Иван Наумов, Скопје. (1397) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Пе-
тар Стеријовски, Скопје. (1398) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на име Слав-
ко Ивановски, Скопје. (1399) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Драгутин Отовиќ, Скопје. (1400) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Градежното техничко училиште „Здравко 
Цветковски" — Скопје на име Бранко Славковски, 
Скопје. (1401) 

Свидетелство за II година, издадено од Еко-
номското училиште „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на 
име Трајана Димова, Ѓ. Петров. (1402) 

Работна книшка рег. бр. 1354, издадена од 
Скопје на име Љубица Колевска, Скопје. (1403) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од 
Училиштето „Кирил и Методи" — е. Вранче на 
име Блага Стој ческа, е. Вранче, Прилеп. (1404) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сефер 
Ибров Каришик, е. Лажани, Прилеп. (1405) 

Свидетелство за I клас на име Благоја Миха-
лоски, ул. „Р. Ивановски" бр. 36, Прилеп. (1406) 

232. 
233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

537 

538 

538 

538 

538 

538 

539 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за помилување на осудени л^ца 537 
Одлука за висината на дневниците на 
функционерите и работниците што ги 
именува односно назначува Извршниот 
совет или што се именуваат односно 
назначуваат во согласност со Извршниот 
совет — — — — — — — — — 
Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за труд — 
Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — — — — — 
Решение за разрешување од должност 
директор на Републичкиот завод за за-
штита на спомениците на културата — 
Решение за именување вршител на дол-
жноста директор на Републичкиот за-
вод за заштита на спомениците на кул-
турата — — — — — — — — — 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 22/76 од 28 април 1976 година 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 44/74 од 12 мај 1976 година — 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Договор за основите на Општествениот 
п и н за општествемо-економскиот развој 
на СР Македонија за периодот 1976— 
1980 година за создавање на услови за 
изградба и опрема на современ простор 
за здравствена заштита на населението 
од општ интерес за Републиката — — 
Договор за основите на Општествениот 
план за општествено-економскиот раз-
вој на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за периодот 1976—1980 година 
за подобрување на санитарно-хигиенска-
та и епидемиолошката состојба 
Договор за основите на Општествениот 
план за општествено-економскиот: развој 
на Социјалистичка Република Македо-
нија за периодот 1976—1980 година за 
намалување на високата смртност на до-
енчињата и малите деца 
Самоуправна спогодба за заедничките 
основи и мерила за стекнување и рас-
поредување на доходот и распределбата 
на средствата за лични доходи, други 
лични примања и заедничка потрошу-
вачка — — — — — — — — — 

540 

— 540 

— — — 542 

543 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на износот на паричниот на-
доместок над кој не може да се испла-
тува на времено безработните лица — 
Одлука за измена на Одлуката за из-
носот на приходите на работникот и 
членовите на неговото потесно семејство 
односно домаќинство кои влијаат врз 
остварувањето на правото на паричен на-
доместок — — — — — — — — 
Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на основицата по која пре-
сметуваат и плаќаат придонес за врабо-
тување работните луѓе што вршат деј-
ност со личен труд и со средства во 
сопственост на граѓаните — 
Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на основицата и стапката на 
придонесот за вработување што го пла-
ќаат југословенските работници врабо-
тени во странство — — — — — — 

548 

548 

— — 548 

549 
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217. Одлука за усвојување завршната сметка 
на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово 
за 1975 година, за здравственото осигу-
рување на работниците — — — — — 549 

218. Одлука за употреба на средствата на Ре-
зервниот фонд на Заедницата — — — 550 

219. Одлука за усвојување завршната сметка 
на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово 
за 1975 година за здравственото осигу-
рување на земјоделците — — — — 550 

220. Одлука за употреба на средствата на 
Резервниот фонд на Заедницата — — 550 

221. Одлука за утврдување на финансиски-
от план на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
— Тетово за 1976 година за здравствено 
осигурување на 'земјоделците — — — 551 

222. Одлука за задолжително издвојување 
средства во Резервниот фонд на Заедни-
цата за 1976 година — — — — — — 551 

223. Одлука за издвојување средства во 
Фондот за развој на здравствената служ-
ба во 1976 година — — — — — — 551 

224. Одлука за издвојување средства во по-
себен фонд — — — — — — — 552 

225. Одлука за утврдување на Финансискиот 
план на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Тетово за работничко осигурување за 
1976 година — — — — — — — — 552 

226. Одлука за задолжително издвојување 
средства во Резервен фонд на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување за 1976 година — 552 

227. Одлука за издвојување средства во Фон-
дот за развој на здравствената служба 
во 1976 година — — — — — 553 

228. Одлука за издвојување средства во по-
себен фонд — — — — — — — 553 

229. Одлука за користење на средствата на 
резервите на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурува-
ње — Тетово — — — — — — — 553 

230. Одлука за позајмица од издвоените ^ м о -
билизираните) средства на посебна смет-
ка — — — — — — — — — — 553 

231. Одлука за користење на средствата из-
двоени на посебните сметки на само-
управните интересни заедници за 1975 
година — — — — — — — — 554 

232. Одлука за измена на Одлуката за из-
носот на надоместокот на трошоците за 
превоз, исхрана и сместување на осигу-
рените лица за време на патување и 
престој во друго место во врска со ост-
варувањето на здравствената заштита — 554 

233. Одлука за полноважно располагање со 
имотот и жиро сметките на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово — — 554 

234. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување 
и стапките на посебниот придонес за 
користење на здравствена заштита во 
странство за 1976 година — — — — 555 

235. Одлука за висината на стапката за из-
двојување на задолжителната резерва 
за 1976 година — — — — — — 555 

236. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесот од катастарскиот доход, пау-
шалниот износ по член на домаќинство 
и паушалниот износ по домаќинство за 
здравствено осигурување на земјодел-
ците за 1976 година — — — — — 556 

237. Одлука за висината на стапката за из-
двојување на резерва од приходите на 
Основната заедница — Струмица за 1976 
година — — — — — — — — 556 

238. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување 
и стапките на посебниот придонес за 
користење на здравствена заштита во 
странство за 1976 година — — — — 556 

239. Одлука за висината на стапката за из-
двојување на задолжителната резерва 
во 1976 година — — — — — — 557 

240. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесот од катастарскиот доход и 
паушалниот придонес по член на дома-
ќинство и паушалниот придонес по до-
маќинство за здравствено осигурување на 
земјоделците — Валандово за 1976 год. 557 

241. Одлука за висината на стапката за из-
двојување на резерва од приходите на 
Основната заедница — Валандово за 
1976 година — — — — — — — 557 

242. Одлука за придонесите за здравствено 
осигурување што се плаќаат во посто-
јани месечни износи за одделни кате-
гории на осигуреници — — — — — • 558 

243. Одлука за утврдување на Финансискиот 
план на здравственото осигурување на 
земјоделците за 1976 година — — — 559 

244. Одлука за учество во трошоците на по-
едини видови здравствени услуги од 
страна на осигурените лица — — 559 

245. Одлука за учество на осигурените лица 
во трошоците при користењето на заб-
нопротетички, ортопедски, очни, слушни 
и говорни помагала — — — — — 559 

246. Одлука за учество на осигурените лица 
во трошоците за набавка на лекови — 560 

247. Одлука за учество на осигурениците — 
земјоделци при користењето на здрав-
ствени услуги — — — — — — — 560 

248. Одлука за утврдување висината на сред-
ствата за авалирање на меници во 
1976 година — — — — — — — 561 

249. Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1976 година — 561 

250. Одлука за воведување на задолжител-
но учество на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците за лекување 
во стационарните здравствени работни 
организации — лекувалишта: Дебарски 
Бањи, Катлановска Бања, Врњачка Б а -
ња, „Игало" и други бањски и природ-
ни лекувалишта — — — — — — 561 

251. Одлука за распишување на избори за 
делегати во Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид — — 562 

252. Одлука за утврдување на Финансиски-
от план на здравственото осигурување 
на работниците за 1976 година — — 562 

253. Одлука за надоместок на Стручната 
служба на Заедницата за здравствено 
осигурување на работниците — Охрид 
за работите што ќе ги извршува во 
1976 година — — — — — — — — 562 

254. Одлука за висината на стапката за за-
должителен резервен фонд за 1976 год. 563 

255. Одлука за висината на стапката за из-
двојување за развој на здравствената 
служба во 1976 година — — — — — 563 

256. Одлука за висината на стапката за за-
должителна резерва за 1976 година — 563 

257. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравствено осигурување 
на работниците за 1976 година — — 564 
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