
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 2 февруари 1977 
С к о п ј е 

Број 4 Год. ХХХШ 

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

20. 
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДА-

НОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за даноците на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 јануари 1977 го-
дина. 

Број 06-306 
26 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за даноците на граѓаните („Службен 

весник на СРМ", број 12/76 и 44/76), во член 59 по 
став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„По исклучок од став 1 општината може да 
определи како катастарска општина во ридско-пла-
ниноко подрачје да се смета и катастарска општина 
во која обработливото земјоделско земјиште е н а ј -
малку 40 отсто од VI, VП и VIII класа во вкупната 
обработлива површина". 

Член 2 
Во член 174 став 1 во претпоследниот ред збо-

ровите: „даноци и придонеси" се заменуваат со збо-
ровите „даноци, придонеси и самопридонеси". 

Член 3 
Во член 175 став 2 во редовите 6 и 7 се бришат 

запирката и зборовите: „под услов тој да е единст-
вен обврзник на овој данок". 

По став 2 се додаваат 4 нови ставови, кои 
гласат: 

„Како издржувани членови во потесното семеј-
ство, во смисла на претходниот став, се сметаат и 
децата на обврзникот по завршеното редовно шко-
лување до првото вработување. Како издржувани 
членови се сметаат и брачниот другар и малолетни-
те деца на издржуваниот член, доколку даночниот 
обврзник ги издржува и нив. 

Ако издржуваниот член на потесното семејство 
на обврзникот во текот на годината за која се вр-
ши облогот остварил приход што подлежи на пла-
ќање данок на вкупниот приход на граѓаните, на 
даночниот обврзник му се признава на име олесну-
вање само разликата меѓу износот на олеснува-
њето и износот на чистиот приход што го остварил 
тој член. 

Ако во потесното семејство има повеќе обврз-
ници на данокот од вкупниот приход на граѓаните, 
основицата од став 1 на овој член се намалува за 

,износот на олеснувањата на обврзникот кој оства-
рил поголем вкупен приход, а на другиот обврзник 
само за евентуалната разлика до вкупниот износ на 
тие олеснувања. 

На даночниот обврзник на данокот на вкупниот 
приход на граѓаните, кој заради потребите од нега 
на член во семејството, вработува друго лице, од-
носно има посебни издатоци, даночната основица 
му се намалува за износот на тие издатоци". 

Став 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 7. 
Во досегашниот став 5 кој станува став 8, во 

петтиот ред, зборовите: „од став 2, 3 и 4", се заме-
нуваат со зборовите: „од претходните ставови". 

Досегашниот став 6, кој станува став 9, се ме-
нува и гласи: 

„Даночниот обврзник кој ги исполнува усло-
вите за намалување на даночната основица за 
олеснување од данокот, во смисла на претходните 
ставови, со пријавата за облог поднесува и соод-
ветни докази". 

Член 4 
Во член 177 став 2 во претпоследниот ред, по 

запирката се додаваат зборовите: „освен од автор-
ски права" и се става запирка. 

Член 5 
Во член 179 став 1 точка 2 во вториот ред, по 

зборот: „општествена", се додаваат зборовите „или 
работна", а по зборот „социјални" се става запирка 
и се додава зборот: „културни". 

По став 1 се додава' нов став 2 кој гласи: 
„Не влегуваат во вкупниот чист приход издато-

ците што ги плаќа даночниот обврзник на име чле-
нарина на - општественопблитичките организации, 
како и средствата што обврзникот ги уплатил за 
распишан јавен заем". 

Член 6 
По исклучок, при облогот на данокот на вкуп-

ниот приход на граѓаните за 1976 година, даноч-
ните обврзници кои ги исполнуваат условите за на-
малување на даночната основица, во смисла на 
одредбите на овој закон, соодветните докази за тоа 
можат да ги достават на органот за приходи на 
општината најдоцна до 28 февруари 1977 година. 

Доколку облогот на данокот за обврзникот од 
претходниот став веќе е извршен, односно е доне-
сено конечно решение, органот за приходи ќе из-
врши нов облог на данокот, односно ќе донесе ново 
решение и ќе го замени првобитното. 

Член 7 
При облогот на данокот на вкупниот приход на 

граѓаните за 1976 година, што ќе се изврши во 1977 
година, ќе се применуваат одредбите на овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 
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21. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

22. 
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана-на 26 јануари 1977 го-
дина. 

Број 06-307 
26 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките даноци на гра-

ѓаните („Службен весник на СРМ", број 45/72, 45/73, 
9/74, 48/74 и 46/75), во член 4 став 1 табелата на 
основицата и стапката се менува и гласи: 

Ако основицата Се плаќа данок На основица 
на данокот изнесува (износ и стапка) над 

ДО 5.000 1% 
5.000 до 10.000 50+1,5% 5.000 

10.000 ,, 15.000 125+2% ' 10.000 
15.000 ,, 20.000 225+2,5% 15.000 
20.000 ,, 25.000 350+3% 20.000 
25.000 „ 30.000 500+3,5% 25.000 
30.000 ,, 35.000 675+4% 30.000 
35.000 ,, 40.000 875+5% 35.000 
40.000 ,, 45.000 1.125+6% 40.000 
45.000 ,, 50.000 1.425+7% 45.000 
50.000 „ 55.000 1.775+8% . 50.000 
55.000 ,, 60.000 2.175+9% 55.000 
60.000 ,, 65.000 2.625+11% 60.000 
65.000 ,, 70.000 3.175+14% 65.000 
70.000 ,, 80.000 3.875+18% 70.000 
80.000 ,, 90.000 5.675 + 24% 80.000 
90.000 ,, 100.000 8.075 + 30% 90.000 

100.000 ,, 110.000 11.075+36% 100.000 
110.000 „ 120.000 14.675+45% 110.000 
120.000 ,, 130.000 19.175+55% 120.000 
130.000 ,, 140.000 24.675+65% 130.000 
140.000 ,, 150.000 31.175+75% 140.000 

над 150.000 38.675+90% 150.000 

Во истиот член став 2, ред шести, по зборот 
„граѓаните" се додаваат зборовите: „освен од автор-
ски права" и се става запирка. 

Член 2 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат и на 

облогот на данокот на вкупниот приход на граѓа-
ните за 1976 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-

НОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за основното воспитание и обра-
зование, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 јануари 1977 го-
дина и на седницата на Собранието на Републич-
ката заедница на образованието, одржана на 26 
јануари 1977 година. 

Број 06-309 
26 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Член 124 се менува и гласи: 
„Директорот на основното училиште го именува 

врз основа на јавен конкурс, советот на учи-
лиштето по предлог на конкурсна комисија, а во 
согласност со собранието на општината на чие по-
драчје се наоѓа седиштето на училиштето, а за 
специјалното основно училиште основано од Репуб-
ликата во согласност со Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

23. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Ус-
тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊ,Е НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за средното образование, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 јануари 1977 го-
дина и на седницата на Собранието на Републичка-
та заедница на образованието, одржана на 26 јану-
ари 1977 година. 

Број 06-308 
26 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 

По. член 162 се додава нов член 162а, кој гласи: 

„Член 162а 
Директор на училиште за средно образование 

може да биде лице кое завршило соодветна група 
за образование на наставници на: факултет, висока 
школа, ликовна академија и музичка академија, 
како и лица кои ги исполнуваат условите за на-
ставници во соодветното училиште од ставовите 2 
и 4 на член 121 од овој закон. 

Директорот на училиштето за средно образо-
вание, покрај условите од претхрдниот став, треба 
да има и морално-политички квалитети". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

24. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за 

подрачјата на општините во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 2/65) и Заклучокот на Собранието на општината 
Свети Николе бр. 01-1674 од 18. XI. 1976 година, 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВОТ НА НАСЕЛЕНОТО 
МЕСТО „ЏУМАЈЛИЈА" ВО „ЛОЗОВО" 

I. Се променува називот на населеното место 
„Џумајлија" во „Лозово" — Општина Свети Николе. 

II. Ова решение влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2847/1 
12 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

ООЗТ-

КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА 
за утврдување на годишниот износ на задолжител-
ниот заем на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини за 

197 година 

25. 
Врз основа на член 14 од Законот за задол-

жителен заем за обезбедување на постојани сред-
ства на фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономните покраини во пе-
риодот 1976—1980 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 44/76), републичкиот секретар за финан-
сии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНО-
ВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИОТ ЗАЕМ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕ-

СЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА 

1. Утврдувањето на основицата за пресмету-
вање на задолжителниот заем и утврдувањето на 
месечната аконтација, се врши на начин утврден 
со законот и ова упатство. 

2. Обврзникот на заемот, за утврдување на ос-
новицата за пресметување на задолжителниот за -
ем и за утврдување на месечната аконтација, по-
датоци користи од своето книговодство. За таа цел 
составува пресметка и тоа: 

а) конечна пресметка, за утврдување на го-
дишниот износ на задолжителниот заем на фон-
дот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини за годината за која се 
изготвува, а почнувајќи од 1976 година, според об-
разецот „ПК", кој е составен дел на ова упатство; и 

б) пресметка за утврдување на месечната акон-
тација на задолжителниот заем на Фондот на ф е -
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
недоволно развиените републики и автономни пок-
раини за годината за која се изготвува, почнувајќи 
од 1977 година, според образецот ,,ПА", кој е сос-
тавен дел на ова упатство. 

3. Конечна пресметка и пресметка за аконта-
ција на задолжителниот заем на фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номните покраини од точка 2 на ова упатство, 
изготвуваат и обврзниците од член 3 од Законот, 
иако се ослободени од плаќање на заемот. 

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

Бр. 06-133/1 
18 јануари 1977 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

Образец „ПК" 

Место 

Реден О П И С 
Пропишани стапки 

број О П И С 
Износ 3,70% 5% 4% 1,50% 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Состојба на изворите на сопствените деловни 

средства (сметка 900) 
2. Состојба на изворите на средствата отстапени 

на трајно користење (сметка 901) 
3. Остаток на доходот по пер. пресметка 

3.1 За периодот 1 - Ш Дин хм. Дин . . . . 
3.2, За периодот 1-У1 Дин хм. Дин . . . . 
3.3 За периодот 1-1Х Дин хм. Дин . . . . 
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4. Средства на резервите, користени преку жиро-
сметка 

5. Средства на заедничката потрошувачка, корис-
тени на жиро-сметка 

6. Износ на сопств. дел. сред. (1 до 5) член 2 од 
Законот 

7. Намалување (7.1 до 7.5) 
7.1 Ефекти од Ревалоризацијата на основ. сред. 
7.2 Упл. заем за нер. реп. и покр. (с-ка 9002) 
7.3 Упл. заем за заедн. рез. (с-ка 9001) 
7.4 Според член 3 од Законот 
7.5 Според член 4 од Законот 

8. Основица (6 минус, 7) 
9. Износ на заемот ред. бр. 8 х стапка 

10. Уплатено за годината за која се прави пресмет. 
11. Разлика (9 минус 10) или (10 минус 9) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1. На ред. бр. 1 и 2 се зема состојбата на наведените сметки, пред распределбата на доходот. 
2. Износот на доходот кој се изедначува со деловните средства на ред. бр. 3 се добива кога 

збирот на производот (3.1 до 3.3) се подели со 12 месеци. 
3. Износот на средствата на резервите ред. бр 4 и износот на средствата на заедничката потрошу-

вачка ред. бр. 5, кои се изедначуваат со деловните средства, се добива кога поединечните износи се 
помножат со бројот на месеците за колку се средствата користени и нивниот збир се подели со 
12. За пресметување на износот обврзникот кон конечната пресметка прилага посебен прилог од 
кој ќе се види начинот на добивање на износите на ред. бр. 4 и 5. 

4. Под точка 7.1 се внесува износот на ефектите на извршената Ревалоризација на основните сред-
ства за годината за која се составува пресметката. 

5. За износите за уплатите, кои се искажуваат на точките 7.2 и 7.3 се зема состојбата на сметката 
9001 и 9002 на ден 31. 12. за годината за која се составува пресметката. 

6. Доколку организацијата врши повеќе дејности за кои се пропишани различни стапки, должна е 
основицата да ја утврди посебно по дејности. Доколку нема книговодствени податоци на делов- ^ 
ните средства по дејности, во тој случај за утврдување на основицата се зема утврденото уче-
ство на почетокот на годината. 

С к о т е, 197— год. Раководител на сметководство, Директор, 
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26. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за определување на де-
ловните згради односно деловните простории за 
вршење одредени видови деловни дејности на ули-
ците „Маршал Тито", „Благој Ѓорев", „Димитар 
Влахов" и „Владимир Назор", донесена од Собра-
нието на општина Титов Велес на 4 декември 1975 
година, по јавната расправа одржана на 22 декем-
ври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 2 од Одлуката за 
определување на деловните згради односно делов-
ните простории за вршење определени видови де-
ловни дејности на улиците „Маршал Тито", „Благој 

Ѓорев", „Димитар Влахов" и „Владимир Назор", 
донесена од Собранието на општина Титов Велес 
на седницата одржана на 4 декември 1975 година 
(„Службен гласник на општина Титов Велес" бр. 
8/75). 

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

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 12/76 од 6 
октомври 1976 година поведе постапка за оценува-
ње законитоста на членот 2 од оспорената одлука 
затоа што основано се постави прашањето за не-
говата согласност со членот 5 од Законот за делов-
ните згради и деловните простории („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 36/75). 

Врз основа на податоците од претходната пос-
тапка и одржаната јавна расправа Судот утврди 
дека во членот 2 од оспорената одлука е определе-
но во деловните згради односно деловни простории 
на улиците „Маршал Тито", „Благој Ѓорев", „Ди-
митар Влахов" и „Владимир Назор" да можат да 
се обавуваат следниве деловни дејности и тоа: 

а) на улица „Маршал Тито": 1) деловните згради 
и деловни простории под бр. 4, 8, 10, 14, 18, 20, 26, 28, 
32, 34, 42, 44, 48, 50, 56, 58, 60, бб, 76, 80, 82, 84, 92, 98, 
100, НО, 112, 114, 124, 126 и 130 можат да се користат 
за обавување на дејности на државните органи, 
општествено-политичките организации и установи, 
културно-просветните организации, како и за про-
давници; 2) деловните згради односно деловни 
простории под број 6, 16, 26, 38, 68, 70, 72, 88, 106, 
122, 148, 156 и 178 и од број 3 до кра ј можат да 
се користат за обавување на трговска дејност-про-
давници и занаетчиска дејност; 3) во деловните 
згради и деловните простории под бр. 42, 64 и 78 
може да се обавува угостителска дејност. 

б) на улица „Благој Ѓорев": 1) деловните згра-
ди и деловни простории под бр. 1, 12, 21, 25 и 47 
можат да се користат за обавување трговска деј -
ност-продавници; 2) деловните згради и деловните 
простории под бр. 52 до кра ј (десна страна) и од 59 
до кра ј (лева страна) можат да се користат за 
трговска и занаетчиска дејност; 3) деловните згради 
и деловните простории под бр. 2, 4, 8, 12, 19, 25, 
27, 31, 33, 47 и 65 можат да се користат за обаву-
вање на занаетчиска дејност и под бр. 14 за угос-
тителска дејност. 

в) на улица „Димитар Влахов" деловните згра-
ди и деловните простории од број 1 до кра ј од ле-
вата и десната страна можат да се користат за оба-
вување на дејностите на општествено-политички-
те организации и установи, културно-просветни ор-
ганизации, за продавници и за обавување на за-
наетчиска дејност. 

г) на улица „Владимир Назор" деловните згра-
ди и деловните простории од број 1 па до к р а ј на 
левата и десната страна можат да се користат за 
трговска и занаетчиска дејност. 

Судот потоа утврди дека, според членот 5 од 
Законот за деловните згради и деловните просто-
рии, општината може да определи кои деловни 

згради односно деловни простории што се наоѓаат 
во определени улици или делови на улици можат 
да се користат само за вршење на одредени ви-
дови деловни дејности или не можат да се корис-
тат за вршење на одредени видови деловни деј-
ности. 

Според мислењето на Судот ова овластување на 
општината има ограничен карактер. Прво, тоа огра-
ничување се однесува на обемот (бројот) на делов-
ните простории чија намена може да биде опреде-
лена. Имено, од формулацијата на членот 5 од 
законот несомнено произлегува дека определување 
на намената на деловните згради односно на делов-
ните простории се однесува на одделни деловни 
згради и на деловните простории што се наоѓаат 
на определени улици, а не и на сите деловни прос-
тории, а исто така намената се определува само за 
одредени видови деловни дејности. Второ, овлас-
тувањето на општината, со оглед на тоа дека се 
работи за уредување на прашање од режимот на 
закупот на деловните простории, се однесува на 
можноста општината да врши неопходни интервен-
ции во областа на користењето на деловниот прос-
тор заради остварување влијание во комуналниот 
и урбанистичкиот развој на градот. Ова затоа што 
е општествено оправдано одделни деловни просто-
рии да се резервираат за вршење на такви деј -
ности кои служат за задоволување на некои основ-
ни потреби на граѓаните од определено подрачје, 
како и тоа да не се допушти во одреден дел од 
населеното место да се вршат дејности што се спро-
тивни на хигиенските, комуналните, урбанистички-
те и слични критериуми. Меѓутоа, врз основа на 
ова законско овластување општината не може не-
посредно да влијае врз развојот на општествено-
економските односи, затоа што за остварување на 
оваа функција на општината со Уставот и законите 
се предвидени други овластувања и инструменти. 

Поради тоа, Судот смета дека поименичното 
определување на намената на сите или на поголе-
миот дел на деловните простории во населеното 
место излегува од рамките на овластувањето на 
општината предвидени во членот 5 од означениот 
закон. 

Со оглед на тоа што со членот 2 од оспорената 
одлука поименично на поголем дел од деловните 
простории на подрачјето на градот Титов Велес им 
е определена нивната намена и што со неа директно 
се влијае врз развојот на одредени стопански де ј -
ности, Судот утврди дека овој член од оспорената 
одлука не е во согласност со членот 5 од Законот за 
деловните згради и деловните простории. 

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

У. бр. 12/76 
22 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

27. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за дополнување на дел 
од урбанистичкото решение за У-та станбена заед-
ница бр. 06-2890/1, донесена од Собранието на оп-
штината Тетово на седницата од 2 јули 1975 година, 
по одржаната јавна расправа на 10 декември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за дополнување 
на дел од урбанистичкото решение за У-та стан-
бена заедница бр. 06-2890/1, донесена од Собрание-
то на општина Тетово на седницата одржана на 2 
јули 1975 година („Службен гласник на општина 
Тетово" бр. 5/75). 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Тетово". 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
законитоста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука бидејќи утврди дека основано може 
да се постави прашањето за нејзината согласност 
со законот. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
оспорената одлука во дел од урбанистичкото ре-
шение за У-та станбена заедница на Тетово се 
врши дополнување кое се состои во вцртување на 
една локација за изградба на станбена зграда со 
димензии П + дека одлуката е донесена без 
претходно да биде обезбедена соработка со заин-
тересираните органи и организации и без да биде 
ставена на јавен увид. 

Според ставот 1 на член 33 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/73), просторните планови, урба-
нистичките студии и основните урбанистички пла-
нови можат да се изменат и дополнат доколку бит-
но се изменат економските услови според кои се 
донесени или ако е тоа неопходно поради дејство 
на виша сила. Ваквите измени и дополнувања на 
плановите, според членот 35 од законот, се вршат 
по иста постапка по која се донесуваат и самите 
планови. Така, во членот 28 од законот е определено 
гери изработувањето на просторните и урбанистич-
ките планови да се обезбеди соработка на сите 
организации на здружениот труд и други органи-
зации, а во ставот 1 на член 29 од законот е пред-
видено просторното и урбанистичкото планирање 
во сите фази на изработувањето задолжително да 
се става на јавен увид. По исклучок, согласно ста-
вовите 1 и 2 на член 34 од законот, измени и до-
полнувања на плановите за реализација од помал 
обем (измени на габаритот на објектот, доградба и 
надградба на објектот, измена на намената на об-
јектот и нивелацијата и регулационата линија), мо-
жат да се вршат врз основа на пропис на општина-
та што се донесува едновремено со планот за реа-
лизација со тоа што вака направените измени не 
смеат да бидат во спротивност со основниот урба-
нистички план. 9 

Според мислењето на Судот вцртувањето на 
нови локации во постојниот урбанистички план не 
може да се смета за негова измена од помал обем 
во смислата на ставот 1 на член 34 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, туку нап-
ротив, претставува измена на урбанистичкиот план 
од поголем обем, што треба да се изврши по пос-
тапка пропишана во законот. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се 
врши дополнување на дел од урбанистичкото ре-
шение за У-та станбена заедница на Тетово од 
поголем обем и со оглед на тоа што таа не е доне-
сена по постапка пропишана во законот, Судот оце-
ни дека одлуката не е во согласност со членовите 
28, 29 и 35 од означениот закон. 

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

У. бр.54/76 
10 декември 1976 година 

Скопје 

28. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точката 4 од Одлуката 
за исплата на надоместок за годишен одмор бр. 
02-2369, донесена од работничкиот совет на Авто-
туристичката организација за внатрешен и меѓу-
народен транспорт „Галеб" — Охрид на 27 ноември 
1975 година, по јавната расправа одржана на 10 де-
кември 1976 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 4 од Одлуката 
за исплата на надоместок за годишен одмор бр. 
02-2369, донесена од работничкиот совет на Авто-
туристичката организација за внатрешен и меѓу-
народен транспорт „Галеб" — Охрид од 27 ноем-
ври 1975 година, во време на нејзиното важење 
била во спротивност со Уставот и законот. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Автотуристичката организација за 
внатрешен и меѓународен транспорт „Галеб" — Ох-
рид на начин определен за објавување на самоу-
правните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
ртесена претставка, со решение У. бр. 60/76 од 6 ок-
томври 1976 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на точката 4 од одлука-
та означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нејзината со-
гласност со ставот П од Основните начела на Уста-
вот на СР Македонија и со алинејата 4 од став 1 на 
член 3 од Законот за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/74). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека, покрај другото, со точ-
ката 4 од оспорената одлука е предвидено на работ-
ниците кои по кој и да било основ го раскинале 
работниот однос со оваа работна организација за -
клучно со 30 ноември 1975 година да не им следува 
надоместок за годишен одмор предвиден во точките 
1 и 2 на истата одлука. 

Согласно ставот 1 на член 4 од Законот за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73), работни-
ците во основната организација на здружен труд, 
покрај другото, самостојно ги уредуваат условите 
и начинот на користењето "на средствата за заед-
ничка потрошувачка. Меѓутоа, оваа самостојност на 
работниците во основната организација на здружен 
труд е ограничена со уставното начело за еднакво-
ста на правата на луѓето кое е содржано во ставот 
2 на делот П од Основните начела на Уставот на 
СР Македонија. Од друга страна, согласно алинејата 
4 од став 1 на член 3 од Законот за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд работ-
ниците обезбедуваат за еднаков вложен труд и под 
еднакви услови работникот да учествува со еднаков 
дел во распределбата на средствата за лични до-
ходи и во остварувањето на другите права што се 
стекнуваат според резултатите на трудот. 

Според мислењето на Судот работниците на кои 
им престанал работниот однос во текот на 1975 го-
дина учествувале во создавањето на доходот на 
организацијата на здружениот труд за таа година, 
па следствено учествувале и во формирањето на 
средствата за заедничка потрошувачка од кои се 
врши исплата на надоместокот — регрес за годи-
шен одмор. 

Со оглед на тоа што со оспорената точка на 
одлуката, работниците кои биле во работен однос 
во основната организација на здружен труд „Га-
леб" — Охрид пред и во текот на 1975 година го 
раскинале работниот однос со организацијата до 30 
ноември 1975 година, се исклучени од правото да 
се ползуваат со надоместокот за годишен одмор, 
Судот утврди дека. точката 4 од оспорената одлука 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 
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не е во согласност со ставот П од Основните начела 
на Уставот на СР Македонија и со алинејата 4 од 
став 1 на член 3 од републичкиот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд. 

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

У. бр. 60/76 
10 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

29. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката бр. 0201-22 од 
26 февруари 1971 година на Собранието на општи-
ната Виница, Правилникот за распределба на до-
ходот и личните доходи на работниците во органот 
на управата на општината Виница од 18 јули 1975 
година и Одлуката за измени и дополнувања на овој 
правилник бр. 0201-2079 од 17 октомври и 12 ноем-
ври 1975 година, по одржаната јавна расправа на 10 
декември 1976 година донесе, 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) Одлуката за правата и должностите на ра -
ботната заедница и нејзините самоуправни органи 
при органот на управата на Собранието на општи-
ната Виница, донесена од Собранието на општината 
Виница одржана на 26 февруари 1971 година под 
бр. 0201-22, објавена во „Службен гласник на оп-
штината Виница" бр. 2/71); 

б) Правилникот за распределба на доходот и 
личните доходи на работниците во органот на упра-
вата на Собранието на општината Виница усвоен 
на 18 јули 1975 година од советот на работната за -
едница и секретарот на Извршниот совет на Собра-
нието на општината Виница како старешина на ор-
ганот; 

в) Одлуката за измена и дополнување на Пра-
вилникот за распределба на доходот и личните 
доходи на работниците во органот на управата на 
Собранието на општината Виница од 18 јули 1975 
година, донесена на 17 октомври 1975 година под бр. 
0201-2079/2; 

г) Одлуката за измена и дополнување на Пра-
вилникот за распределба на доходот и личните до-
ходи на работниците во органот на управата на 
Собранието на општината Виница од 18 јули 1975 
година, донесена на 12 ноември 1975 година под бр. 
0201-2079/3. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија" и во „Службен гласник на 
општината Виница". 

3. Со решение У. бр. 126/75 од 21 октомври 1976 
година Уставниот суд на Македонија поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
општите акти означени во точката 1 на оваа од-
лука. Постапката беше поведена затоа што основа-
но се постави прашањето за нивната согласност со 
Уставот и законот. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека ос-
порената Одлука за правата и должностите на 
работната заедница при органот на управата на 
Собранието на општината Виница ја донело Собра-
нието на општината Виница на 26 февруари 1971 го-
дина. Во членот 22 од оваа одлука е пропишано 
дека советот на работната заедница во согласност со 
старешина.та на органот на управата донесува и 
правилник за внатрешна организација и система-

тизација на работните места, како и правилник за 
средствата на органите на управата и за распре-
делба на личните доходи. На основа на ова овла-
стување советот на работната заедница во соглас-
ност со секретарот на Извршниот совет на Собра-
нието на општина Виница како старешина на орга-
нот на управата го донел оспорениот правилник и 
двете оспорени одлуки за негови измени и допол-
ненија означени во точката 1 под б), в) и г) на оваа 
одлука. 

Според членот 7 од Законот за самоуправува-
њето и работните односи во органите на управата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/65) основниот акт 
за организација и работење на органот на управата 
го донесува непосредно работната заедница заедно 
со старешината на органот а не нејзиниот совет. 
Во него се определуваат овластувањата на советот 
на работната заедница, што непосредно ќе уреду-
ва работната заедница, а што ќе му довери на со-
ветот на работната заедница. Според членот 6 од 
овој закон собранието на општината може да ги 
определи границите на самоуправувањето, а не и 
внатрешните самоуправни односи на работната за-
едница, односно разграничувањето меѓу работната 
заедница и нејзиниот совет. 

Со оглед на ова, Судот застана на становиште 
дека Собранието на општината Виница донесу-
ва јќи ја Одлуката за правата и должностите на 
работната заедница и нејзините самоуправни орга-
ни во органот на управата ги пречекорило овла-
стувањата од членовите 6 и 7 од Законот за само-
управувањето и работните односи во органите на 
управата. Бидејќи пак оспорениот правилник за 
распределба и двете одлуки за измени на правил-
никот се донесени од советот на работната заедни-
ца и старешината на органот на управата во смис-
лата на членот 22 од оспорената одлука, Судот за -
стана на становиште дека се и тие во спротивност 
со членот 7 од означениот закон. 

Судот застана на становиште дека одлуките оз-
начени во точката 1 под в) и г) се во спротивност 
со членот 8 од Законот за самоуправувањето и ра -
ботните односи во органите на управата затоа што 
утврди дека тие, пред нивното донесување, не биле 
ставени на јавен увид на членовите на работната 
заедница како што тоа е предвидено во означениот 
член од законот. 

На крајот Судот утврди дека оспорените две 
одлуки за измени на оспорениот правилник се до-
несени на 17 октомври односно на 12 ноември 1975 
година а е определено да се применуваат од 1 јули 
1975 година. 

Според членот 262 од Уставот на СР Македони-
ја, законите, другите прописи и општи акти, а во 
нивните рамки и самоуправните општи акти, не 
можат да имаат повратно дејство. Со оглед на тоа 
што со измените и дополнувањата во оспорените 
одлуки се менуваат дотогашните односи и се соз-
даваат нови односи од оние што биле уредени со 
оспорениот правилник за распределба на личните 
доходи и што се пропишува нивно повратно де ј -
ство, Судот застана на становиште дека се тие во 
спротивност со ставот 1 на член 262 од Уставот на 
СР Македонија. 

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

У. бр. 126/75 
10 декември 1976 година 

Скопје 
Го заменува Претседа-
телот на Уставниот суд 

на Македонија, 
С у д и ј а 

Боро Доганџиски, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БЕРОВО 

59. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 18, став 1 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Беро-
во, Собранието на општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Беро-
во, на седницата на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите — работници од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите , одржана на 
30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1977 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот зачздравствено осигу-
рување на работниците за 1977 година се опреде-
лува во височина од 8%, од што: -

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита - 2,80%, 

— за останати права од здравственото осигу-
рување — 5,20%. 

Основица за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување е бруто личниот доход 
на работникот. 

Тарифата на придонесот од здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определу-
ва во височина од 0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот за 
случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести к а ј обврзниците кои форми-
раат доход од областа на стопанството, како и ос-
новните организации на здружениот труд регистри-
рани како установи кои со Номенклатурата за 
распоредување на стопанските и другите органи-
зации и државни органи по дејности се распореде-
ни во областа од 1 до 8, претставува остварениот 
доход намален за пресметаните договорни и за -
конски обврски, освен данокот на доход. 

Основица за пресметување на придонесот за 
случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести к а ј обврзниците кои не фор-
мираат доход, а се распоредени во областа од 0 и 
9 од споменатата номенклатура, претставува бруто 
личниот доход. 

Придонес за несреќа на работа и заболување од 
професионални болести од 0,50% од бруто основи-
цата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на при-
донесот распоредени во областа 0 и 9 номенклату-
рата за вработените со договор за дело. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина од 
20% Од нето личниот доход, односно основицата 
утврдена со посебна одлука. 

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

Доколку со Законот за здравствено осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението и Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување и другите општи акти на Заед-
ницата основицата за пресметување на придонесот 

е определена во нето износ, придонесите за здрав-
ствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по 
стапки, односно тарифи пресметани за примена на 
нето личните доходи односно примањата. 

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

Член 3 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е, 

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

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

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

Број 01-55/1 
30 декември 1976 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, с. р. 

60. 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Берово, на седницата на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите — работници од здружениот 
труд во здравството — даватели на услугите, одр-
жана на 30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БЕРОВО - ФОНД 
НА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ - ВО ПРВО-

ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1977 ГОДИНА 

I ^ 
Финансирањето на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување Берово 
- - фонд на работничко осигурување — во првото 
тримесечје од 1977 година ќе се врши сразмерно 
на просечно остварените приходи од придонесите 
во 1976 година, со примена на Законот за ограничу-
вање на средствата за финансирање на општата, 
заедничката и друга потрошувачка зголемена за 
10%. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Број 01-56/1 
30 декември 1976 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, с. р. 
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61. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 19, став 1 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Бе-
рово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Беро-
во, на седницата на Соборот на делегатите — зем-
јоделци корисници на услугите и Соборот на деле-
гатите — работници од здружениот труд на здрав-
ството — даватели на услугите, одржана на 30 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС 
ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 
ГОДИНА 

Член 1 . 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-

ход на земјоделците за 1977 година се определу-
ва на 16% од тоа: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 9%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови од 
7ГЈ/'о. 

2. Паушалниот придонес по осигурено лице из-
несува 50,00 динари, и тоа: 

— износот од 30,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износот од 20,00 динари на име придонес 
за правата од здравственото осигурување над за -
должителните видови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделие ќе плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 110,00 динари по 
член годишно, од тоа: 

— износ од 66,00 динари на име придонес за за-
должителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 44,00 динари на име придонес за 
правата од здравствената ,заштита над задолжител-
ните видови. 

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

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

Број 01-57/1 
30 декември 1976 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, с. р. 

62. 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото, осигурување 
— Берово, на седницата на Соборот на делегатите 
на земјоделците — корисници на услугите и Со-
борот на делегатите — работници од здружениот 
труд во здравството — даватели на услугите, одр-
жана на 30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ БЕРОВО -
ФОНД ЗА ЗЕМЈОДЕСКО ОСИГУРУВАЊЕ - ЗА 

ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1977 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување Берово —-
фонд за земјоделско осигурување — во првото три-
месечје од 1977 година ќе се врши сразмерно на 
просечно остварените приходи во 1976 година, зго-
лемени за 10'0/о. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 01-58/1 
30 декември 1976 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, с. р. 

63. 

Врз основа на член 52 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 9, став 1, али-
неја 8 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15, 
став 1, точка 16 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Берово и Одлуката 
за утврдување на најнискиот износ на дневниците 
на осигурените лица кои се упатуваат на преглед 
и лекување во друго место, бр. 01-677/1 од 22. 4. 
1975 година, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување -— 
Берово, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите, одржана на 
30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИ-
ГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И 
ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Височината на надоместокот на трошоците за 

исхрана и сместување на осигурените лица за вре-
ме на патување и престој во друго место во вре-
ска со остварувањето на здравствената заштита на 
осигурените лица изнесува: 

1. ако се упатуваат во места на територијата на 
СРМ - 70 динари; 

2. ако се упатуваат на места надвор од тери- -
торијата на СРМ — 90 динари; 

3. ако се упатуваат во Скопје — 80 динари; 
4. ако се упатуваат во другите републички и 

покраински центри — 120 динари. 
За деца до 5 годишна возраст — 50% од изно-

сите одредени во став 1 од овој член. 

Член 2 
Осигуреното лице остварува право на полна 

дневница кога патувањето и престојот во друго ме-
сто трае повеќе од 12 часа, половина дневница од 
3 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не сле-
дува дневница. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Број 01—60/1 
30 декември 1976 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

64. 

Врз основа на член 19 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 28 од Самоу-
правната спогодба за основање Општинска заед-
нина и основни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување Т. Велес, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување - Титов Велес, на заедничката 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ КРУГОТ НА ЛИЦАТА ЗА 
КОРИСТЕЊЕ ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА ПО ОСНОВ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИ-

ЕТО 

I 
Се воспоставува право на целосна здравствена 

заштита по основ на задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението на деца и 
младинци од 16 до 20 годишна возраст и лица над 
65 годишна возраст. 

П 
Се задолжува Стручната служба на Заедницата 

да обезбеди користење на целосна здравствена за-
штита на лицата утврдени во претходната точка на 
оваа одлука к а ј организациите на здружен труд од 
здравството. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на не ј -

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

Бр. 01-526/2 
27 декември 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 

ЈБ. Ашиков, с. р. 

65. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 46 точка 3 од 
Статутот на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Титов Велес, а во врска со 
точка I од Одлуката за привремено регулирање на 
одделни прашања за финансирањето и финансис-
кото работење на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Ве-
лес, Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седниците на Соборот на 
делегатите на корисниците на услугите — работни-
ци и Соборот на делегатите на давателите на ус-
лугите, одржани на 27 декември 1976 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравството и здрав-

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

— стапка на придонесот за обезбедување на за -
должителни видови на здравствена заштита од 
2,80%; и 

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

П 
За обврзниците на придонесот за здравство и 

здравствено осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување, за кои 
според членот 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од ис-
тиот закон основицата е определена во нето лични 
примања, стапката на придонесот за здравство и 
здравственото осигурување се утврдува во висина 
од 11,50% од нето основицата во која се содржи: 

— стапка на придонесот за обезбедување на за -
должителните видови на здравствена заштита од 
4,50%; и 

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

Ш 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување во случај на несреќа при ра -
бота и заболување од професионални болести се 
утврдува во висина од 0,40% од определената ос-
новица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружен труд од обла-
ста на стопанството, како и основните организации 
на здружен труд регистрирани како установи, кои 
во Номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и други организации и државните органи по 
дејности се распоредени во областите од „1" до „8" 
— остварениот доход намален за пресметаните и 
договорени обврски, освен данокот на доход: 

2. за другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, општествено-политички 
организации и здруженија и други работни заед-
ници што не се организирани како организации на 
здружен труд кои во своето работење не оства-
руваат доход, а кои се регистрирани во областите 
„9" и „О" од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации и државните ор-
гани по дејности — бруто личниот доход на вра-
ботените. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

01-бр. 526/3 
27 декември 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љ. Ашиков, с. р. 
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66. 

Врз основа на член 46 точка 5 од Статутот на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра -
ботниците — Титов Велес, а во врска со точка I од 
Одлуката за привремено регулирање на одделни 
прашања за финансирањето и финансиското рабо-
тење на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување, на седниците на Соборот на делега-
тите на корисниците на услугите — работници и 
Соборот на делегатите на давателите на услуги, 
одржани на 27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ 
НА ОСНОВНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС, ГЕВГЕЛИЈА И НЕ-

ГОТИНО ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Стапката за издвојување на средствата во ре-

зервните фондови на основните заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување на работниците 
— Титов Велес, Гевгелија и Неготино за 1977 го-
дина се утврдува на 3% од вкупните приходи на 
основните заедници. 

П 
Вака пресметаната резерва во висина од 1% ќе 

претставува задолжителна резерва во смисла на член 
10-од Законот за средствата на резервите, а оста-
токот од 2в/о ќе претставува слободен дел и ќе 
служи' за обртни средства на Заедницата до денот 
на нејзиното прераспоредување од страна на основ-
ните заедници Титов Велес, Гевгелија и Неготино. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на (обја-

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

01-бр. 526/4 
27 декември 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љ. Ашиков, с. р. 

67. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 41 точка 3 од 
Статутот на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Т. Велес, а во врска со 
точка I од Одлуката за привремено регулирање на 
одделни прашања за финансирањето и финансиско-
то работење на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Т. Велес, 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седниците на Соборот на 
делегатите на корисниците на услугите — земјо-
делци и Соборот на делегатите на давателите на 
услугите, одржани на 27 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравственото осигурување на 

земјоделските осигуреници ќе се пресметува и на-
платува: 

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја: 

A) По стапка од 15% на катастарскиот приход 
од кои: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 8%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 7%; 

B) По 70,00 динари за секое осигурено лице, 
од кои: 

— за задолжителни видови здравствена за-
штита 40,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата 30,00 динари. 

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

A) По 280,00 динари за домаќинство од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена за-

штита - 180,00 динари, 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата - 100,00 динари; 
B) По 70,00 динари за секое осигурено лице од 

кои: 
— за задолжителни видови здравствена зашти-

та —'40,00 динари; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

тврдува Заедницата - - 30,00 динари. 

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. 

01-бр. 526/5 
27 декември 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 
Љ. Ашиков, с. р. 

68. 
Врз основа на член 41 точка 4 од Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците — Титов Велес, а во врска со точка I 
од Одлуката за привремено регулирање на оддел-
ни прашања за финансирањето и финансиското 
работење на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Титов Велес, Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување, на седниците на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услугите — земјоделци 
и Соборот на делегатите на давателите на услугите, 
одржани на 27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ 
НА ОСНОВНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС, ГЕВГЕЛИЈА И 
НЕГОТИНО ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Стапката за издвојување на средствата во ре-

зервните фондови на основните заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување на земјодел-
ците — Титов Велес, Гевгелија и Неготино за 1977 
година се утврдува на 3% од вкупните приходи на 
основните заедници. 

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. 

01-бр. 526/6 
27 декември 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љ. Ашиков, с. р. 
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69. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
^ и здравственото осигурување („Службен весник на 

СРМ", бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница и ос-
новните заедници на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес, Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување,., на заеднич-
ката седница на Соборот на делегатите на корис-
ниците на услугите — работници и на Соборот на 
делегатите на давателите на услуги, одржана на 
27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата за 
здравственото осигурување на лицата вработени к а ј 
приватните работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението не е утврдена 
основица за придонес. 

Член 2 
За 'вработените лица к а ј приватните работо-

давци основица е личниот доход на работникот, но 
не помалку од следниот износ: 
— за неквалификувани работници 1600 динари, 
— за полуквалификувани работници 1800 динари, 
— за квалификувани работници 2000 динари, 
— за висококвалификувани работници 2200 динари, 
— за домашни помошнички 1600 динари, 
— за лица на доброволна практика 

. (волонтери) 2000 динари. 

Член 3 
За учениците во стопанството, односно учени-

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

— за прва година 300 динари, 
— за втора година 450 динари, 
— за трета година 600 динари. 

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. 

01-бр. 526/8 
27 декември 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љ. Ашиков, с. р. 

70. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоу-
правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската и основните за -
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње — Титов Велес, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Титов Велес, на седницата одржана на 
27. ХП. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОС-
ТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВО-

КАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ 

Член 1 
Како основица за пресметувањето и плаќање-

то на придонесите за здравствено осигурување на 
самостојните занаетчии, угостители, адвокати и 
превозници служи даночната основица (личниот до-
ход) од самостојно вршење на стопанска дејност 
утврдена за претходната година, која основица не 
може да изнесува помалку од минималниот личен 
доход во Републиката 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 пла-
ќање на придонесот за здравствено осигурување ќе 
служи паушалниот износ, односно минималниот ли-
чен доход во Републиката за тековната година. 

Член 3 
Ако даночната основица (личен доход) не е 

утврдена за делот од календарската година поради 
тоа што дејноста не е вршена за цела година, како 
основица ќе служи привремено минималниот ли-
чен доход за тековната година, до конечното утвр-
дување на даночната основа. 

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. 

01-бр. 526/9 
27 декември 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љ. Ашиков, с. р. 

71. 
Врз основа на член 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71) и член 28 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Титов 
Велес, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Т. Ве-
лес, на седницата одржана на 27 декември 1976 
година, донесе 

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

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите 
на семејствата и другите лица што се осигурени 
според одредбите на Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението („Службен весник на СРМ", 
бр. 21/71), како и условите под кои ќе се смета 
дека издржуваното лице нема сопствени приходи 
доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат со 
него во заедничко домаќинство и немаат сопствени 
приходи доволни за издржување. 
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Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доводни за из-
држување ако нивниот катастарски приход од зем-
јоделие не го надминува износот од 500 динари го-
дишно по едно издржувано лице, или ако другите 
приходи не го надминуваат износот од 200 динари 
месечно по едно издржувано лице, или ако катас-
тарскиот приход и другите приходи заедно не го 
надминуваат износот од 2.000 динари годишно по 
едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета 
за издржувано лице ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите предвидени во 
член 3 на оваа одлука и ако осигуреникот учеству-
ва во трошоците на неговата издршка со најмалку 
400 динари месечно. 

Член 5 
Се смета дека лицата земени на издржување 

немаат сопствени приходи доволни за издржување 
ако нивните приходи односно ако приходите на 
нивните родители по член на домаќинство не ги 
надминуваат износите предвидени по член 3 на 
оваа одлука. 

Член 6 
Како приходи во смисла на член 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основ на инва-
лиднина за телесно оштетување и додаток за по-
мош и нега што се обезбедуваат според прописите 
од инвалидското осигурување, како и други при-
мања на издржуваното лице за кои според посеб-
ни прописи со кои се установува одделното ,при-
мање, изрично е утврдено дека не се зема предвид 
при утврдувањето на имотната состојба на дома-
ќинството. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за условите 
под кои се смета дека осигуреникот издржува чле-
нови на семејството и дека членот на семејството 
нема сопствени приходи доволни за издржување, 
донесена од Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Т. Велес, 
бр. 01-60/8 од 30 јануари 1973 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

01-бр. 526/12 
27 декември 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љ. Ашиков, с. р. 

72. 
Врз основа на член 28 точка 10 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
и основни заедници на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Титов Велес, на седниците на 
Соборот на делегатите на корисниците на услугите 
— работници и на Соборот на делегатите на дава-
телите на услугите, одржани на 27. ХП. 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИ-
ТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗА-
ЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на упо-

требата на превозните средства, условите и начи-
нот на остварувањето на надоместокот на патните 

трошоци и висината на надоместокот на трошоците 
за исхрана и сместување за време на патување и 
престој во друго место, која им припаѓа на осигу-
рените лица на товар на средствата на фондот на 
Заедницата, а во случаите кога користат здрав-
ствена заштита на начин пропишан со општите акти 
на Заедницата. 

НАДОМЕСТОК НА ПРЕВОЗНИТЕ; ТРОШОЦИ 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица од работничкото осигу-
рување за случаите предвидени со општите акти 
на Заедницата во висина на тарифата на јавниот 
сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица кога поради итноста на слу-
чајот или здравствената состојба, по налог на ле-
карот или здравствената организација, превозот е 
извршен и со други превозни средства. 

Кога превозот, во случај на претходниот став, 
е извршен без претходен налог на лекарот или 
здравствената организација, оправданоста на пре-
возот и на превозните средства накнадно ја цени 
лекарската комисија на Заедницата. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превозот . се 

определува, по правило, според најкусата рела-
ција, и тоа по основната тарифа од редовни пре-
возни средства на јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа од јавниот сообраќај се 
подразбира: 

— во случај на патување со железница на ре-
лација до 150 км. во еден правец — П класа од 
патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км. 
во еден правец — П класа од брзиот воз; 

— во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа 
право на превоз со П класа на пловните возила; 

— кога превозот се врши со автобус, припаѓа 
право на полна цена на чинењето на превозот. 

Кога на иста релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надоместок на превозните трошоци 
по најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 
на членот 2 на оваа одлука, надоместокот на тро-
шоците за превоз припаѓа во полн износ. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, врз основа на посебни 

прописи, има право на бесплатно возење при ко-
ристењето на превозни средства на јавниот сообра-
ќај , не му припаѓа надоместок на трошоците за 
превоз. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на случаите кога осигуреното лице има право на 
повластено возење само за определен број патува-
ња во текот на годината. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на општите акти 
за начинот на користењето на здравствена зашти-
та не му припаѓа надоместок на патни трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради специјалистички преглед в а ж и по 
правило само за едно патување. Доколку лекарот 
специјалист на кого осигуреното лице му е упа-
тено на прв специјалистички преглед најде дека е 
потребно испитување и лекување и к а ј други спе-
цијалисти, првобитниот упат в а ж и за сите останати 
прегледи. 

Кога осигуреното лице, во смисла на претход-
ниот став, е упатено односно преземено на амбу-
лантно специј алистичко лекување или испитување, 
издадениот налог в а ж и за сето време додека трае 
лекувањето односно испитувањето. 
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ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА 

ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 7 
Надоместокот на име трошоци за исхрана и 

сместување за време на патување и престој во 
друго место на осигуреното лице му припаѓа како 
што следува: 

1) на подрачјето на сопствената општина — во 
износ од 40 динари; 

2) на подрачјето на СР Македонија вон општи-
ната — во износ од 100 динари; 

3) на подрачјето на земјата вон СР Македонија 
— во износ од 150 динари. 

Член 8 
Покрај надоместоците од претходниот член, на 

осигурените лица им припаѓа и надомест на тро-
шоците за преноќевавме во фактички износ, врз ос-
нова на посебна приложена сметка. 

Член 9 
Утврдените износи од член 7 на оваа одлука 

се исплатуваат за патувања кои траеле над 12 
часа. 

За патувања кои траат помалку од 12 часа, 
без оглед дали се исполнети условите за половина 
дневница ,на осигурените лица им се исплатува на 
име надоместок фиксен износ во висина од 50% од 
износите утврдени во член 7 на оваа одлука, со ис-
клучок за патувања на сопствената општина кога 
припаѓа право на половина дневница, доколку па-
тувањето траело над 8 до 12 часа. 

Член 10 
За осигурени лица — деца до навршени 7 го-

дини на животот, надоместоците за исхрана и смес-
тување од член 7 и 9 на оваа одлука изнесу-
ваат 50%. 

Член 11 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз и надоместокот за исхрана и сместување ста-
суваат првиот нареден ден по завршеното лекува-
ње, односно завршеното патување. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за патни и 
дневни трошоци на Заедницата, бр. 01-162/3 од 3. 
IV. 1975 година. 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

01-бр. 526/13 
27 декември 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љ. Ашиков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВИНИЦА 

73. 
Врз основа на член 9 и 19 од Законот за СИЗ 

на основното образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 10 од Самоуправната спогодба 
за основање на СИЗ на основното образование и 

член 22 од Статутот на СИЗ на основното образо-
вание — Виница, Собранието на заедницата, на 
седницата одржана на ден 30. XII . 1976 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1977 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките на при-

донесите за финансирање на основното образование 
— Виница за 1976 година, објавена во „Службен 
весник на СРМ" бр. 16/76 година, во член 1, алинеја 
1 „придонес од личен доход од работен однос", 
стапката од 5% се зголемува со стапка 6%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 ј а -
нуари 1977 година. 

Бр. 5 
17 јануари 1977 година 

Виница 
Претседател, 

Т. Христовски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОБИЈНОСТ 

74. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-
нот за Самоуправната интересна заедница за заш-
тита од градобијност „Службен весник на СРМ" 
бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, на седницата одржана на 
ден 10. I. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

1. Во Одлуката за утврдување на стапките на 
придонесот за заштита од градобијност за 1976 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 9/76) во чле-
нот 1 став 1 точка 1, стапката „0,19%" се заменува 
со „0,22%". 

Во точката 2, стапката „2,1%" се заменува со 
„2,4%". 

Во точката 3, учеството од „3.000.000 динари" се 
зголемува-за 14%. 

Во членот 3 по зборовите „за 1976 година" се 
додаваат зборовите „и за 1977 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1. I. 1977 година. 

Бр. 2/2 
10 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичката самоуправна 
интересна заедница за заштита 

од градобијност, 
Трајче Кошевски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРИВА ПАЛАНКА 

75. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(,,Службен весник на СРМ", бр. 2/71) и член 9 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а по предлог на Из -
вршниот одбор, Собранието на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње, на седницата одржана на 30 декември 1976 го-
дина, донесе 

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

БОТНИЦИТЕ ВО 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1977 година се опре-
делува 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%, и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување — од 4,5%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести се определува во ви-
сочина од 0,5%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
овој став к а ј обврзниците кои формираат доход 
претставува остварениот доход намален за прес-
метаните законски и договорни обврски, освен да-
нокот на доход. 

Основица к а ј обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и дру-
гите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по 0,5% од бруто осно-
вицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на 
придонес кои не формираат доход за вработени по 
договор за дело. 

Додатен придонес за партиципација за задол-
жителните видови на здравствена заштита на про-
ширените права на земјоделски осигуреници од 
0,5'% од бруто личните доходи и доходот на обврз-
ниците и вработени по договор за дело. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравст-

вена заштита во странство се определува во висо-
чина од 25'% од нето личниот доход, односно осно-
вицата утврдена со посебна одлука за деташира-
ните работници во странство. 

Посебниот 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 здравствено осигурува-

ње и задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението (во натамошниот текст: Зако-
нот) и другите општи акти на Заедницата, основи-
цата за пресметување на придонесите е определена 
во нето износ, придонесите за здравствено осигу-
рување се пресметуваат и плаќаат по стапки однос-
но тарифа пресметана на примањата на нето ли-
чен доход 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 случај 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 работните ор-
ганизации. 

Придонесите за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење на здравствена заш-
тита во странство ќе се уплатуваат со еден налог 
уплатница. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот, при уплата на при-
донесите за здравствено осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство на самиот налог уплатница да даде спе-
цификација на уплатените придонеси по видови на 
правата со ознака на основицата и периодот 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 
Додатниот придонес за партиципација за за-

должителните видови на здравствена заштита за 
проширените права на земјоделците — осигуре-
ници од 0,50% од бруто личните доходи и од до-
ходот на обврзниците и вработени по договор за 
дело се уплатува на посебен налог — уплатница ди-
ректно на Фондот за здравствена заштита на зем-
јоделците. 

Член 7 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да в а ж и Одлуката за стапките и та-
рифата на придонесите за здравствено осигурува-
ње на работниците во 1976 година, бр. 01-1417 од 
19 декември 1975 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-1563 
30 декември 1976 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, с. р. 
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Врз основа на Одлуката, донесена на седни-
цата на 24 јануари 1977 година, Советот на Меди-
цинскиот центар „Борис Канчески" — Гостивар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за специјализација на лекари по следната спе-
цијалност: 

1. Оториноларингологија — 1. 
УСЛОВИ: Кандидатите што ќе учествуваат на 

овој конкурс потребно е да имаат завршено: меди-
цински факултет, со поминат задолжителен лекар-
ски стаж и положен стручен испит, со две години 
работно искуство во здравствена работна органи-
зација, како и да знае еден странски јазик во тол-
кава мера да може да прати стручна литература. 

Кандидатот во молбата да наведе, согласно Од-
луката на Советот, под кои услови ќе го прифати 
договорот за специјализација: обврска за останува-
ње на работа онолку време колку трае специјали-
зацијата со личен доход 60% или двојно траење 
на обврската за работа во Медицинскиот центар 
,.Борис Канчески" — Гостивар со полн месечен ли-
чен доход. 

Предност за избор на кандидати по овој кон-
курс имаат кандидатите кои се во редовен работен 
однос во Медицинскиот центар — Гостивар повеќе 
о д д в е ГОДИНИ; 

Молбите таксирани со два динари да се доста-
ват заедно со потребните документи до Советот 
на Медицинскиот центар — Гостивар. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (11) 
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