
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 16 јануари 1976 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

1. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), а во врска со точката 7 од Одлуката за 
начинот на формирањето на цените и за мерките на 
непосредна општествена контрола на цените на 
производите и услугите од интерес за Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/75), Извршниот 
совет на Собранието на СРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИВОТО ДО КОЕ МО-
ЖАТ ДА СЕ ФОРМИРААТ ЦЕНИТЕ И ЗА ДА-
ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ ЗА УСЛУ-

ГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПАТНИЧКИ 
СООБРАКАЈ 

1. До склучување на општествен договор за 
цените на услугите во железничкиот патнички 
сообраќај, постојните цени за редовните возни би-
лети и за цените на фиксните возни билети за 
одредени релации на ЖТП — Скопје, можат да 
се зголемат линеарно за 8%. 

2. Се овластува Републичкиот завод за цени 
да даде согласност на тарифите за цените од прет-
ходната точка на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
•применува од 5 јануари 1976 година. 

Бр. 12-2793/1 
29 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

2. 
Врз основа на член 4 од Законот за распре-

делба на средствата за нестопански објекти што 
се од општ интерес за Републиката за периодот 
1971—1975 година („Службен весник на СРМ" бр. 
8/73 и 19/75) и член 23 став 2 од Законот за Ре-
публичкиот буџет за 1975 година („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 49/74 и 27/75), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И 
ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ 
ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИ-

КАТА ЗА 1975 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распределба на средствата 
за изградба и опремување на нестопански објекти 
што се од општ интерес за Републиката за 1975 
година („Службен весник на СРМ", бр. 18/75, 25/75 
и 31/75), се вршат следните измени: 

— во точката 1 износот „156.845.000" се заме-
нува со „140.845.000"; 

— во потточката 1 износот „36.300.000" се заме-
нува со „33.300.000"; 

— во потточката 2 износот „13.000.000" се заме-
нува со „11.500.000"; 

— во потточката 7, алинеја 3, износот „3.500.000" 
се брише; 

— во потточката 12 износот „13.000.000" се за-
менува со „9.000.000"; 

— во потточката 16 износот „1.000.000" се бри-
ше; и 

— во потточката 17 износот „10.000.000" се за-
менува со „7.000.000". 

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

Бр. 12-2676/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

3. 
Врз основа на член 17 и 35 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71) и член 7 и 24 од Посебниот општествен до-
говор за критериумите и мерилата за усогласува-
ње на надоместокот на личен доход и на прима-
њата на делегатите и функционерите што ги из-
бираат односно именуваат Собранието на СР Ма-
кедонија, Претседателството на СР Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја, општествено-политичките организации и Сто-
панската комора на Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 2/75), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, на седницата одржана на 22. 
12. 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ КАТЕГОРИИ НА ФУНКЦИИ И ЗА ВИ-
СОЧИНАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИ-
ТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И 
РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОС-
НО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ 
ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ИЛИ НАЗНАЧУВААТ ВО 

СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Во Одлуката за утврдување категории на 
функции и за височината на личните доходи и 
другите надоместоци на функционерите и работ-
ниците што ги именува односно назначува Изврш-
ниот совет или што се именуваат или назначуваат 
во согласност со Извршниот совет („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 25/75 и 41/75) во точка IV по збо-
ровите „и самостоен советник во Извршниот со-
вет" се додаваат зборовите „секретар на Републич-
киот совет за прашања на општественото уреду-
вање и секретар на Републичкиот совет за сто-
пански развој и економска политика". 

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

Број 12-2730/1 
23 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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4. 
Врз основа на член 15 од Законот за репу-

бличкиот буџет за 1975 година („Службен весник 
на СРМ" број 49/74), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА 

КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА 

1. Важноста на Одлуката за определување на 
премија за кравјо и овчо млеко во 1975 година 
(„Службен весник на СРМ" број 19/75) се продол-
жува до 30. VI. 1976 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1.1. 1976 го-
дина. 

Број 12-46/1 
29 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

II 

Врз основа на член 65 од Законот за избор на 
делегации и делегати на собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/74), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИ-
ТА ОД ГР АДОБИ ЈНОСТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ И БРОЈОТ НА ДЕЛЕ-

ГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ВО СЕКОЈА 
ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА 

Член 1 
Собранието на Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за заштита од градобијност го 
сочинуваат 63 делегати. 

Член 2 
Делегациите на основните организации на 

здружениот труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници во областа на земјоделството 
и4 организации чиј имот се заштитува од градо-
бијност и делегациите на месните заедници на ра-
ботните луѓе што вршат земјоделска дејност со 
средства на трудот над кои постои право на соп-
ственост (земјоделци), избираат делегати во след-
ните делегатски единици: 

1 Берово 

2. Битола 

I Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 

II Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 

I Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 

3. Виница 

8. Дебар 

II 

4. Валандово I 

II 

5. Гевгелија I 

II 

6. Гостивар I 

II 

7. Делчево I 

II 

II 

9. Демир Хисар I 

11. Кочани 

II 

10. Крушево I 

II 

II 

Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земј оделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
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12. кавадарци 1 

II 

13. Кичево I 

II 

14. Кратово I 

II 

15. Кр. Паланка I 

19. Охрид 

II 

16. Куманово I 

II 

17. Мак. Брод I 

II 

18. Неготино I 

II 

II 

20. Пробиштип I 

II 

21. Прилеп I 

II 

исновните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земј оделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земј одел ството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земј оделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 

22. ресен I 

II 

23. Радовиш I 

II 

24. Струга I 

II 

25. Св. Николе I 

26. Скопје 

И 

28. Тетово 

29. Т. Велес 

30. Штип 

II 

27. Струмица I 

И 

И 

II 

II 

исновните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земј оделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
зем ј оде л ството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земј оделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земј оделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат- со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 
Основните организации и 
други самоуправни орга-
низации во областа на 
земјоделството 
Месните заедници во кои 
претежен дел на граѓа-
ните се занимаваат со 
земјоделска дејност 

31. Заедница за 
осиг. имоти и 
лица Македонија Делегати 

32. Заедница за осиг. 
имоти и лица 
Дунав Делегат 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Маке дони ј а". 

Број 12-2638/1 
29 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

6. 
Врз основа на член 65 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/74), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗ-
БОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРА-
НИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГР АДОБИ ЈНОСТ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за заштита од градобијност. 

Изборите за делегати во Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница од прет-
ходниот став ќе се одржат: 

—• во делегациите на основните организации на 
здружениот труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници во областа на земјоделството, 
во организациите чиј имот се заштитува од градо-
бијност и во заедниците за осигурување имоти и 
лица — на 6. II. 1976 година; 

— во делегациите на месните заедници на ра-
ботните луѓе што вршат земјоделска дејност со 
средства на трудот на кои постои право на соп-
ственост (земјоделци) — на 8. II. 1976 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 12-2638/2 
29 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

7. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА УРБА-
НИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за урбанизам, станбени и 
комунални прашања БЕКИР ЖУТА, поради за-
минување на нова должност, сметано од 10. 11. 
1975 година. 

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

Број 12-2668/1 
16 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

8. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-

НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР 
ЗА ПРАВОСУДСТВО 

1. Се разрешува од должност помошник на 
републичкиот секретар за правосудство м-р КИ-
РИЛ ЧАВДАР, поради заминување на друга долж-
ност, сметано од 10. 11. 1975 година. 

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

Број 12-2669/1 
16 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

9. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за сообраќај и врски м-р ЉУПЧО ТОДО-
РОВСКИ, досегашен инженер во Проектантската 
служба на Градежното претпријатие „Пелагонија" 
во Скопје. 

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

Број 12-2670/1 
16 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

10. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за сообраќај и врски КАТЕРИНА БАХ-
ЧАНЏИЕВА, досегашен советник во Секретаријатот. 

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

Број 12-2671/1 
16 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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11. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР 
ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува од должност советник на ре-
публичкиот секретар за финансии ЈОРДАН ЦВЕ-
ТАНОВ, поради пензионирање, сметано од 31. 12. 
1975 година. 

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

Број 12-2723/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

12. 
Врз основа на член 9 од Законот за републич-

ките совети („Службен весник на СРМ" бр. 27/75), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕ-

НОТО УРЕДУВАЊЕ 

1. Се именува за секретар на Републичкиот 
совет за прашања на општественото уредување 
ФИЛИП ЛАЗАРЕВСКИ, досегашен секретар на 
Собранието на град Скопје. 

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

Број 12-2722/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

13. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за измени на Правилни-
кот за формирање и распределба на доходот на 
работниците во стручната служба на Основната 
заедница на образованието во Куманово бр. 421/18, 
донесена од работната заедница на стручната 
служба на 19 февруари 1974 година, на седницата 
одржана на 12 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА ставот 4 на точка 1 од 
Одлуката за измени на Правилникот за форми-
рање и распределба на доходот на работниците во 
стручната служба на Основната заедница на обра-
зованието во Куманово бр. 421/18 донесена од ра-
ботната заедница на стручната служба на седни-
цата од 19 февруари 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во стручната служба на Основна-
та заедница на образованието во Куманово на на-
чин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 38/75 од 
9 октомври 1975 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста на ставот 4 на точка 1 од одлу-
ката означена во точката 1 на оваа одлукз. 

4. Во текот на претходната постапка, разгле-
дувајќи ја оспорената одлука, Судот утврди дека 
таа е донесена од работната заедница на стручна-
та служба на Основната заедница на образованието 
во Куманово на седницата одржана на 19 февруари 
1974 година и дека со неа е изменет членот 19 од 
Правилникот за формирање и распределба' на до-
ходот на работниците во стручната служба на за-
едницата од 15 јуни 1972 година. Со одлуката се 
утврдуваат одделни работни места во стручната 
служба на кои на работниците, поради особената 
одговорност во вршењето на работите, им се приз-
нава посебен додаток на личниот доход. Најпосле, 
во одлуката е определено таа да влезе во сила со 
денот на донесувањето, а да се применува од 1 
април 1973 година. 

Согласно ставот 2 на член 260 од Уставот на 
СР Македонија самоуправните општи акти не мо-
жат да се применуваат пред да се објават на со-
одветен начин, а според ставот 1 на член 262 од 
Уставот законите, другите прописи и општи акти 
не можат да имаат повратно дејство. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука е до-
несена на 19 февруари 1974 година и што во ста-
вот 4 на точка 1 од одлуката е определено таа да 
влезе во сила со денот на донесувањето, а да се 
применува од 1 април 1973 година, Судот утврди 
дека оваа одредба од одлуката не е во согласност 
со означените одредби од Уставот на СР Македо-
нија, поради што одлучи како во точката 1 на 
оваа одлука. 

Оваа одлука е донесена на седница без одр-
жување на јавна расправа во смислата на членот 
433 од Уставот. 

У. бр. 38/75 
12 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ 

Врз основа на член 25 од Законот за само-
управните интересни заедници на становањето 
(„Службен весник на СРМ" бр. 49/74) самоуправ-
ните интересни заедници на становање™ на оп-
штините: Берово, Битола, Валандово, Виница, Гев-
гелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, 
Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Па-
ланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Не-
готино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ре-
сен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Те-
тово, Титов Велес и Штип, Извршниот совет на 
Собранието на СРМ и Републичкиот одбор на Со-
јузот на здруженијата на борците од НОВ на Ма-
кедонија на ден 17. XII. 1975 година го склучија 
следниот 

И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ЗДРУЖУВАЊЕ 
И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НАСОЧЕНИ 
ЗА ПОЗАБРЗАНО РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИ-
ТЕ ПОТРЕБИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНО-

ОСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Член 1 

Со овој Општествен договор се утврдуваат ви-
сината и начинот на здружувањето и користењето 
на средствата насочени за позабрзано решавање 
на станбените потреби на учесниците од НОВ. 
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Член 2 

Од средствата обезбедени за станбена изградба 
на учесниците во НОВ самоуправните интересни 
заедници на становањем (во понатамошен текст: 
заедници на становањето) задолжително здружу-
ваат дел за солидарно и позабрзано решавање на 
станбените потреби на учесниците во НОВ (во по-
натамошен текст: здружени средства). 

Заедниците на становањем кои не обезбеду-
ваат средства за станбена изградба на учесниците 
во НОВ, задолжително здружуваат дел за соли-
дарно и позабрзано решавање на станбените по-
треби на учесниците во НОВ од вкупниот износ 
на средствата обезбедени со придонесот на стан-
бена изградба. 

Член 3 

Висината на средствата од ставот 1 од прет-
ходниот член се определува по стапка од 15% сме-
тано на обезбедените средства за станбена изград-
ба на учесниците во НОВ во заедниците на ста-
новањем. 

Висината на средствата од ставот 2 на член 2 
на овој Општествен договор се определува по 
стапка од 3°/о, примената на износот на средствата 
од придонесот за станбена изградба определен по 
стапка од 4%. 

До колку стапката на придонесот за станбена 
изградба е определена на помал, односно поголем 
процент од 4°/о, стапката за издвојување на здру-
жените средства адекватно се зголемува односно 
намалува, со цел да се обезбеди маса на средства 
соодветна на средствата од ставот 2 на овој член. 

Член 4 

Здружените средства се внесуваат на посебна 
сметка за солидарно и позабрзано решавање на 
станбеното прашање на учесниците во НОВ при 
Републичкиот секретаријат за здравство и соци-
јална политика. 

Член 5 

Следењето на спроведувањето на одредбите од 
чл. 3 и 4 од овој Општествен договор ќе го врши 
Службата на општественото книговодство. 

Член 6 

Здружените средства се распределуваат на 
оние заедници на становањем кои соодветно на 
потребите и објективните можности вложуваат на-
пори за решавање на станбените потреби на бор-
ците од своето подрачје, а не се во состојба истите 
да ги решат со средствата што ги издвојуваат за 
оваа намена. 

При определувањето на висината на здруже-
ните средства што ќе се распределуваат на заед-
ниците на становањем ќе се имаат во предвид и 
бројот на учесниците во НОВ, како и семејствата 
на загинатите и умрените учесници во НОВ со не-
решени станбени прашања, кои согласно овој Оп-
штествен договор имаат право на користење на 
овие средства. 

Член 7 

Здружените средства, согласно критериумите 
од претходниот член се распределуваат на заед-
ниците на становањем неповратно. 

Здружените средства и средствата што заед-
ниците на становањем ги обезбедуваат за позабр-
зано решавање на станбените потреби на учесни-
ците во НОВ, ќе се користат под услови и кри-
териуми определени од страна на заедниците на 
становањем и во овој Општествен договор. 

Член 8 

Средствата се доделуваат по писмено барање 
на заедниците на становањето. 

Кон барањето од претходниот став се прило-
жува: програма за станбена изградба на учесни-
ците во НОВ, извештај за бројот на борците по 
години на учеството во НОВ и останатите лица 
од член 15 став 1 на овој Општествен договор со 
нерешени станбени прашања, извештај за реше-
ните станбени прашања на учесниците во НОВ од 
претходната година, одлука за висината на стап-
ката на придонесот за станбена изградба и општи-
от акт на заедниците на становањето со кој се 
определени критериумите за доделување на сред-
ства за станбена изградба на учесниците во НОВ. 

Барањето од ставот 1 на овој член со потреб-
ните прилози се поднесува еднаш годишно, и тоа 
најдоцна до 30. IV. секоја година. 

Член 9 

Распределба на здружените средства, согласно 
критериумите на овој Општествен договор, врши 
заедничка комисија (во понатамошен текст: Коми-
сија) избрана од потписниците на Договорот. 

Член 10 

Комисијата се состои од 15 члена од кои: 
10 члена избираат заедниците на становањем по 
пат на делегатски принцип, 3 члена именува Ре-
публичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од НОВ и 2 члена именува Извршниот 
совет на Собранието на СРМ. 

По еден член на Комисијата заеднички изби-
раат заедниците на становањето, и тоа: 

1. Тетово, Гостивар и Дебар, 
2. Кичево, Струга и Охрид, 
3. Ресен, Битола и Демир Хисар, 
4. Прилеп, Крушево и Македонски Брод, 
5. Т. Велес, Пробиштип и Св. Николе, 
6. Кавадарци, Неготино и Гевгелија, 
7. Кочани, Виница, Берово и Делчево, 
8. Куманово, Крива Паланка и Кратово, 
9. Струмица, Радовиш, Валандово и Штип, 

10. Скопје. 
Седиштето на Комисијата е во Скопје. 

Член 11 

Комисијата ги врши особено следните работи: 
—• донесува годишна програма за распределу-

вање на здружените средства, 
—• донесува финансиски план и завршна смет-

ка, 
— донесува годишен извештај за работа- на 

Комисијата и ги доставува на потписниците на 
овој Општествен договор, 

— донесува деловник за работа, 
— предлага измени и дополнувања на овој 

договор, 
— врши и други работи определени со овој 

Општествен договор и деловник на Комисијата. 

Член 12 

Со деловникот на комисијата се утврдуваат: 
начинот на работата и донесувањето на одлуките, 
должностите и овластувањата на претседателот и 
членовите на Комисијата и начинот на вршењето 
на работите од член 11 на овој Општествен дого-
вор. 

Член 13 

Комисијата работи на седници кои се одржу-
ваат по потреба, а најмалку двапати годишно. 

Надоместокот на име патни и дневни трошоци 
за членовите на Комисијата паѓа на товар на за-
едниците на становањето. 
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Член 14 

Мандатот на членовите на Комисијата трае 4 
години. 

Членовите на Комисијата својата должност ја 
вршат и по истекот на нивниот мандат, до имену-
вањето на нова комисија. 

Член 15 

Право на користење на средствата доделени на 
заедниците на становањето според критериумите 
на овој Општествен договор имаат: 

1. лица што стапиле во НОВ најдоцна до 
9. IX. 1944 година — мажи, односно до 30.Х1. 1944 
година — жени, на кои учеството во НОВ им е 
признато во посебен стаж во двојно траење според 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување 
и учествувале во НОВ до 15. V. 1945 година. 

2. учесниците во Народноослободителното дви-
жење во Егејскиот дел на Македонија, на кои учес-
твото им е признато во посебен стаж во двојно 
траење според прописите за пензиско и инвалидско 
осигурување, кои стапиле во тоа движење најдоц-
на до 30.ХН.1948 година и учествувале во тоа 
движење најмалку до 8 јули 1949 година, 

3. инвалиди од војната од I до VI група, неза-
висно од времето на стапувањето во НОВ, 

4. деца на паднати и умрени борци неспособни 
за стопанисување, 

5. брачниот другар или родители на паднатите 
и умрените борци. 

При доделувањето на средствата предност има-
ат лицата со подолго учество во НОВ. 

Член 16 

Административната и техничката работа на 
комисијата, ја врши Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика. 

Член 17 

Постапка за изменување и дополнување на 
овој Општествен договор, може да покрене секој 
од потписниците со образложено писмено барање што 
го доставува до Комисијата. Заедно со барањето 
се поднесува и преднацртот на измените и допол-
нувањата што се предлагаат. 

Член 18 

По барањето од членот 17 на овој Општествен 
договор, Комисијата изготвува нацрт на измени и 
дополнувања на договорот и го доставува до не-
говите потписници. 

Член 19 

Измените и дополнувањата на овој Општес-
твен договор ќе се сметаат за донесени кога ќе ги 
усвојат сите негови потписници. 

Член 20 

Овој Општествен договор влегува во сила ос-
миот ден од денот на неговото објавување во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Одредбите од член 2 и 3 на овој Општествен 
договор ќе се применуваат од 4. I. 1975 година. 

Бр. 12-2282/1 
17 декември 1975 година 

Скопје 
за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Берово, 

Васил Брашнарски, с.р, 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Битола, 

Мишко Велевски с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Валандово, 
Илија Петров, е. р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Виница, 

Душко Ангелов, е. р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Гевгелија, 

Владо Наков, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Гостивар, 
Живка Гајдаџиева, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 

станувањето на оп-
штината — Дебар, 
Даци Шаин, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 

станувањето на оп-
штината Делчево, 

Стојан Стојчевски, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 

станувањето на оп-
. штината Демир Хисар, 

Живко Ивановски, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Кавадарци, 
дип. инг. Благој Бањански с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Кичево 

Веле Калинковски, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 

станувањето на оп-
штината — Кочани, 

Иван Ивановски, с.р. 
за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Кратово 

д-р Горѓи Какашевски с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 

станувањето на оп-
штината Крива Паланка, 

д-р. Стојмир Цветковски с.р. 
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за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Крушево, 
Горѓи Стојчевски, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Куманово, 
Љубе Јакимовски, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — М. Брод 

Венче Златевски с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Неготино, 
Александар Донев, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Охрид, 

Перо Рупе, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Прилеп 

дип. инг. Василе Соколовски, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Проби штип 
Радослав Михајлов, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Радовиш, 
Киро Гозев, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Ресен, 

Ефтим Божиновски, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Свети Николе, 
Атанас Петрушев, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Скопје, 
Фуат Јашари, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 

станувањето на оп-
штината — Струга, 

Гаврил Бебековски, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Струмица, 
Васил Печков, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Тетово 
Боривое Богдановски, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-

штината — Титов Велес, 
Стојче Цветков, с.р. 

за Самоуправната ин-
тересна заедница на 
станувањето на оп-
штината — Штип, 

Илија Неделков, с.р. 

за Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, 

Јездимир Богдански, с.р. 

за Републичкиот одбор 
на Сојузот на Здру-
женијата на Борците 

од НОВ на 
Македонија, 

Јовко Јовковски, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

2. 
Врз основа на член 7 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата и член 
23 став 1 точка 5 од Статутот на Републичката 
заедница на културата, Собранието на Републич-
ката заедница на културата, на седницата одржа-
на на 23. XII. 1975 година, донесе 

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

НЕСИТЕ ЗА КУЛТУРАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

1. За 1976 година се утврдуваат следните стап-
ки на придонесите за културата и тоа: 

•— 0,36°/о од доходот на основните организации 
на здружен труд и другите самоуправни органи-
зации од областа на стопанството, вклучувајќи ги 
и организациите на здружениот труд регистрира-
ни како установи, распоредени во областите од 1 
до 8 од Номенклатурата за распоредување на сто-
панските и други организации и државните орга-
ни по дејности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот е остварениот доход намален за пресме-
таните законски и договорни обврски, освен да-
нокот на доход; 

— 0,20%) од личниот доход од работен однос 
на работниците, освен работниците вработени ка ј 
обврзниците од претходната алинеја на оваа од-
лука. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот претставуваат сите парични примања спо-
ред Законот за даноците на граѓаните. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 06/2672 
23 декември 1975 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

Претседател, 
дипл. инж. Владимир Поповски, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА 

3. 
Врз основа на член 27 и 34 од Законот за фи-

зичката култура и самоуправните интересни заед-
ници на физичката култура („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), чл. 67 и 70 од Статутот на Репуб-
личката заедница на физичката култура, Собра-
нието на Републичката заедница на физичката 
култура, на седницата одржана на 12 јануари 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИ-

ЗИЧКАТА КУЛТУРА 

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 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Републичката заедница на физичката култура. 

Член 2 
Во 1976 година, се утврдуваат стапки на при-

донеси; 
1. 0,05% од доходот на основните организации 

на здружениот труд (чл. 36 од Законот за физич-
ката култура и самоуправните интересни заедни-
ци на физичката култура); 

2. 0,05°/о од личен доход од работен однос (чл. 
37 од Законот за физичката култура и самоуправ-
ните интересни заедници на физичката култура). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија", а се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 03-3/1 
12 јануари 1976 година 

Скопје 

Претседател, 
на Собранието на Заедницата, 

инг. Никола Каранфиловски, с.р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО 

4. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 4 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Куманово, а по предлог на Извршниот 
одбор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, на седницата на делегатите на корисници на 
услугите — работници и давателите на услуги — 
работници на организацијата на здружен труд на 
здравството, одржана на 25 декември 1975 година, 
донесе 

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

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено о с н о -

вање на работниците за 1976 година се определува 
во височина од 7,5°/» од бруто личниот доход и 
другите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 3°/о, и 

—• стапката на придонесот за правата на здрав-* 
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
4,5ч/о. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа и профе-
сионално заболување се определува во висина од 
0,5°/о од основицата на остварениот доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

ната заштита во странство се определува во ви-
сина од 15°/о од нето личниот доход, односно осно-
вицата утврдена со посебна одлука на деташирани 
работници во странство. 

Посебен придонес од претходниот став се рас-
поредува по видови на правата сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определен 
во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Заедницата, ос-
новицата за пресметување на придонесите е оп-
ределена во нето износ, придонесите за здравстве-
но осигурување се пресметуваат и плаќаат по стап-
ки односно тарифа пресметана на примања и нето 
лични доходи, односно примања. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во 
личните доходи 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. 

Придонесите за здравственото осигурување и 
посебниот придонес за користење здравствена заш-
тита во странство ќе се уплатуваат со еден налог 
— уплатница. 

Член 4 
Обврзникот на уплата на придонесот е дол-

жен согласно член 105 од Законот, при уплата на 
придонесите за здравствено осигурување и посеб-
ниот придонес за користење на здравствена заш-
тита во странство на самиот налог — уплатница 
да даде спецификација на уплатени придонеси по 
видови на правата, со ознака на основицата и пе-
риод за кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Член 5 

Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврз-
ниците на начин утврден со Законот и другите оп-
шти акти на Заедницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 03-3267/1 
25 декември 1975 година 

Куманово 

Претседател, 
Стојан Величков ски, с.р. 
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5. 
Врз основа на член 25 став 1, точка 4 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Куманово, а по предлог на Извршниот од-
бор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, на седницата на делегатите корисници н*з 
услугите — земјоделци и давателите на услугите 
—работници на организацијата на здружен труд на 
здравството, одржана на 25. декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите за здравственото осигурување 
на земјоделците за подрачјето на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Куманово. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните придонеси на здравственото осигурување: 
1. За осигуреници — земјоделци кои имаат 

сопствена земја (катастарски приход): 
а) по стапка од 11°/о на катастарскиот приход 

во која се содржани: 
— стапка на придонесот за задолжителните ви-

дови на здравствената заштита — од 7,5°/о и 
— стапка на придонесот за правата кои заед-

ницата сама ги утврдува — од 3,5'°/о; 
б) по 40,00 динари годишно за секое осигурено 

лице, во кои се содржани: 
— износ од 20,00 динари годишно за задолжи-

телни видови на здравствена заштита, 
— износ од 10,00 динари на име придонес за 

правата што Заедницата сама ги утврдува, и 
— износ од 10,00 динари за санирање на ви-

шок расходи над приходи (кусок) од претходни 
години. 

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

а) по 100,00 динари за домаќинство, во кој из-
нос се содржани: 

— износ од 70,00 динари на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита, и 

— износ од 30,00 динари на име придонес за 
правата што Заедницата сама ги утврдува. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 03-3211/1 
25 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател, 

Стојан Величевски, с.р. 

6. 
Врз основа на член 25, став 1, алинеја 2 од 

Законот 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 5 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Куманово, со 
рамноправно учество на Соборот на делегатите на 
корисниците на услуги — работници и Соборот на 
делегатите на давателите на услуги, на седницата 
одржана на 25 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СА-

МОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, 
АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ 

, Член 1 
Како основица за пресметувањето и плаќањето 

на придонесите за здравственото осигурување на 
самостојните занаетчии, угостители, адвокати и 
автопревозн^ци служи даночната основица (лич-
ниот доход) од самостојно вршење на стопанска 
дејност, утврдена за претходна година, со тоа што 
таа основица се смета како аконтација за теков-
ната година, која основица не може да изнесува 
помалку од минималниот личен доход во Репу-
бликата за тековната година. 

Член 2 
За самостојни занаетчии, угостители, адвокати 

и превозници, на кои не им се утврдува даночна 
основица, а данокот го плаќаат во годишен пау-
шален износ, како основица за пресметување и 
плаќање на придонесот за здравствено осигуру-
вање ќе служи паушалниот износ, односно мини-
малниот личен доход во Републиката за теков-
ната година. 

Член 3 
Ако даночната основица (личен доход) не е 

утврдена за дел од календарската година поради 
што дејноста не е обавувана за цела година, како 
основица ќе служи привремено минималниот ли-
чен доход определен за тековната година, до ко-
нечното утврдување на даночната основица. 

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

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

Бр. 03-3208/1 
25 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател, 

Стојан Величковски, е. р. 

7. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 5 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Куманово, а по предлог на Извршниот од-
бор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, на седницата на делегатите — корисници 
на услугите — работници, одржана на 25 декември 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата 
од здравственото осигурување на лицата врабо-
тени кај приватните работодавци, за кои со За-
конот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствената заштита на на-
селението не е утврдена основица на придонес, 
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Член 2 

За вработените лица кај приватните работо-
давци, личниот доход договорен меѓу работодаве-
цот и работникот се утврдува: 

— за неквалификув. работници 1.300 динари, 
— за полуквалифик. работници 1.360 динари, 
—• за квалификувани работници 1.650 динари, 
— за висококвалифик. работници 2.050 динари, 
— за домашни помошнички — 1.300 динари 
За ученици во стопанството, односно ученици 

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

— за прва година — — — — 200 динари, 
— за втора година — — — ЗОО динари, и 
— за трета година — — — 500 динари. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката бр. 03-2336/1 од 27.1Х.1974 
година. 

Бр. 03-3209/1 
25 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател, 

Стојан Величковски, с.р. 

СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
КУМАНОВО 

8. 
Врз основа на член 9, точка 3 и член 19, од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 43 од Статутот на СИЗ на основното обра-
зование — Куманово, Собранието на СИЗ на ос-
новното образование, на својата седница одржана 
на 29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ 
ЗА 1976 ГОДИНА 

Стапките на придонеси за финансирање на 
основното образование и другите корисници за 
1976 година остануваат на ниво на 1975 година, и 
тоа како следува: 

1. Придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 4,80%; 

2. Придонес од личен доход од земјоделска 
дејност — по стапка од 3'%>; 

3. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 6%; и 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 7%. 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 233/12-1 
29 декември 1975 година 

Куманово 

Собрание на СИЗ на основното 
образование — Куманово 

Претседател, 
Душан Илиќ, е. р. 

СИЗ НА КУЛТУРАТА —- КУМАНОВО 

9. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23, точка 5 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на културата — Куманово, Собранието на СИЗ на 
културата, на својата седница одржана на 29 де-
кември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОП-

ШТИНА КУМАНОВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат основните организа-
ции на здружениот труд од доход и работните 
луѓе од личниот Доход, заради обезбедување сред-
ства на Самоуправната интересна заедница на 
културата на општина Куманово. 

Член 2 
Во 1976 година се утврдуваат стапки на при-

донеси : 
1. Придонес од доход од ООЗТ, по стапка 

од 0,40% 
2. Придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,40% 
3. Придонес од личен доход од земјоделска 

дејност, по стапка од 2,00% 
4. Придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 2,00% 
5. Придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од 2,00%. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 91 
30 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател 

на Собранието на СИЗ на културата, 
Спирко Николовски, е. р. 

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КУМАНОВО 

10. 
Врз основа на член 27 од Законот за физич-

ката култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74) и член 17, точка 5 од Статутот на само-
управната интересна заедница на физичката кул-
тура — Куманово, Собранието на СИЗ на физич-
ката култура, на својата седница одржана на 25 
декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-

ТУРА НА ОПШТИНА КУМАНОВО 
ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 
придонесите што ги плаќаат основните организа-
ции на здружениот труд од доход и работните 
луѓе од личниот доход, заради обезбедување сред-
ства на Самоуправната интересна заедница на 
физичката култура на општина Куманово. 
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Член 2 
Во 1976 година, се утврдуваат стапки на при-

донеси: 
1. Придонес од доход на ООЗТ, по стапка 

од 0,15% 
2. Придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,10% 
3. Придонес од личен доход од земјоделска 

дејност, по стапка од 1,00% 
4. Придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 1,00% 
5. Придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност (интелект, услуги), 
по стапка од 1,00%. 

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

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

Број 365 
31 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател 

на Собранието на СИЗ на физичката 
култура, 

Бојан Секирарски, с. р. 

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО 

И. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 3 и член 

18 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници за социјална заштита („Службен весник на 
СРИ", бр. 5/74) и член 14, став 1, алинеја 5 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита на општина Кума-
ново, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница за социјална заштита на општина Куманово, 
на седницата одржана на 29 декември 1975 година, 
донесе 

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

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА 
КУМАНОВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите што ги 

плаќаат основните организации на здружениот 
труд од доходот и работните луѓе од личниот до-
ход, заради обезбедување средства на Самоуправ-
ната интересна заедница за социјална заштита на 
општината Куманово. 

Член 2 
Бо 1976 година, се утврдуваат стапки на при-

донеси: 
1. 0,15% од доход на основните организации 

на здружениот труд; 
2. 0,20% од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност; 
3. 1% од личен доход од земјоделска дејност; 
4. 1% од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност; 
5. 1% од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

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

Број 0101/105 
29 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател 

- ' на Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за социјална 

заштита, 
д-р Божидар Миновски-Боби, с.р. 

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КУМАНОВО 

12. 
Врз основа на член 60, точка 4 и член 67 од 

Законот за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74) и член бб од Статутот на Оп-
штинската СИЗ за општествена заштита на де-
цата — Куманово, Собранието на Општинската 
СИЗ за општествена заштита на децата, на сво-
јата седница одржана на 23 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-

ШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

Стапката на придонес за финансирање на оп-
штествената заштита на децата за 1976 година ќе 
изнесува и тоа: 

1. Придонес од личен доход од работен однос 
по стапка од 0,60%. 

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 265/1 
23 декември 1975 година 

Куманово 

Собрание на Општинската СИЗ 
за општествена заштита на деца-

та — Куманово 
Претседател, 

д-р Борис Стојановски, с.р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВА-
ЊЕТО — КУМАНОВО 

13. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на вработува-
њето и за материјално обезбедување за време на 
привремената безработност („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/74) и член 17 став 1 точка 5 од Ста-
тутот на Општинската заедница на вработувањето 
— Куманово, Собранието на Општинската заедни-
ца на вработувањето — Куманово, на одржаната 
Х1-та седница на 30 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕ-

ТО — КУМАНОВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување за 

1976 година се утврдува на 0,65%. 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на работниците во кои се 
содржани придонесите и даноците што се плаќаат 
од личниот доход (бруто личен доход). 

Член 2 

Придонесот за вработување што го плаќаат 
југословенските работници вработени во странство 
и работните луѓе што вршат дејност со личен труд 
и со средства во сопственост на граѓаните се пре-
сметува од основицата што ја утврдува Републич-
ката заедница на вработувањето. 
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Член 3 
Придонесот за вработување го пресметуваат и 

уплатуваат: 
— организациите, за своите работници; 
— работните луѓе што вршат дејност со личен 

труд и со средства во сопственост на граѓаните, 
за работниците вработени кај нив и за себе, ако 
и самите се обврзници на придонесот; 

— југословенските работници вработени во 
странство кои се обврзници на придонесот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Дел. бр. 02-935/3 
30 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател 

на Општинската заедница на вработу-
вањето, 

Јосифовски Славољуб, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — КУМАНОВО 

14. 
Врз основа на член 21, став 1, точка 6 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на 
станувањето — Куманово, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 26 декември 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд и 

другите самоуправни организации од областа на 
стопанството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружениот труд регистрирани како установи, рас-
поредени во областите од 1—8 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите орга-
низации и државни органи по дејности, се должни 
да плаќаат придонес по стапка од 3,3%, примену-
вана на доходот и да го внесуваат на сметката на 
Заедницата на станувањето. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни 
обврски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на 

културата, социјалната дејност, општествените и 
државните органи и служби распоредени во об-
ластите 9—0 од Номенклатурата за распоредува-
ње на стопанските и другите организации и др-
жавни органи по дејности се должни да плаќаат 
придонес по стапка од 5% применувана на бруто 
личниот доход и да го внесуваат на сметката на 
Заедницата на станување. 

Член 3 
Обврзници на придонес од личниот доход по 

стапка од 5% применувана на бруто личниот до-
ход се работниците вработени кај работните луѓе 
што работат со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните и користат дополнителен труд на 
други лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 5°/о е Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за пензионерите и корисни-
ците на правата од пензиско и инвалидско оси-
гурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот од доходот се врши според прописите за да-
нокот на доход на основните организации на здру-
жениот труд и други самоуправни организации и 
заедници, а од личниот доход според прописите 
за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Број 286/1 
26 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател на Собранието, 

Љубе Јакимовски, е. р. 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА 'ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на асистенти по предметите: 
— пошумување и мелиорации 
— дендрологија и 
—• примарна преработка на дрвото 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да поднесат 
диплома, кратка биографија, потврда за регули-
рање на воената обврска, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, куса биографија и список на струч-
ните и научните трудови се поднесуваат во чети-
ри примероци. 

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

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. (351) 

Советот на Специјалната детска болница, Ох-
рид, врз основа на член 17 и 29 од Самоуправната 
спогодба за меѓусебни односи на работниците во 
здружениот труд на Специјалната детска болница, 
Охрид 

РАСПИШУВА — ПОВТОРЕН 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар — приправник, 
2. Дипломиран правник — приправник, 
3. Виши физиотерапеут — приправник. 

У С Л О В И : 
За работните места под 1—3 кандидатите, по-

крај општите услови за вработување, треба да ги 
исполнуваат и следните услови и тоа: 

—• Кандидатите од точка 1 — да имаат завр-
шено медицински факултет, а кандидатите од 
машки пол да ја имаат регулирано воената об-
врска во ЈНА; 

— Кандидатите од точка 2 — да имаат завр-
шено II степен правен факултет (дипломиран 
правник), а кандидатите од машки пол да ја имаат 
регулирано воената обврска во ЈНА. 

— Кандидатите од точка 3 — да имаат завр-
шено виша школа за физиотерапеути, а кандида-
тите од машки пол да ја имаат регулирано и во-
ената обврска во ЈНА. 
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Молбите правилно таксирани со 2,00 дин. так-
сени марки, со потребните документи за врабо-
тување заинтересираните да ги достават до Сове-
тот на Специјалната детска болница — Охрид, 
најдоцна 15 дена од објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ". 

Личен доход според Самоуправната спогодба 
за распределба на личните доходи во Болницата. 

Молбите со непотполни документи не се зе-
маат предвид при одлучувањето. (353) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО 

НА СРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. За пополнување на работното место секретар 
и за избор на: 

2. еден научен соработник — фитопатолог за-
штитар, 

3. еден научен соработник — ентомолог за-
штитар, 

4. еден научен соработник во Одделението за 
лозарство, 

5. еден научен соработник во Одделението за 
винарство, 

6. еден асистент во Одделението за винар-
ство, и 

7. еден стручен соработник во Одделението за 
лозарство. 

УСЛОВИ: 
Кандидатите покрај општите услови, предви-

дени со ЗМОРЗТ и Законот за организирање на 
научните дејности, треба да ги исполнуваат и 
следните услови: 

— под 1 — да е правник од II степен со нај-
малку 3 години работно искуство или правник од 
I степен со најмалку 5 години работно искуство 
во струката и да може да работи на службата за 
народна одбрана; 

— под 2, 3, 4 и 5 — кандидатите да имаат за-
вршено земјоделско-шумарски факултет и III сте-
пен студии од струката; 

— под 6 и 7 — да имаат завршено земјодел-
ско-шумарски факултет лозаро-овоштарски смер 
и кандидатот под 6 — да е пред завршување на 
постдипломски студии од струката. 

Предност имаат кандидатите кои работеле во 
научни институции. 

Конкурсот за работните места под 1, 6 и 7 е 
.отворен 15 дена од објавувањето, а за останатите 
до пополнувањето. 

Пријавите со опис на движењето на работата 
— со куса биографија и за научните соработници 
список на објавени трудови, се достават на Заво-
дот за унапредување на лозарството и винарството 
на СРМ — Скопје. (354) 

Советот на Економскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на асистенти по предметите: 
— Математика за економисти 
—• Стопанска со демографска статистика 
Условите за изборот се регулирани со члено-

вите 275 и 286 од Статутот на работната органи-
зација на Економскиот факултет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Факултетот во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето. (415) 

Врз основа на член 164 став 1 од Законот за 
средното образование, Конкурсната комисија на 
Музичкото училиште во Штип, го распишува 
следниот 

/ ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за именување директор на Музичкото училиште 
УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени 

со Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд, кандидатот треба да ги ис-
полнува и следните посебни услови: 

—• да има завршено музичка академија, 
—• да има најмалку 5 години работно искуство 

во наставна работа и да се истакнува во поглед 
на наставно-педагошката работа и организацио-
ните способности, 

—• да поседува морално-политички квалитети. 
Заинтересираните кандидати, покрај пријава-

та, треба да достават: диплома за завршено обра-
зование, уверение дека не се осудувани и дека 
не е покрената истрага против нив. 

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

Некомплетираните документи комисијата нема 
да ги зема предвид при разгледувањето. 

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Музичкото 
училиште во Штип. (416) 

Советот на Филолошкиот факултет на Универ-
зитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места ; 
1. еден наставник (во сите звања) по предме-

тот методика на наставата по македонски јазик; 
2. еден помлад асистент по предметот руска 

литература; 
3. еден помлад асистент по предметот албан-

ски јазик и литература. 
Кон пријавите таксирани со 2,00 динари, кан-

дидатите треба да приложат: диплома за завршен 
филолошки факултет (соодветна група), куса био-
графија, список на евентуално објавени научни 
и стручни трудови и по еден примерок од трудо-
вите. Пријавите со прилозите се доставуваат до 
архивата на Филолошкиот факултет — Скопје, во 
4 примероци. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето во „Нова Македонија". (420) 

СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ 
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

а) За избор на наставници за работа на не-
определено време со полно работно време или за 
работа со неполно работно време и тоа: 

1. Еден наставник по предметот Технологија 
на боење и печатење 

2. Еден наставник по предметот Технологија 
на апретура 

3. Еден наставник по предметот Технологија 
на ткаење 

4. Еден наставник по предметот Технологија 
на предење 

5. Еден наставник по предметот Технологија 
на неткан текстил, конфекција и плетење 

6. Еден наставник по предметот Контрола на 
квалитетот. 
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б) Избор на еден наставник за работа со не-
полно работно време по предметот Општа хемиска 
технологија. 
У с л о в и : 

Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-
вите предвидени со Законот за високото образо-
вание на СРМ, Статутот и Правилникот за избор 
и реизбор на наставници и соработници на овој 
Факултет. 

Кандидатите кои конкурираат за работа со не-
полно работно време, треба да имаат едно^ од нас-
тавничките звања и да не поминало повеќе време 
од предвиденото со член 112 од Законот за висо-
кото образование на СРМ од последниот избор — 
реизбор на некоја од високошколските институции 
во земјата. 

Работните места означени под „а" ќе бидат 
пополнети со полно работно време, во случај да не 
се јават кандидати со полно рабоно време, ќе се 
пополнат истите со неполно работно време. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (421) 

Конкурсната комисија и комисијата за при-
мање, прераспоредување и престанок на работен 
однос на Фабриката „Стружанка" Струга 

ПОВТОРНО 

распишуваат 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 
И РЕИЗБОР: 

1. директор на комерцијален сектор (реизбор), 
2. заменик ком. директор 
Услови: 
Под 1 — да е дипломиран економист до 3 го-

дини односно над 3 години работна практика, више 
образование до 5 години односно над 5 години ра-
ботна практика, средно образование до 10 години 
односно над 10 години работна практика во тек-
стилна струка — гранка 124. 

Под 2 — дипломиран економист до 2 години 
односно над 2 години работна практика во тек-
стилна струка — гранка 124. 

Кандидатите да ја имаат регулирано воената 
обврска. 

Кандидатите да поседуваат морално-политички 
и организациони способности. 

Личен доход според Самоуправната спогодба 
за распределба на личниот доход на Фабриката 
„Стружанка" — Струга. 

Кандидатите заедно со молбата поднесуваат: 
— кратка биографија за движењето во служ-

бата; 
— лекарско уверение; 
— доказ за школската подготовка; 
— доказ за работното искуство; 
— доказ дека не е под истрага односно доказ 

за неосудување; 
— на лица во работен однос согласност од ра-

ботната организација каде работаат. 
Некомплетираните документи нема да се зе-

маат предвид. 
Конкурсната комисија ќе ги разгледа молбите 

8-от ден по истекот на конкурсот. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 

бидат известени 8-от ден по одлучувањето. (422) 

Конкурсната комисија на ООЗТ — Детска пнеумо-
фтизиологија при Градската општа болница — 

Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Еден шеф на Фтизиолошкото одделение за 
претшколски и школски деца и 

2. Еден шеф на кујна. 
У с л о в и : 

Кандидатот под број 1. да е лекар фтизиолог 
или педијатар со 5 години специјалистички стаж. 

Кандидатот под точка 2. да има вишо меди-
цинско училиште — смер диететика. 

Кандидатите со пријавите за конкурирање под 
точка 1 да достават: уверение за положен специ-
јалистички испит, лекарско уверение, извод на ро-
дени, уверение за државјанство и документ за мо-
рглно-политички квалитети, а кандидатот од точ-
ка 2. диплома за завршено вишо медицинско учи-
лиште — смер диететика, лекарско уверение, из-
вод на родени, уверение за државјанство и работ-
на книшка. 

Некомплетирани пр иј ави со потребните доку-
менти нема да бидат земени предвид за разгле-
дување од страна на Конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (423) 

Работничкиот совет при ООЗТ — ПЕСТИЦИДИ 
— ОХИС — 

р а с п и ш у в а 
к о н к У Р С 

за пополнување на едно работно место: 
1. ВИШИ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК во служ-

бата за примена за подрачјето на Војводина 
У с л о в и : 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

— да има БСП — земјоделско-шумарски фа -
култет, специјалист за заштита на растенијата; 

—• да има над 5 (пет) години работно искуство 
во струката (заштита на растенијата); 

— да поседува морално-политички квалитети, 
да не е осудуван за кривично дело — стопански 
криминал или дело против народот или опште-
ствената заедница. 

Личниот доход согласно нормативите акти на 
ОХИС. 

Молбите со потребната документација и куса 
биографија за движењето во службата да се до-
ставуваат до Кадровската служба при ОХИС. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". (39) 

Врз основа на член 7 од Законот за стопан-
ските судови во Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" број 42/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија 

С О О П Ш Т У В А 
дека ќе врши избор — реизбор на: 

— еден судија на Окружниот стопански суд — 
Битола. 

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат 
условите од член 40 од Законот за судовите од 
општа надлежност („Службен лист на СФРЈ" 
број 7/65), своите пријави да ги достават до Со-
бранието на СРМ — Комисија за прашања на из-
борите и именувањата во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на ова соопштение. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-93/1 
14 јануари 1976 година 

Скопје 
ОД КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊАТА 
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 



Стр. 16 — Бр. 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 јануари 1976 

Брз основа на член 43 од Законот за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
број 41/75). Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија 

С О О П Ш Т У В А 
дека ќе врши избор на: 

— претседател и двајца постојани судии ла 
Основниот суд на здружениот труд во Битола, 

— претседател и четири постојани судии на 
Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 

— претседател и двајца постојани судии 
Основниот суд на здружениот труд во Штип. 

Кандидатите за претседател и постојани судии 
на основните судови на здружениот труд треба да 
ги исполнуваат следните услови* 

— да се државјани на СФРЈ, 
— да се дипломирани правници со потребно 

искуство и стручно знаење за вршење на суди-
ската функција во судот на здружениот труд и 

—• да се морално политички подобни за врше-
ње на судската функција. 

Пријавите се доставуваат до Собранието на 
СРМ — Комисија за прашања на изборите и име-
нувањата, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на ова соопштение. 

' ^ СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-93 
12 јануари 1976 година 

Скопје 
ОД КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊАТА 
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 

Решение за разрешување- од должност по-
мошник на републичкиот секретар за урба-
низам, станбени и комунални прашања — 4 
Решение за разрешување од должност по-
мошник на републичкиот секретар за пра-
восудство — — — — — — — — 4 
Решение за именување советник на репуб-
личкиот секретар за сообраќај и врски — 4 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за сообраќај и врски 4 
Решение за разрешување од должност со-
ветник на републичкиот секретар за фи-
нансии — — — — — — — — — 5 

Ј*а 12. Решение за именување секретар на Репуб-
личкиот совет за прашања на општестве-
ното уредување — — — — — -— — 5 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 38/75 од 12 декември 1975 година — 5 

СОДРЖИНА 
Страна 

1. Одлука за определување на нивото до кое 
можат да се формираат цените и за да-
вање согласност на тарифите за услугите 
во железничкиот патнички сообраќај — 1 

2. Одлука за изменување на Одлуката за 
распределба на средствата за изградба и 
опремување на нестопански објекти што 
се од општ интерес за Републиката за 
1975 година — — — — — — — — 1 

3. Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување категории на функции и за 
височината на личните доходи и другите 
надоместоци на функционерите и работни-
ците што ги именува односно назначува 

Извршниот совет или што се именуваат 
или назначуваат во согласност со Изврш-
ниот совет " — — — — — — — — 1 

4. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за определување премија за кравјо 
и овчо млеко во 1975 година — — — 2 

5. Одлука за определување бројот на деле-
гатите во Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за заштита 
од град обиј ност и за утврдување делегат-
ски единици и бројот на делегатите што се 
избираат во секоја делегатска единица — 2 

6. Одлука за распишување на избори и за 
определување денот на одржувањето на 

изборите за избор на делегати во Собра-
нието на Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за заштита од градобиј-
ност — — — — — — — — — — 4 

9. 

10. 

11. 

13. 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

1. Општествен договор за висината и начи-
нот на здружување и користење на сред-
ствата насочени за позабрзано решавање 
на станбените потреби на учесниците од 
Народно-ослободителната војна — — — 5 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

2. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите за културата за 1976 година — 3 

3. Одлука за утврдување стапките на придо-
несите на Републичката заедница на фи-
зичката култура — — — — — — — 9 

4. Одлука за стапките и тарифата на придо-
несите на здравственото осигурување на 
работниците за 1976 година — — — — 9 

5. Одлука за стапките и износите на придо-
несите за здравственото осигурување на 
земјоделците за 1976 година — — — — 10 

6. Одлука за определување на основици за 
пресметување и плаќање на придонесите 
на здравственото осигурување на само-
стојните занаетчии, угостители, адвокати и 
превозници — — — — — — — — 10 

7. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени кај 'приватни работодавци — — 10 
Одлука за утврдување на стапки на придо-
неси за финансирање на основното обра-
зование и другите корисници за 1976 година 11 

9. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на културата на општина 
Куманово за 1976 година — — — — — 11 

10. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на физичката култура 
на општина Куманово за 1976 година — 11 

11. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна за-
едница за социјална заштита на општина 
Куманово за 1976 година — — — — — 12 

12. Одлука за утврдување на стапки на при-
донес за финансирање на општествената 

заштита на децата за 1976 година — — 12 
13. Одлука за утврдување стапка на придо-

несот за вработување за подрачјето на 
Општинската заедница на вработувањето 
— Куманово за 1976 година — — — — 12 

14. Одлука за утврдување стапка на при-
донес за станбена изградба — — — — 13 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул, „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски, Жиро-сметка број 40100-601-128 
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