
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 15 април 1977 
С к о п ј е 

Број 16 Год. ХХХШ 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
5 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

137. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА 
ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за дополнување на За -
конот за подрачјата на општините во Социјалистич-
ка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 23 ноември 1976 година. 

Бр. 06-994/76 
23 ноември 1976 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Собранието на Претседателството 
на СРМ, на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧ-
ЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за подрачјата на општините во Со-

цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 2/65), во член 2 точка 20, по 
зборот „Карловце" се додава зборот „Карпош"; во 
точка 29 по зборот „Робово" се додава зборот „Са-
моилово"; а во точка 6 зборот „Горничет" се заме-
нува со зборовите: „Ново Конско". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

138. 
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 
законик, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 30 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Пајсијан Стојко Огњановски, од с. Железна 

Река. 
II 

Изречената казна се услови за 1 година на: 
1. Димче Наум Витановски, од Скопје, 
2. Љубе Каме Андреевски, од Титов Велес, 

3. Гинка Голуб Јовановска, од Скопје, 
4. Васил Димитар Христов, од Скопје, 
5. Раман Фериз Рамадановски, од с. Бузалково, 
6. Мехмед Шабан Реџеповиќ, од Скопје, 
7. Џемаил Јусуф Бејтула, од с. Буковиќ, 
8. Николета Иван Петровска, од Крива Паланка. 

III 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 

година на: 
1. Ремзи Шаби Бислимовски, од. с. Грушино, 
2. Џавид Рамадан Красниќи, од Урошевац, 
3. Хаџија Дестан Џемаил, од Скопје. 

IV 
Изречената казна се услови за 2 години на: 
1. Асан Елез Веат, од Скопје. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна строг 

затвор се замени со казна затвор и се услови за 1 
година на: 

1. Санде Трајче Крстевски, од с. Добридол, 
2. Љубиша Антон Виниќ, од Титов Велес, 
3. Предраг Томо Јаничиќ, од Скопје, 
4. Трајко Ванчо Аџиовски, од с. Обршани, 
5. Александар Јандреј Николовски, од с. Бо-

гомила, 
6. Никола Ангел Ангелов, од Кочани, 
7. Кемал Сали Јашаров, од Штип, 
8. Ставре Димитар Петковски, од Гевгелија. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Атанас Здраве Димовски, од Битола. 

VII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Владимир Мика Ристовски, од с. Умин, 
2. Петруш Владимир Ефтимов, од с. Лаки, 
3. Трајан Антон Блажевски, од Скопје, 
4. Трајче Љупчо Хаџи — Арсов, од Титов Велес. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна строг 

затвор се замени со казна затвор и се услови за 2 
години на: 

1. Јордан Трајче Трајковски, од Прилеп. 

IX 
Изречената казна се намали за 6 месеци на: 
1. Слободан Љубомир Арсовски, од Куманово. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Претседател 
Бр. 06-213 на Претседателството 

30 март 1977 година на СРМ, 
Скопје Видое Смилевски, с. р. 
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139. 141. 

Врз основа на член 63 од Законот за народна 
одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 11/76) и член 
49 од Деловникот на Претседателството на СРМ, 
Претседателството па СРМ, на седницата одржана 
на 30 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ 

НА СОВЕТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

I 
Во Одлуката за образување на Совет за на-

родна одбрана, објавена во „Службен весник на 
СРМ" бр. 11/76, во дел III точка 4 алинеја 4 се врши 
следната измена: 

Благоја Станоевски, се разрешува од функци ја -
та член на Советот за народна одбрана, поради оде-
ње на нова должност, 

Томислав Петрушевски, претседател на Претсе-
дателството на Р К на Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија, се именува за член на Со-
ветот за народна одбрана. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Бр. 06-217 
30 март 1977 година 

Скопје 

140. 

Врз основа на член 3 и 13 од Законот за ре-
публичките совети („Службен весник на СРМ" бр. 
27/75) и член 86, став 3 од Деловникот на Претсе-
дателството на СРМ, а во согласност со органите и 
организациите што учествуваат во работата на Ре-
публичкиот совет за односи со странство, Претсе-
дателството на СРМ, на седницата одржана на 30 
март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ 
ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И ЧЛЕНОВИ НА 
ОВОЈ СОВЕТ ОД РЕДОТ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ, 

НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ 

Во Одлуката за именување на претседател на 
Републичкиот совет за односи со странство и чле-
нови на овој Совет од редот на општествените, на-
учните и стручните работници („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/75) делот III точка 4 се вршат следните 
измени: 

Зоран Дограмаџиев се разрешува од функци ја -
та член на Републичкиот совет за односи со стран-
ство, поради заминување на должност надвор од 
земјата. 

Тихомир Благоја Илиевски, коментатор во над-
ворешно-политичката редакција на Телевизија 
Скопје, се именува за член на Републичкиот совет 
за односи со странство. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 06-216 
30 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за пре-
несување на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството 
врз организациите на здружениот труд (-,Службен 
весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76 и 15/77), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ШТО 
СЕ ПРЕНЕСЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИ 
ИСКАЖАНИ ПО ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1976 

ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на Социјалистичка Република Маке-

донија за инвестиции во стопанството што, според 
Законот за пренесување на средствата на Соција-
листичка Република Македонија за инвестиции во 
стопанството врз организациите на здружениот труд, 
им се пренесени на организациите на здружениот 
труд можат да ги користат за покривање на ^ п о к -
риениот дел од загубите искажани по завршните 
сметки за 1976 година, според условите утврдени со 
оваа уредба. 

Член 2 
Организацијата на здружениот труд може да 

ги користи средствата за покривање на ^ п о к р и е -
ниот дел од загубата од член 1 на оваа уредба под 
услов. 

— да се здружени средствата на резервите на 
основните организации на здружениот труд во рам-
ките на работната организација на здружениот труд 
и искористени за покривање на непокриениот дел 
од загубата; и 

— ако со користењето на средствата од други-
те извори и средствата според оваа уредба се обез-
бедува целосно покривање на загубата на органи-
зацијата на здружениот труд. 

Член 3 
Врз основа на документацијата за исполнување 

на условите од член 2 на оваа уредба и решението 
на деловната банка со кое и се пренесени средства-
та на СР Македонија за инвестиции ЕО стопанство-
то, организацијата на здружениот труд може овие 
средства да ги користи за покривање на загубата 
од член 1 на оваа уредба. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Бр. 12-843/1 
31 март 1977 година 

Скопје 

142. 

Врз основа на член 124 точка 3 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/73 и 17/74) и член 8 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1977 година („Службен весник на СРМ", бр. 44/76), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 

ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на СР Ма-
кедонија се доделуваат 1.300.000 динари на Новин-
око-издавачкото и печатарско претпријатие „Нова 
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Македонија" ООЗТ — Редакција „Флака е влазе-
римит" — Скопје, за санација на материјалната по-
ложба. 

2. Средствата од претходната точка се даваат 
без обврска за враќање. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 12-743/1 
31 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

143. 

Врз основа на член 25 од Законот за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 1977 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/76), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

И ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА 

1. Важноста на Одлуката за определување пре-
мија за кравјо и овчо млеко во 1975 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 19/75, 1/76 и 24/76) се про-
должува до 30. VI. 1977 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 12-3176/1 
30 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

144. 
Врз основа на член 11 од Законот за дополни-

телен данок на доход на организациите на здру-
жениот труд („Службен весник на СРМ", бр. 13/77), 
републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕТО НА ДОПОЛ-

НИТЕЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 

1. Организациите на здружениот труд — обврз-
ници на данокот на доход го пресметуваат и упла-
туваат дополнителниот данок на доход според З а -
конот за дополнителен данок на доход на органи-
зациите на здружениот труд и ова упатство. 

2. Дополнителниот данок на доход се пресмету-
ва на образецот „РДД" - Пресметка за плаќање на 
данок на доход на организациите на здружениот 
труд, на кој во горниот десен агол се впишуваат 
зборовите „Дополнителен данок". 

3. Дополнителниот данок на доход за периодот 
јануари-март 1977 година се утврдува според пе-
риодичната пресметка за тој период, а се уплатува 
до 30 април 1977 година. 

Аконтацијата за периодите април-јуни, јули-
септември односно октомври-декември 1977 година 
се пресметува на образецот „РДД" — Пресметка за 
плаќање на данок на доход на организациите на 
здружениот труд — дополнителен данок и се дос-
тавува на Службата на општественото книговод-
ство до 30 април, 30 јули, односно 30 октомври 1977 
година, а се уплатува до 20-ти во месецот за мина-
тиот месец. 

4. Конечната пресметка на дополнителниот да-
нок на доход се утврдува со завршната сметка за 
1977 година. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
по денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-822/1 
март 1977 година 

Скопје 
Заменик на републичкиот 

секретар за финансии, 
Тахир Кадриу, с. р. 

145. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Решението за потвр-
дување статутот на Основната организација на здру-
жениот труд здравствени служби во Кичево број 
02-3270/1 од 30 декември 1974 година на Собранието 
на општина Кичево, на седницата одржана на 16 
март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Решението за потврдување 
статутот на Основната организација на здруже-
ниот труд здравствени служби во Кичево број 
02-3270/1, донесено од Собранието на општина Ки-
чево на седницата одржана на 30 декември 1974 
година („Службен гласник на општина Кичево" бр. 
15/74), во делот во кој е определено кои работни 
места во основната организација на здружениот 
труд се сметаат за раководни. 

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

3. По повод на поднесена претставка Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на решението оз-
начено во точката 1 на оваа одлука, бидејќи утвр-
ди дека основано може да се постави прашањето 
за неговата уставност и законитост. 

4. Судот утврди дека со оспореното решение 
Собранието на општина Кичево го потврдило ста-
тутот на Основната организација на здружениот 
труд здравствени служби во Кичево, менувајќи го 
притоа делумно статутот и определувајќи ги рако-
водните работни места на оваа основна организаци-
ја на здружен труд. 

Според ставот 3 на член 51 од Уставот на СР 
Македонија на работниците во организациите на 
здружениот труд што вршат дејности од посебен 
општествен интерес не можат да им се ограничат 
со Устав загарантираните права што се однесуваат 
на уредувањето на меѓусебните односи во работата. 
Со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 22/73) е предвидено работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд со самоуправна спогодба да ги уредуваат, пок-
ра ј другото, работните места на кои работниците 
имаат посебни овластувања и одговорности (одго-
ворни работни места). Од друга страна, според ста-
вот 2 на член 51 од Уставот на СР Македонија со 
закон во согласност со овој Устав можат да се ов-
ластат собранијата на општините да даваат соглас-
ност на одредбите на статутот на организацијата на 
здружен труд што врши дејност од посебен оп-
штествен интерес, кога тие одредби се од значење 
за остварувањето на посебниот општествен интерес 
во вршењето на тие дејности. Така, со членот 52 
од Законот за здравството („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/70) е предвидено согласност на здрав-
ствената работна организација да дава собранието 
на општината. 

Судот смета дека работните места на кои работ-
ниците имаат посебни овластувања и одговорнос-
ти (одговорни работни места) ги утврдуваат работ-
ниците во основната организација на здружениот 
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труд со самоуправна спогодба. Затоа собранието на 
општината не е овластено да определува кои ра-
ботни места во основната организација на здруже-
ниот труд ќе бидат утврдени како одговорни работ-
ни места. Собранието на општината може со за-
кон да биде овластено да дава согласност на одред-
бите од статутот на здравствена работна организа-
ција, како што е тоа предвидено и со членот 52 од 
Законот за здравството. Меѓутоа, оваа согласност 
треба да биде дадена во рамките на овластувањата 
на општинското собрание утврдени во ставот 2 на 
член 51 од Уставот на СР Македонија и тоа кога 
согласноста се однесува на одредби од статутот 
кои се од значење за остварување на посебниот 
општествен интерес, но не и кога со него се уре-
дуваат прашања од меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд на основната органи-
зација. Судот смета дека овластувањето на општин-
ското собрание од членот 52 од Законот за здрав-
ството треба да се движи во рамките и смислата на 
ставовите 2 и 3 на член 51 од Уставот на СР Ма-
кедонија и на членот 4 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд. 

Со оглед на тоа што со оспореното решение 
Собранието на општина Кичево, потврдувајќи го 

статутот на Основната организација на здружен 
труд здравствени служби во Кичево, ги определило 
раководните работни места на оваа основна орга-
низација на здружен труд, Судот оцени дека реше-
нието во тој дел не е согласност со ставовите 2 и 
3 на член 51 од Уставот на СР Македонија и со 
членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд. 

Врз основа на членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки 
Судот оваа одлука ја донесе на седница без одр-
жување на јавна расправа бидејќи оцени дека на-
тамошното разјаснување на предметот од страна на 
учесниците во постапката не е неопходно. 

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

У. бр. 24/75 Го заменува Претседателот 
16 март 1977 година на Уставниот суд на 

Скопје Македонија, 
Судија 

Петар Лештаров, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
208. 

Заради спроведување на задачите утврдени со 
Резолуцијата за политиката за остварување на Оп-
штествениот план на СР Македонија за периодот 
од 1976 до 1980 година во 1977 година, а врз основа 
на член 139 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, Општата 
заедница на образованието, Републичката заедница 
на културата, Заедницата на научните дејности на 
СР Македонија, Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита, Републичката 
заедница на физичката култура и Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ВИСИНАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕД-
НИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ПРЕКУ РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ БУЏЕТ И ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕС-

НИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Потписниците на овој договор (корисници на 

општествени средства) се согласија, поради оства-
рување на целите и задачите на политиката утвр-
дена со Резолуцијата за политиката за остварува-
ње на Општествениот план на СР Македонија за 
периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година, ост-
варувањето на средствата и финансирањето на оп-
штата и заедничката потрошувачка преку Репуб-
личкиот буџет и финансиските планови на репуб-
личките самоуправни интересни заедници во 1977 
година да се движи во рамките утврдени со овој 
договор. 

Член 2 
Под средствата од член 1 на овој договор се 

сметаат средствата за општата и заедничката пот-
рошувачка, што се евидентираат во Службата на 
општественото книговодство на образецот „Б-2". 

Член 3 
Средствата за финансирање на општата и заед-

ничката потрошувачка од член 1 на овој договор, 
по одделни корисници, ќе изнесуваат: 
1. На Републичкиот буџет до 4.110,0 мил. дин. 
2. На Општата заедница на 

образованието до 780,0 мил. дин. 

3. На Републичката заедни-
ца на културата до 

4. На Заедницата на науч-
ните дејности на СР Ма-
кедонија до 

5. На Републичката самоуп-
равна интересна заедница 
за социјална заштита до 

6. На Републичката заедни-
ца на физичката култура до 

ВКУПНО: 

84,8 мил. дин 

80,7 мил. дин 

40,0 мил. дин. 

12,4 мил. дин. 
5.108,8 мил. дин. 

Во средствата на самоуправните интересни за-
едници од претходниот член не се содржани изно-
сите на приходите што ќе се користат за враќање 
на користените позајмици во 1976 година, а ќе се 
искажат во финансиските планови на самоуправ-
ните интересни заедници. 

Износите на средствата утврдени со овој член 
можат со финансиските планови на самоуправните 
интересни заедници за 1977 година да се зголемат 
за средствата што ќе служат за намирување на 
неизвршените обврски од 1976 година, а најмногу 
до: 

1. к а ј Општата заедница на обра-
зованието 20,0 мил. дин. 

2. к а ј Републичката заедница на 
културата 5,0 мил. дин. 

3. к а ј Заедницата на научните 
дејности на СР Македонија 8,0 мил. дин. 

4. ка ј Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјал-
на заштита 5,6 мил дин. 

5. к а ј Републичката заедница на 
физичката култура 1,0 мил. дин. 

^ ^ В К У П Н О : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 9 , 6 мил, дин. 

Член 4 
Потписниците на овој договор се обврзуваат да 

обезбедат намалување на стапките на придонесите 
и на данокот на доход на основните организации 
на здружениот труд од областа на стопанството ако 
приходите к а ј одделен корисник на општествени 
средства во 1977 година се остваруваат над догово-
рените рамки. 

Член 5 
Потписниците на овој договор се согласија за 

средствата од член 3 на ОВОЈ договор и нивното ко-
ристење да изготват биланси за планираните сред-
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ства и извештаи за извршување на тие биланси спо-
ред единствената методологија, пропишана со Пра-
вилникот за начинот на водење евиденција и начи-
нот на изработка на билансите на планираните 
средства за општата и заедничката потрошувачка и 
извештајот за извршување на тој биланс („Служ-
бел лист на СФРЈ", бр. 30/75, 33/75 и 9/76) најдоцна 
до 31 март 1977 година. 

Заради ефикасност во следењето и заради кон-
трола на остварувањето на договорената општа и 
заедничка потрошувачка во 1977 година, билансите 
од претходниот став ќе се разработат по триме-
сечја. 

Републичките самоуправни интересни заедници 
билансите и извештаите од претходниот став ги 
доставуваат и до Републичкиот секретаријат за ф и -
нансии, во роковите пропишани со Правилникот од 
став 1 на овој член. 

Член 6 
Со билансите од член 5 на овој договор ќе се 

утврди динамиката на користењето на средствата, 
која во глоба л може да изнесува: 

— за периодот јануари-март до 21% 
— за периодот јануари"јуни до 45% 
— за периодот јануари-септември до 72% 
— за периодот јануари"декември до 100% 

Член 7 
Потписниците' на овој договор се согласуваат 

Службата на општественото книговодство — фили-
јала — Скопје да го следи применувањето на до-
говорот и да го контролира остварувањето на пла-
нираните средства за општата и заедничката потро-
шувачка утврдени во член 3 од овој договор и тоа 
поодделно за секој корисник на општествени сред-
ства. 

Ако Службата на општественото книговодство 
врз основа на билансите на планираните средства 
за општата и заедничката потрошувачка и нивната 
разработка по тримесечја и тримесечните извеш-
таи за извршување на билансите утврди дека оства-
рените приходи по поодделен корисник се над утвр-
дениот износ во член 3 и 6 од овој договор, повеќе 
уплатените средства ќе ги издвои на посебни 
сметки. 

Член 8 
Користењето на издвоените средства на посебни 

сметки, според став 2 од претходниот член, ќе се 
регулира со одделен договор, што го склучуваат 
потписниците на овој договор. 

Член 9 
Потписниците на овој договор се согласија сред-

ствата што ќе се издвојат на посебна сметка к а ј 
Службата на општественото книговодство од сред-
ствата на Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата соглас-
но член 5, став 2 и член 6 од Општествениот дого-
вор за висината и движењето на средствата за 
финансирање на општата и заедничката потрошу-
вачка за 1976 година, да се насочат: 

— во полза на средствата на резерва на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата во износ од 22,0 мил. ди-
нари, и 

— остатокот од 3,4 мил. динари во полза на Ре-
публичкиот фонд за заеднички резерви. 

Член 10 
Изменување и дополнување на овој општествен 

договор може да се изврши според постапката по 
која е и склучен. 

Член 11 
Овој договор е потпишан на 28 март 1977 го-

дина, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-493/1 
28 март 1977 година 

Скопје 
ПОТПИСНИЦИ: 

1. За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

2. За Општата заедница на образованието 
проф. Димче Левков, с. р. 

3. За Републичката заедница на културата 
инж. Владимир Поповски, с. р. 

4. За Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита 
Селман Рустеми, с. р. 

5. За Заедницата на научните дејности на 
СР Македонија 
проф. д-р Тодор Џунов, с. р. 

6. За Републичката заедница на физичката 
култура 
инж. Никола Каранфиловски, с. р. 

7. За Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата 
Софе Димитровски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

209. 
Врз основа на член 17 став 4 и 5 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 точка 1 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 31 
март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПО-
РАНЕШНИТЕ ГОДИНИ КОИ ВЛЕГУВААТ ВО 
ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ 

ДОХОДИ ОД 1976 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите 

коефициенти за пресметување на личните доходи 
остварени во годините од 1966 до 1975 година кои се 
земаат за утврдување на пензиската основа нд ниво 
на личните доходи од 1976 година. 

II 

На осигурениците кои остваруваат право на пен-
зија според одредбите на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 46/72), а пензиската основа им се утврду-
ва, со валоризација на личните доходи остварени во 
поранешните години на ниво на личните доходи од 
1976 година, валоризацијата ќе се врши со примена 
на следниве коефициенти; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Личен доход остварен 
во годините 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Валоризационен 
коефициент 

504 
434 
396 
353 
300 
251 
210 
180 
140 
113 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-583/1 
31 март 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

210. 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72) и член 23 и 24 од Стату-
тот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, Собранието на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија на седницата одржана на 31 март 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПЕН-

ЗИСКИ ОСНОВИ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Највисоките пензиски основи од кои може да 

се одреди пензија во 1977 година се определуваат 
во износ, и тоа: 

— за осигурениците кои работеле на 
работни места за кои се бара висо-
ка стручна подготовка (I катего-
рија) 

— за осигурениците кои работеле на 
работни места за кои се бара виша 
стручна подготовка, односно струч-
на подготовка на висококвалифи-
куван работник (II категорија) 

— за осигурениците кои работеле на 
работни места за кои се бара сред-
на стручна подготовка, односно 
стручна подготовка на квалифику-
ван работник (III категорија) 

— - за осигурениците кои работеле на 
работни места за кои се бара нижа 
стручна подготовка, односно стру-
чна подготовка на приучен-полу-
квалификуван работник (IV кате-
горија) 

— за осигурениците кои работеле на 
работни места за кои не се бара 
стручна подготовка (V категорија) 

9.630 динари 

7.702 динари 

6.230 динари 

5.041 динари 

3.851 динари 

III 
На уживателот на пензија чија пензија е опре-

делена од пензиската основа утврдена според точка 
I на оваа одлука, а на кој просечниот месечен ли-
чен доход остварен во пресметковниот период е 
поголем од таа основа, по негово барање повторно ќе 
се определи пензија според највисоката пензиска 
основа која ќе се утврди во наредните години по 
1977 година. 

Повторно определената пензија по оваа точка 
припаѓа од 1 јануари на односната година, без при-
мена на одлуките за валоризација на пензиите. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
применува од 1 јануари 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-584/1 
31 март 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

II 
Износите од точка 1 на оваа одлука се приме-

нуваат за определување на пензиите во чија пен-
зиска основа се пресметани во целост или делумно 
личните доходи од 1976 година. 

211. 

Врз основа на член 203 став 1 точка 1, а во 
врска со член 127 и 129 од Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. . 28/73 и 
28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 31 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИ-
КОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО 
ДОМАЌИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО НА 

ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА 

Во Одлуката за висината на приходите на ко-
рисникот на пензија и членовите на неговото до-
маќинство од КОИ зависи правото на заштитен до-
даток на пензијата („Службен весник на СРМ" бр. 
5/76) во членот 1 се вршат следните измени: 

— во став 2 под 1) бројката „583" се заменува 
со бројката „660", 

— во став 2 под 3) бројката „233" се заменува со 
бројката „264". 

II 
Во членот 2 ред 6 од истата одлука бројката 

„33" се заменува со бројката „37", а во ред 15 број-
ката „583" се заменува со бројката „660". 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-585/1 
31 март 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 април 1977 



15 април 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ДЕМИР ХИСАР 
212. 

Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на кул-
турата („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а во 
врска со член 19 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на културата — Демир Хисар, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 23 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 

ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход заради обезбедување средства на Са-
моуправната интересна заедница на културата на 
општината Демир Хисар. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси и 

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

од 0,30%; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност — по стапка од 0,30%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј -

ност — по стапка од 1,5%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

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

шење на нестопанска дејност — по стапка од 1%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

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

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 34 
23 декември 1976 година Претседател, 

Демир Хисар Василе Радевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ДЕМИР ХИСАР 

213. 

Врз основа на член 27 став 1 точка 3 од Зако-
нот за физичка култура и самоуправните интерес-
ни заедници на физичката култура („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 14 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
физичката култура на општината Демир Хисар, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 24 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 

ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 

личниот доход, заради обезбедување средства на 
Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура на општината Демир Хисар. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси и 

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

од 0.15%; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

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

ност — по стапка од 0,20%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност — по стапка од 0,50% и 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 0,50%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресмету-

вањето и уплатувањето на придонесот за физичка 
култура ќе се применуваат одредбите од член 36, 
37, 38 и 39 од Законот за физичка култура и само-
управните интересни заедници на физичката кул-
тура („Службен весник на СРМ", бр. 5/74). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Број 36 
24 декември 1976 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Јордан Миленковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ДЕМИР ХИСАР 

214. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници за соци-
јална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 14 од Статутот на СИЗ за социјална зашти-
та на општината Демир Хисар, Собранието на За -
едницата, на седницата одржана на 21. 12. 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА 
ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд и работните луѓе од личниот доход, 
заради обезбедување средства за Самоуправната ин-
тересна заедница за социјална заштита на општи-
ната Демир Хисар. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси и 

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

0,50%; 
2. придонес од личен доход од работен однос — 

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

ност — по стапка од 2%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

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

ње на нестопанска дејност — по стапка од 1%. 

Бр. 16 - Стр. 335 
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Член 3 
Во однос на обврзниците, основиците, пресмету-

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

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Број 46 
21 декември 1976 година 

Демир Хисар 
\ Потпретседател, 

Борис Сивевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
НЕГОТИНО 

215. 

Врз основа на член 9 став 1 точка 3 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на основното 
образование („Сл. весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
22 од Статутот на Интересната заедница на основ-
ното образование, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на основното образование — 
Неготино, на седницата одржана на 10 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките од при-

донесот на личниот доход на вработените, од лич-
ниот доход од земјоделска дејност и од личниот до-
ход од самостојно вршење на стопанска дејност за 
Самоуправната интересна заедница на основното 
образование — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на основното 
образование изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос на 
вработените во стопанството и нестопанството, по 
бруто стапка од 5,60%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 1,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност — по стапка од 1,00%; 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност — по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износите, додека на нето личните доходи и 
другите примања ќе се, применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личните 
доходи кои служат како основ за определување на 
износот на придонесите на почетокот на примената 
на оваа одлука. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино" и ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. 

Бр. 01-113 
21 декември 1976 година 

Неготино 
Претседател, 

Марика Сотирова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - НЕГОТИНО 

216. 

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Зако-
нот за определени облици на општествената зашти-
та на децата и за самоуправните интересни заед-
ници за општествена заштита на децата („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74) и член 14 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Неготино, Собра-
нието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, 
на седницата одржана на 20. I. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА -

НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесот од личен доход на вработените, од личен 
доход од земјоделска дејност и личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност за Самоу-
правната интересна заедница за општествена зашти-
та на децата во општина Неготино. 

Член 2 

Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 
ОСИЗ за општествена заштита на децата изнесу-
ваат: 

— придонес од личен доход од стопанството по 
бруто, по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од нестопанството 
по бруто, по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1%; 

— придонес од личен доход од стопанска деј-
ност, по стапка од 1%; 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност, по стапка од 1%. 

Член 3 

Пресметувањето и уплатувањето на придоне-
сот од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износите, додека и на нето личните доходи 
и другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личните 
доходи КОИ служат како основ за определување на 
износите на придонесите на почетокот на примена-
та на оваа одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Неготино" и ќе се применува од 1 јануа-
ри 1977 година. 

Бр. 14 
24 јануари 1977 година 

Неготино 
Претседател, 

Лазар Ѓорѓиев, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
НЕГОТИНО 

217. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 
самоуправните интересни заедници за социјална за-
штита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
14 од Статутот на Самоуправната интересна заедни-
ца за социјална заштита, Собранието на Самоу-
правната интересна заедница за социјална заштита 
— Неготино, на седницата одржана на4 27 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките од при-

донесот на доходот во ОЗТ (ООЗТ), придонесот на 
личен доход од работен однос во нестопанството, 
од личен доход од земјоделска дејност, од личен до-
ход од самостојно вршење на стопанска дејност, 
придонес од личен доход од нестопанска дејност 
и од данок на промет на производи и услуги (збир-
на), за Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

на Самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита изнесуваат: 

— придонес од доходот од стопанството — ОЗТ 
(ООЗТ), по стапка од 0,20%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
на нестопанството, по бруто стапка од 0,30%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј -
ност, по стапка од 4,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност, по стапка од 2,00%; 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност, по стапка од 2,00%; 

— данок на промет на производи и услуги 
(збирна), по стапка од 10,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износот, додека на нето личните доходи и 
другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личните 
доходи КОИ служат како основ за определување на 
износот на придонесите на почетокот на примената 
на оваа одлука. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино" и ќе се применува од 1. I. 1977 
година. 

Бр. 03-17 
28 декември 1976 година 

Неготино 
Претседател, 

Блажо Петров, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - НЕГОТИНО 

218. 

Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на културата 
(-,Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
културата — Неготино, Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата — Неготино, 
на седницата одржана на 29 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУ-

РАТА - НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од доходот на ОЗТ (ООЗТ), придонеси од 
личен доход од работен однос во нестопанството, 
од личен доход од земјоделска дејност и од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 
за Самоуправната интересна заедница на културата 
— Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на културата 
изнесуваат: 

— придонес од доходот од стопанството, по стап-
ка од 0,10%; 

— придонес од личен доход од нестопанството, 
по стапка од 0,20%; 

— придонес од доход од земјоделска дејност, по 
стапка од 3,00%; 

— придонес од личен доход од стопанска деј-
ност, по стапка од 2,00%; 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност, по стапка од 2,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износот, додека на нето личниот доход и 
другите примања ќе се применува само во случај да 
дојде до промена на бруто износите на личен доход 
кои служат како основ за определување на изно-
сите на придонесите на почетокот на примената на 
оваа одлука. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино" и ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. 

Бр. 2 
31 јануари 1977 година Претседател, 

Неготино Слободан Прочков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
НЕГОТИНО 

219. 

Врз основа на Ч1ен 27 точка 3 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на физичката 
култура („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 17 од Статутот на самоуправната интересна за-
едница на физичката култура, Собранието на Само-
управната интересна заедница на физичката кул-
тура — Неготино, на седницата одржана на 29 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од доходот на ОЗТ (ООЗТ), придонеси од 
личен доход од работен однос во нестопанството, 
од личен доход од земјоделска дејност и од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 
за Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура изнесуваат: 

— придонес од доходот од стопанството, по 
стапка од 0,10%; 
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— придонес од личен доход од нестопанството, 
по стапка од ОДО%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 2,50%); 

— придонес од личен доход од стопанска деј -
ност, по стапка од 1,00%; 

— придонес од личен доход од нестопанска 
дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонеси-

те од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износот, додека на нето личните доходи и дру-
гите примања ќе се применува само во случај да 
дојде до промена на бруто износите на личен доход 
кои служат како основ за определување на изно-
сите на придонесите на почетокот на примената на 
оваа одлука. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Неготино" и ќе се применува од 1 јану-
ари 1977 година. 

Бр. 4 
31 јануари 1977 година 

Неготино 
Претседател, 

Коста Ќупов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - НЕГОТИНО 

220. 

Врз основа на член 31 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на вработувањето и за ма-
теријалното обезбедување за време на привремена 
безработност („Службен весник на СРМ", бр. 20/74) 
и член 9 и 33 од Самоуправната спогодба за осно-
вање па Општинската заедница на вработувањето, 
бр. 1631/1 од 1. IX. 1974 година, Собранието на Оп-
штинската заедница на вработувањето — Неготино, 
па седницата одржана на 11 февруари 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Придонесот за вработување се плаќа по стапка 

од 0,75" 0 од бруто личниот доход на вработените. 

П 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши според одредбите на Законот 
за самоуправните интересни заедници на вработу-
вањето и материјалното обезбедување за време на 
привремена безработност. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година и ќе 
се објави во „Службен гласник на општина Него-
тино". 

Бр. 02-51 
11 февруари 1977 година 

Неготино 
Претседател, 

Киро Витанов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - СТРУМИЦА 

221. 

Врз основа на член 14 став 1 точка 4 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Стру-
мица, а по предлог на Извршниот одбор на Заед-
ницата, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата, на седницата одржана на 10 февруари 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА - СТРУМИЦА ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен до-
х,од од самостојно вршење на нестопанска дејност 
по кои ќе се обезбедуваат средства на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата. 

П 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

па Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата изнесуваат: 

— придонес на личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,80%; 

— придонес на личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,80%; 

— придонес на личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 0,80%; 

— придонес на личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,80%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј -

зиното донесување и ќе се применува од 1. 1. 1977 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-42/1 
10 февруари 1977 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Андреев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

222. 

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 — корисници 
на услугите, на Соборот на делегатите на работни-
ците од организациите на здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
24. П. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-

ШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се продолжува важноста на 

Одлуката бр. 02-1251/1 од 19. 5. 1976 г. со кое се 
продолжува важноста за стапките и тарифата на 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 април 1977 
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придонесите за здравственото осигурување и стап-
ката на посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за 1977 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 1. 1977 година. 

Бр. 02-362/1 
24 февруари 1977 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Папестиев, с. р. 

223. 

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 — Струмица, 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 24. 2. 1977 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ 
ПРИДОНЕС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВОТО, 
КАКО И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ДОМА-
ЌИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СТРУМИЦА ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот за здравствено осигу-

гурување на земјоделците за 1977 година се опре-
делуваат: 

а) од катастарскиот приход — во висина од 
17%; ^ ! 

б) по член на домаќинство што се здравствено 
осигурени со Законот — по 50,00 динари; 

в) паушал по домаќинство на лица кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство и 
лица кои земаат земја под закуп, односно лица над 
15 годишна возраст на чие име немаат сопствена 
земја — по 150,00 динари. 

Придонесот од претходните точки се распоре-
дува : 

— за придонесот задолжителни видови ќе се 
пресметува на катастарскиот приход — по 10,20%; 

— за останатите права на катастарскиот приход 
- од 6,8%; 

— по член на домаќинство за задолжителни ви-
дови - 30,00 д.; 

— за останатите права — по 20,00 динари; 
— придонесот од паушал по домаќинство за ли-

ца кои немаат сопствена земја, односно лица над 15 
годишна возраст за задолжителни видови ќе се 
пресметува по 90,00 динари; 

— за останатите права — по 60,00 динари. 

П 
Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од 

обврзниците на начин одреден со законот и другите 
акти донесени од страна на Собранието на Заедни-
цата. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1977 година и 
истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-363/1 
24 февруари 1977 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Папестиев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ - ВАЛАНДОВО 

221. 
Врз основа на член 45 од Самоуправната спо-

годба за основање на основните заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување, Собранието на 
Основната заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Валандово, на заедничка седни-
ца на Соборот на делегатите на работниците — ко-
рисници на услугите, на Соборот на делегатите на 
работниците од организациите на здружен труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
24. П. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-

СТВО ЗА 1977 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот за здравствено осигуру-
вање за 1977 година се определува во височина од 
6,50% од бруто личниот доход и другите примања, 
во која се содржани: 

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

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

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување 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-
чај несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести за организациите на здружениот 
труд и други корисници, што се распоредени во об-
ласта од 1—8 од Номенклатурата, се определува во 
височина од 0,40% од остварениот доход намален 
за пресметаните законски и договорни обврски, ос-
тен данокот на доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташираните работници) се опреде-
лува по стапка во височина од 20% од утврдената 
основица што ја претставуваат: 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матичната организација исплатен во годината 
што претходи на годината во која работникот е 
и.спратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен до-
од во претходната година, како основица се зема 

исплатениот просечен нето личен доход во матич-
ната организација од претходната година, на сите 
работници од категоријата што ја има деташира-
ниот работник. 

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

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната, кога деташирањето е извршено 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% 
од нето примањата на надоместокот. 

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

15 април 1977 
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Член 4 
За лица кои работат по договор за дело ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување во 
случај несреќа на работата по стапка од 0,60% од 
исплатениот надоместок за извршената работа по 
договор 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. 1. 1977 година. 

Бр. 02-183/1 
24 февруари 1977 година Претседател, 

Валандово Киро Чаков, с. р. 

225. 

Врз основа на члзн 45 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување во Стру-
мица и Валандово, Собранието на Основната заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Валандово, на заедничка седница на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на ус-
лугите и Соборот на делегатите на работниците од 
организациите на здружениот труд во здравството 
— даватели на услугите, на седницата одржана 
на 24. 2. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ 
ПРИДОНЕС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО, КАКО 
И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ДОМАЌИН-
СТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ВАЛАНДОВО ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот за здравственото осигу-

РЗтвање на земјоделците за 1977 година се опреде-
луваат: 

а) од катастарскиот приход — во висина од 
17%; 

б) по член на домаќинство што е здравствено 
осигурен со Законот — по 50,00 динари; 

в) паушал по домаќинство на лица кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство 
и лица кои земаат земја под закуп, односно лица 
над 15 годишна возраст на чие име не се води 
сопствена земја — по 150,00 динари. 

Придонесот од претходните точки се распоре-
дува: 

— за придонесот задолжителни видови ќе се 
пресметува на катастарскиот приход по 10,20%; 

— за останатите права на катастарскиот при-
ход - од 6,80%; 

— по член на домаќинство — задолжителни ви-
дови 30,00 динари; 

— за останатите права — по 20,00 динари; 
— придонесот од паушал по домаќинство на 

лица кои немаат сопствена земја, односно лица над 
15 годишна возраст за задолжителни видови ќе се 
пресметува по 90,00 динари; 

— за останатите права — по 60,00 динари. 

П 
Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од 

обврзниците на начин одреден со Законот и други-
те акти донесени од страна на Собранието на За -
едницата. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1977 година и 
истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-184/1 
24 февруари 1977 година 

Валандово 
Претседател, 

Киро Чаков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

226. 

Врз основа на член 19 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71), член 1 од Договорот за 
основите на Општествениот план на општествено-
економскиот развој на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1976—1980 година за 
спроведување на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението и член 30 став 1 
1 очка 11 и член 40 став 1 точка 5, а во врска со 
член 31 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската и основни заедници на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Прилеп, по даденото мис-
лење од собранијата на основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод, на заедничката сед-
ница на трите собори на делегатите, одржана на 
25 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Задолжителните видови на здравствена зашти-

та на населението се прошируваат со опфатот на 
корисниците — осигурените лица со целосна здрав-
ствена заштита на лицата до 20 годишна возраст 
и на лицата над 65 годишна возраст — на начин 
како е тоа регулирано со Договорот за основите на 
Општествениот план на општествено-економскиот 
развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година за 
спроведување на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 
година. 

Член 3 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 
Бр. 1376 

25 февруари 1977 година 
Прилеп 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, с. р. 

227. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

Врз основа на член 43 точка 6 од Статутот, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување Охрид, на седницата 
одржана на 23 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Се усвојува завршната сметка на здравственото 

осигурување на работниците за 1976 година која со-
држи: 
1. П Р И Х О Д И 
— придонес за задолжителни видо-

ви здравствена заштита 25.493.377,80 
— придонес за случај несреќа на ра-

бота и професионални заболувања 2.502.593,60 

Стр. 340 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— придонес за правата на задолжи-
телни видови здравствена заштита 
Вкупно по стапка 7,40% 

— придонес за здравствена заштита 
на пензионерите 

— надомест на трошоците здравстве-
на заштита по конвенции 

— приходи од реосигурување 
— други приходи (за борци од НОВ) 

ВКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
— Издвојувања од приходите: 
- за резерва 4% 

— за развој на здравствената служба 
ОСТВАРЕНИ НЕТО ПРИХОДИ 

2. ВКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ 
3. ОСТВАРЕН ВИШОК НА РАСХО-

ДИ (ЗАГУБА) 

П 

19.231.836,35 
47.227.817,75 

6.596.379,85 

3.453.439,30 
83.861,00 

1.159.559,65 
58.521.057,55 

2.340.842,30 
708.972,80 

55.471.242,45 
57.652.515,55 

2.181.273,10 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

Бр. 05-2081 
23 февруари 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, с. р. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 05-2084 
23. февруари 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, с. р. 

228. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за 
условите и постапката на санација („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 58/76), Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање Охрид, на седницата одржана на 23 февруари 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА 

САНАЦИЈА 

I 
Со оваа одлука се отвара постапка за санација 

на непокриените расходи на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување Ох-
рид, утврдени со завршната сметка за 1976 година 
за работничкото и земјоделското осигурување и се 
утврдува начин за обезбедување на непокриените 
расходи. 

П 
Самоуправната интересна заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување Охрид во ро-
кот до 31. Ш. 1977 година се задолжува да ги 
утврди причините за појавата на непокриените рас-
ходи односно на вишокот на расходи над приходите 
за 1976 година кој изнесуваат: 

1. Земјоделско осигурување 73.257,10 динари. 
Собранието на Заедницата за испитување на 

причините на непокриените расходи ќе формира 
стручна комисија од 3 члена. 

Ш 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување Охрид, се задолжува до 31. 
Ш. 1977 година да донесе и усвои Програма со која 
ќе се обезбеди усогласување т. е. ^ б а л а н с и р а њ е на 
расходите на Заедницата со расположивите средства 
во 1977 година. 

IV 
Средствата за покривање на непокриените рас-

ходи од земјоделско осигурување за 1976 година ќе 
се обезбедат: 

а) од санационен кредит 73.257,10 
б) со отпишување на побарувањата 

од доверителите здравствените установи 
73.257,10 ако не може да се добие сана-
ц и о н и кредит. 

Срокот за обезбедување на средствата за не-
покриените расходи т.е. за загубата е 31. V. 1977 
година. 

229. 
Врз основа на член 43 точка 6 од Статутот на 

Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување Охрид, на седни-
цата одржана на 23. П. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 
I 

Се усвојува завршната сметка на здравствено-
то осигурување на земјоделците за 1976 година која 
содржи : 
1. П Р И Х О Д И 

Динари 
1.055.627,65 — придонеси од земјоделците 

— приходи од фондови на солидар-
ност 
Вкупно остварени приходи 

— Издвојување за резерва 
Остварени чисти приходи: 

2. И З В Р Ш Е Н И Р А С Х О Д И 
ВКУПНО: 

3. Вишок на расходи 
П 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

Бр. 05-2081/1 
23 (февруари 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, с. р. 

409.221,00 
1.464.848,65 

- 58.593,95 
1.406.254,70 

1.479.511,80 
73.257,10 

230. 
Врз основа на член 19 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 1 од Договорот 
за основите на Општествениот план за општествено-
економскиот развој на СРМ за периодот од 1976 до 
1980 година за проширување и спроведување на 
задолжителните видови на здравствената заштита 
па населението, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Охрид, на седницата од 23 февруари 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОЗЗЗО -

ОХРИД 
I 

Правото на целосна здравствена заштита по ос-
нов на задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението, предвидено со одредбите 
на член 30 од Законот за здравствено осигурување 
и задолжителните видови на здравствената зашти-
та на населението, се проширува на осигурениците 
и осигурените лица до 20 годишна возраст и над 
65 годишна возраст. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето а ќе се применува од 1. I. 1977 година. 

Бр. 03-1914 
23 февруари 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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231. 
Врз основа на член 23 од Самоуправната спо-

годба за основање на СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид и член 20 став 2 
од Законот за условите и постапката за санација 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 58/76), Собранието на 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
Охрид, на седницата одржана на ден 26 февруари 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ САНАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИ-

ОТ ЦЕНТАР - ОХРИД ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука Собранието па СИЗ па здрав-

ството и здравственото осигурување Охрид, презе-
ма санација на Медицинскиот центар — Охрид ис-
кажана по завршната сметка за 1976 година. 

Член 2 
Преземената санација од член 1 на оваа одлука 

во висина од 1.066,827,05 д. (еден милион шеесети-
шест илјади динари и осумсто дваесет и седум ди-
нари и 05/100 динари), колку што изнесува непо-
криената загуба на Медицинскиот центар, Самоу-
правната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Охрид средствата за 
санација ќе ги дозначи на Медицинскиот центар — 
Охрид, согласно член 13 став 3 од Законот за усло-
вите и постапката за санација, односно во рок од 
30 дена ќе ги дозначи во целост. 

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

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

Бр. 03-1914 
23 февруари 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

233. 

Врз основа на член 19 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 1 од Договорот 
за основите на Општествениот план за општествено-
економскиот развој на СРМ за периодот од 1976 — 
1980 година за проширување и спроведување на 
задолжителните видови на здравствената заштита 
на населението, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Битола, на седницата одржана на 24. 3. 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 

ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

I 
Правото на целосна Здравствена заштита по ос-

нов на задолжителните видови на здравствената за-
штита на населението, предвидено со одредбите на 
член 30 од Законот за здравствено осигурување и 
задолжителните видови на здравствената заштита 
на населението СЕ ПРОШИРУВА на осигурените 
лица до 20 годишна возраст и над 65 годишна воз-
раст. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ - БИТОЛА 

Бр. 02-47/17 
24 март 1977 година 

Битола 
Претседател, 

Дорче Спировски, с. р. 

232. 

Врз основа на член 43 точка 6 од Статутот на 
Собранието на ОЗЗЗО Охрид, Собранието на сед-
ницата одржана на 23 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПОКАЖАНИОТ ВИШОК НА 
РАСХОДИ (ЗАГУБА) ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Покажаниот вишок на расходи со завршната 

сметка за 1976 година на здравственото осигурува-
ње на работниците ќе се покрие од средствата на 
расположивата резерва на 31. ХП. 1976 година и 
тоа: 

- на конто 930 227.694,15 
- на конто 937 1.953.578,95 

В к у п н о : 2.181.273,10 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а во книговодството ќе се спроведе под 
31. ХП. 1976 година. 

Бр. 05-2082 
23 февруари 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Рибаровска Милка од 
село Белимбегово, против тужениот Рибаровски Зи-
со, со непознато место на живеење, за развод на 
брак. 

Се повикува тужениот Рибаровски Зисо, да се 
јови во судот или да ја достави својата адреса во^ 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно ќе му се одреди старател кој ќе го заста-
пува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 715/76. (35) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 
Симјановска Велика од село Кравари, Битолско, 

поднесе тужба до овој суд за надомест на штета 
против Димчевски Цане од село Оптичари, Битол-
ско, сега со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Цане е со непозната адреса, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд или да одреди свој застапник. Во спро-
тивно на истиот ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 678/76. (34) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 
Пред Општинскиот суд во Струга се води по-

стапка за развод на брак, покрената од тужител-
ката Милена Игнова од Струга, ул. „Нико Не-
стор" бр. 44, под П. бр. 56/77, против тужениот Ор-
дан Игнов, сега во неизвесност и со непознато ме-
сто на живеење. Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Ордан Игнов да се јави 
во рок од 30 дена или во истиот рок да ја достави 
својата адреса. 

Доколку по истекот на овој рок тужениот не се 
јави или не ја достави својата адреса ќе му биде 
одреден старател, во смисла на член 77 од ЗПП, 
кој ќе го застапува до окончувањето на бракораз-
водниот спор. 

Од Општинскиот суд во Струга, П. бр. 56/77. (33) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 78 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор (реизбор) на четири судии на 
Окружниот суд во Скопје и еден судија на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје. 

Заинтересираните кандидати кои ги исполну-
ваат условите од член 74 став 1 од Законот за ре-
довните судови, пријавите треба да ги поднесат до 
Собранието на СР Македонија — Комисија за 
прашања на изборите и именувањата, во рок од 
15 дена, сметано од денот на објавувањето. 

Број 09-1034 
13 април 1977 година 

Скопје 
Законодавно-правна комисија 

на Собранието на СР 
Македонија 

Врз основа на чл. 10 од Самоуправната спо-
годба за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, конкурсната комисија при работ-
ната организација — Ф-ка за целулоза, хартија и 
сива лепенка — Кочани 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на раководно работно место: 
— ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР ЗА ОПШТИ И КАДРОВ-

СКИ РАБОТИ. 
Покрај општите услови предвидени со Законот за 
меѓусебните односи на работниците во здружен 
труд („Сл. лист на СФРЈ" бр. 22/73) и Републичкиот 
закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 
— за работното место се бара да има завршено пра-

вен факултет со 5 години работно искуство по 
дипломирањето; 

— кандидатите да имаат морално-политички ква-
литети, да не се осудувани и да не се под истрага. 

Кон молбите кандидатите треба да достават: 
— доказ за степенот и видот на образованието, 
— потврда за работно искуство, 
— уверение дека не се осудувани и дека не се под 

истрага. 
Некомплетираните документи не се земаат пред-
вид. 

Личниот доход е регулиран според Самоуправ-
ната спогодба за распределба на средствата за ли-
чен доход на работниците во здружениот труд во 
работната организација. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Сл. весник на СРМ". 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе би-
дат известени 8 дена по одлучувањето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до работната организација со назнака за кон-
курсната комисија. (104) 

Советот на Земјоделскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За реизбор на следното работно место — еден 
асистент по предметот Општо полјоделство со агро-
екологија. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот па 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
четири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. (105) 

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет 
на работната организација — Предилницата „Стру-
мичанка" — Струмица, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОДАЖ-
НИОТ СЕКТОР 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 
1. да има завршено економски факултет, 
2. да има 5 години работно искуство во стру-

ката, 
3. да поседува морално-политички квалитети. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Молбите со оригинал документи се доставуваат 

до Архивата на Предилницата со назнака: „за 
Конкурсната комисија". 

Непотполни документи нема да се разгледуваат 
од страна на конкурсната комисија. (106) 

Врз основа на член 15 и член 32 алинеја 5 од 
Статутот, Собирот на работните луѓе при ОЗТ — 
Ветеринарна станица во Дебар, 

р а с п и шу в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на ОЗТ Ветеринарна 
станица Дебар 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

— да е дипломиран ветеринарен лекар, 
— да има две годиш! работно искуство во стру-

ката и да има положено стручен испит, и 
— да поседува морално-политички квалитети. 
Заинтересираните кандидати, покрај молбата, 

треба да достават и: диплома за завршен ветери-
нарен факултет, уверение дека е државјанин на 
СФРЈ, уверение дека не е осудуван и уверение дека 
не е под истрага. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работното место, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Собирот на работните луѓе на ОЗТ — Вете-
ринарна станица Дебар. (103) 
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