
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 30 април 1977 
С к о п ј е 

Број 18 Год. ХХХШ 

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

150. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОЗЛАСТИЦИТЕ НА МЛАДИНАТА И ДЕЦАТА 

ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за повластиците на младината и 
децата во патничкиот сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
април 1977 година. 

Бр. 06-1189 
27 април 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 ПОВЛАСТИЦИТЕ НА МЛАДИНАТА И 

ДЕЦАТА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Законот за повластиците на младината и 

децата во патничкиот сообраќај („Службен весник 
на СРМ", бр. 16/67), член 1 се менува и гласи: 

„Младината и децата имаат право на повлас-
тица од 40 отсто од редовната возна цена на же-
лезничкиот, патниот, поморскиот, речниот и езер-
скиот сообраќај, како и во превозот на гондолските 
жичарници во рамките на организирани групни 
патувања за: 

1) извршување на општествено-воспитната прог-
рама на Сојузот на социјалистичката младина на 
Југославија и неговите колективни членови и на 
про!рамата од областа на здравствената заштита, 
одморите и рекреациите, 

2) училишни и научни екскурзии и патувања на 
ученици и студенти, 

3) унапредување квалитетот на аматерскиот 
спорт, спортските рекреации и развојот на аматер-
скиот спорт во училиштата и сојузите на органи-
зациите за физичка и техничка култура врз ама-
терска основа и 

4) вршење разни видови дејности од областа на 
културата врз аматерска основа. 

Како групни патувања од претходниот став се 
сметаат патувањата што ги организираат: 

1) училиштата и советите за општествено вос-
питување и грижа за децата и 

2) организациите на Сојузот на социјалистичка-
та младина и неговите колективни членови. 

Правото на повластица од став 1 на овој член 
се признава и во слободниот патен сообраќај, која 
се пресметува според навистина поминатите кило-
метри, со примена на важечката железничка та-
рифа за II класа на брзи воз. 

Како основа за пресметување на надоместокот 
за повластиците во железничкиот сообраќај се зе-
ма тарифата за II класа на брзи воз". 

Член 2 
Во член 2 став 1 првата реченица се менува и 

гласи: „Повластените од член 1 на овој закон мо-
жат да се користат за патување на група од нај-
малку пет лица". 

Во став 2 во првата реченица, зборот „потврда" 
се заменува со зборовите „објава (список)", зборот 
„организацијата" се заменува со зборот „организа-
ција", а зборовите „од точка 2 или 4" се бришат. 
Во истиот став во втората реченица зборот „потвр-
дата" се заменува со зборовите „објавата (списо-
кот)". 

Член 3 
Во член 3 по зборот „организации" да се до-

дадат зборовите: „на здружениот труд". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

151. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за определување повластици во јавниот пат-
нички сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
април 1977 година. 

Бр. 06-1187 
27 април 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ 

СООБРАКАЈ 

Член 1 
Во Законот за определување повластици во 

јавниот патнички сообраќај („Службен весник на 
СРМ", бр. 38/66), во член 2 почетниот збор „Пра-
тениците" се заменува со зборот „Делегатите". 

Член 2 
Во член 3 став 1 зборот „автобуски" се замену-

ва со зборот „патен", а во став 2 зборот „ползува" 
се заменува со зборот „користи". 

Член 3 
Во член 5 во ставовите 1 и 2 процентот „25%" 

се заменува со процентот „40%". 
Во став 3 зборовите „школската установа" се 

заменуваат со зборовите: „училиште, односно ф а -
култетот". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

152. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за извршување на Републичкиот буџет за 
1977 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ап-
рил 1977 година. 

Бр. 06-1188 
27 април 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за извршување на Републичкиот 

буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 44/76), по член 4 се додава нов член 4а, кој 
гласи: 

„Од остварените приходи од основниот данок на 
промет, наплатени по тарифен број 2 од Тарифата 
на основниот данок на промет, претходно ќе се 
издвојуваат, на посебна сметка, средства во висина 
од 16 отсто, а до износ од 89.700.000 динари за реа-
лизација на Финансиската програма за изградба, 
одржување и реконструкција на патиштата за 1977 
година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

153. 
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за ра-

диодифузијата („Службен весник на СРМ", бр. 
20/74), а во врска со член 5 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен весник па 
СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието па 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 

1. Се дава согласност на Одлуката за висината 
на надоместокот за користење на радиодифузни 
приемници бр. 02-1492/1 од 12. IV. 1977 година, до-
несена од Работничкиот совет на Радио-телевизија 
Скопје. 

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

Бр. 12-963/1 
28 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

154. 
Врз основа на член 285 став 2 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ", бр. 
11/76), републичкиот секретар за народна одбрала 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИН-
СПЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ 
ДА ВРШАТ ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ВО ОБ-

ЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на 

легитимацијата на инспекторите и другите лица 
овластени да вршат инспекциски работи во облас-
та на народната одбрана. 

Член 2 
Легитимацијата, со која се утврдува својството 

на инспекторите и другите лица овластени да вр-
шат инспекциски работи во областа на народната 
одбрана, се издава според образецот што е составен 
дел на овој правилник. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата е во темнозелсна 

боја во големина 12 х 9 см. 

Член 4 
Лицето на кое му престанало својството на ин-

спектор и друго лице овластено да врши инспек-
циски работи во областа на народната одбрана, дол-
жно е да ја предаде легитимацијата на органот што 
го овластил. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 09-192/3 
12 април 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 
за народна одбрана, 

генерал-мајор 
дипл. инж. Миле Арнаутовски, с. р. 
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Инспекторите и другите лица што се овлас-
тени да вршат инспекциски работи во областа 
на народната одбрана имаат право и должност: 

1. да го проверуваат спроведувањето на под-
готовките и мерките за одбрана и да ги прегле-
дуваат плановите за одбрана и другите докумен-
ти за организирање и подготвување на народната 
одбрана; 

2. да наредуваат отстранување на несоглас-
ностите во плановите и во другите документи, 
спроведувањето на мерките и извршување на 
работите и задачите што се предвидени со ре-
публичките планови и прописи и запирање на 
мерките што не се во согласност со тие планови 
и прописи; 

3. да им укажуваат стручна помош на орга-
ните чии подготовки ги контролираат и за утвр-
дената состојба и наредните мерки да ги извес-
туваат надлежните органи. 

155. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за заш-

тита на семејството чиј хранител е на задолжител-
на воена служба („Службен весник на СРМ", бр. 
44/76), републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА И ВИДОТ НА ДОКУМЕНТОТ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ 

ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА 
СЛУЖБА 

Член 1 
Членовите на семејството чиј хранител е на за-

должителна воена служба остваруваат здравствена 
заштита во постапка и со здравствена легитимација 
утврдена со овој правилник. 

Член 2 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

социјална заштита по претходно утврдување дека 
членот на семејството чиј хранител е на задолжи-
тел.на воена служба нема право на здравствена 
заштита по друг основ, односно дека остварува 
здравствена заштита како земјоделец издава здрав-
ствена легитимација според образецот пропишан за 
здравствената легитимација на осигурениците — 
работници (образец ЗП-1) со тоа што на првата 
страница од здравствената легитимација на видно 
место е напишано: „здравствената легитимација ја 
издава општинскиот орган на управата надлежен за 
социјална заштита врз основа на Законот за заш-
тита на семејството чиј хранител е на задолжи-
телна воена служба", 

Цитираниот текст од претходниот став се заве-
рува со потпис на овластеното лице и печат на 
органот што ја издал здравствената легитимација. 

Член 3 
Издадената здравствена легитимација се заве-

дува во книгата за евиденција на издадените здрав-
ствени легитимации што ја води општинскиот ор-
ган на управата надлежен за социјална заштита. 

Во книгата за евиденција на здравствените ле-
гитимации се внесуваат следните податоци: реден 
број на здравствената легитимација, дата на изда-
вањето; презиме, име, дата на раѓање и адреса на 
носителот односно на соуживателот на основните 
права; дали барателот остварува здравствена заш-
тита по друг основ односно како земјоделец; број 
и дата на решението со кое се утврдени правата на 
барателот; дата на престанок на важноста на здрав-
ствената легитимација; забелешка за настанати 
промени. 

Член 4 
Заверка на здравствената легитимација се врши 

на секои 30 дена. 

Член 5 
Здравствената организација на здружен труд 

во здравствената легитимација на корисникот ја 
евидентира секоја укажана здравствена помош, од-
носно траењето на лекувањето во здравствената 
организација. 

Член 6 
Обрасците што здравствените организации на 

здружен труд ги употребуваат во врска со здрав-
ственото осигурување се употребуваат и при ко-
ристењето на здравствената заштита врз основа на 
здравствената легитимација од член 2 на овој пра-
вилник со тоа што на видно место на обрасците се 
става ознака: „Здравствена заштита според Законот 
за заштита на семејствата чиј хранител е на задол-
жителна воена служба". 

Член 7 
На членот на семејството чиј хранител е на 

задолжителна воена служба кој ја изгубил здрав-
ствената легитимација му се издава нова откако 
изгубената ќе ја огласи за неважна на вообичаен 
начин. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-01-1565 
15 април 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Јездимир Богдански, с. р. 

156. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за ци-

вилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/76), републичкиот секретар за здравст-
во и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА И ВИДОТ НА ДОКУМЕНТОТ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Член 1 
Цивилните инвалиди од војната остваруваат 

здравствена заштита во постапка и со документ 
утврден со овој правилник. 
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Член 2 
Пријава од надлежната заедница на здравст-

вото и здравственото осигурување центарот за со-
цијална работа односно општинскиот орган на уп-
равата надлежен за социјална заштита (првосте-
пениот орган) поднесува по претходно утврдување 
дека цивилниот инвалид од војната нема право на 
здравствена заштита по друг основ, односно дека 
здравствена заштита остварува како земјоделец. 

Член 3 
Здравствената легитимација што заедницата на 

здравството и здравственото осигурување ја издава 
на цивилниот инвалид од војната врз основа на 
пријавата од претходниот член на овој правилник, 
се издава според образецот пропишан за здравстве-
ната легитимација на осигурениците — работници 
(образец ЗП-1) со тоа што на првата страница од 
здравствената легитимација видно е напишано: 
„Здравствена заштита според Законот за цивилните 
инвалиди од војната". 

Цитираниот текст од претходниот став се заве-
рува со потпис на овластеното лице и печат на за-
едницата што ја издава здравствената легитима-
ција. 

Член 4 
Во евиденцијата на издадените здравствени ле-

штимации на цивилните инвалиди од војната што 
ја води заедницата на здравството и здравственото 

осигурување, покрај другото, се забележува почето-
кот и престанокот на важењето на здравствената 
легитимација. 

Член 5 
Здравствената организација на здружен труд ве 

здравствената легитимација на корисникот ја еви-
дентира секоја укажана здравствена помош односно 
траење на лекување во таа организација. 

Член 6 
На корисникот на здравствената заштита кој 

ја изгубил здравствената легитимација му се из-
дава нова, откако изгубената ќе ја огласи за не-
важна на вообичаен начин. 

Член 7 
Заедницата на здравството и здравственото оси-

гурување утврдува престанок на важењето на 
здравствената легитимација врз основа на одјага за 
престанок на правото на здравствената заштита на 
ц,ивилниот инвалид од војната што ја поднесува 
првостепениот орган. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот деч од 

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

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

240. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и собранијата на општините во Социјалис-
тичка Република Македонија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКА-
ТА ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ ВО 1976 

ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија и собранијата на оп-
штините во Социјалистичка Република Македонија 
(потписници) се согласија издвоените средства на 
посебни сметки, според член 10 и 11 од Општестве-
ниот договор за висината и движењето на средст-
вата за финансирање на општата и заедничката 
потрошувачка во општините во 1976 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 17/76), да се користат: 

—- најмалку 50% за покривање на загуби на 
организациите на здружениот труд (преку општин-
ските фондови за заеднички резерви), а 

— остатокот за намирување на обврски на са-
моуправните интересни заедници и на општината 
од претходните години. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на средствата издвоени на посебни сметки на 
ниво на град Скопје, што ќе се употребат за наме-
ните од член 11 став 2 од Општествениот договор 
од претходниот став. 

Член 2 
Потписниците на овој договор се согласија сред-

ствата од претходниот член да се користат врз ос-
нова на договор што ќе го склучат Собранието на 
општината и самоуправните интересни заедници во 
општината. 

Член 3 
Средствата што ќе се користат за покривање на 

загуби се даваат без обврска за враќање. 

Член 4 
За спроведување на овој договор ќе се грижи 

Службата на општественото книговодство на Ма-
кедонија. 

Член 5 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

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

Бр. 12-495/1 
28 март 1977 година 

Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И : 

1. Извршен совет на Собранието на 
СР Македонија 

2. Собрание на општината 
Берово 

3. Собрание на општината 
Битола 

4. Собрание на општината 
Брод Македонски 

5. Собрание на општината 
Валандово 

6. Собрание на општината 
Виница Македонска 

7. Собрание на општината 
Гевгелија 

8. Собрание на општината 
Гостивар 

9. Собрание на општината 
Дебар 

10. Собрание на општината 
Делчево 

11. Собрание на општината 
Демир Хисар 

12. Собрание на општината 
Кавадарци 

13. Собрание на општината 
Кичево 

14. Собрание на општината 
Кочани 

15. Собрание на општината 
Кратово 
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16. Собрание на општината 
Крива Паланка 

17. Собрание на општината 
Крушево 

18. Собрание на општината 
Куманово 

19. Собрание на општината 
Неготино 

20. Собрание на општината 
Охрид 

21. Собрание на општината 
Прилеп 

22. Собрание на општината 
Пробиштип 

23. Собрание на општината 
Радовиш 

24. Собрание на општината 
Ресен 

25. Собрание на општината 
Свети Николе 

26. Собрание на општината 
Струга 

27. Собрание на општината 
Струмица 

28. Собрание на општината 
Тетово 

29. Собрание на општината 
Титов Велес 

30. Собрание на општината 
Штип 

31. Собрание на град Скопје 

241. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата за политиката за остварување на Оп-
штествениот план на СР Македонија за периодот 
од 1976 до 1980 година во 1977 година, а врз осно-
ва на член 139 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија и 
собранијата на општините во СР Македонија склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ВИСИНАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗА-
ЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИ-

ТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините во СР Македо-
н к а (потписници) се согласија, заради остварува-
ње на целите и задачите утврдени со Резолуцијата 
за политиката за остварување на Општествениот 
план на СР Македонија за периодот од 1976 до 
1981 година во 1977 година, со своите мерки да 
обезбедат побавен пораст на средствата за финан-
сирање на општата и заедничката потрошувачка во 
општините од номиналниот пораст на општестве-
нис г производ во Републиката, на начин утврден со 
одредбите на овој договор. 

Член 2 
Под средства за општа и заедничка потро-

шувачка, во смисла на член 1 од овој договор, се 
сметаат средствата за финансирање на потрошувач-
ката преку буџетот на општината и преку финан-
сиските планови на општинските самоуправни ин-
терзсни заедници од областа на основното образова-
ние, културата, физичката култура, социјалната 
заштита, здравството и здравственото осигурување, 
вработувањето и општествената заштита на деца-
та, што се евидентираат во Службата на општест-
веното книговодство на образецот „Б-2". 

Член 3 
Износите на средствата за финансирање на оп-

штата и заедничката потрошувачка за 1977 година, 
по општини, се утврдуваат врз основа на догово-

реното ниво на тие средства за 1976 година намале-
но за придонесот за здравствено осигурување на 
пензионерите и инвалидите и потрошените сред-
ства за надоместоците на личните доходи за време 
на боледување, породилно отсуство и работа со 
скратено работно време за 1976 година, зголемени 
за 15%, а за стопански недоволно развиените оп-
штини 16,4%. 

Член 4 
Врз основа на критериумите од член 3 на овој 

договор, средствата за финансирање на општата и 
заедничката потрошувачка во 1977 година, по оп-
штини, можат да изнесуваат до: 

(во милиони дин.) 
1. Берово 39.2 
2. Битола 275,2 
3. Брод Македонски 23,3 
4. Валандово 23,2 
5. Виница Македонска 30,3 
6. Гевгелија 89,3 
7. Гостивар 132,1 
8. Дебар 36,6 
9. Делчево 45,3 

10. Демир Хисар 25,9 
11. Кавадарци 97,8 
12. Кичево 83,5 
13. Кочани 98,8 
14. Кратово 26,9 
15. Крива Паланка 49,6 
16. Крушево 22,4 
17. Куманово 215,9 
18. Неготино 54,1 
19. Охрид 128,4 
20. Прилеп 220,1 
21. Пробиштип 34,4 
22. Радовиш 52,6 
23. Ресен 50,6 
24. Свети Николе 50,5 
25. Струга 93,9 
26. Струмица 176,6 
27. Тетово 218,3 
28. Титов Велес 187,1 
29. Штип 120,8 
30. Градот Скопје и општините 

„Гази Баба", „Карпош" , „Кисе-
ла Вода", „Центар" и „Чаир" 1.454,6 

Член 5 
Во износите на средствата од претходниот член 

но се опфатени средствата наменети за финанси-
рање на општествените дејности од страна на гра-
ѓаните (самопридонеси и партиципации); придоне-
сите за здравствено осигурување на пензионерите 
и инвалидите; надоместоците на личните доходи за 
време на боледување, породилно отсуство и работа 
со скратено работно време; придонесите за здравст-
вено осигурување на самостојните занаетчии, угос-
тителите и превозниците; средствата за развојните 
програми на општонародната одбрана; средствата 
за модернизација на службите за внатрешни рабо-
ти; средствата за описменување на возрасните; сред-
ствата за финансирање на новоформираните орга-
ни според републички прописи; средствата за из-
вршување на обврските создадени во 1976 година за 
функционирање, опремување и обезбедување рабо-
тен простор на новоформираните општини во град 
Скопје; средствата од придонесите и даноците од 
индивидуалниот сектор што ќе се наплатат на из-
носот утврден со едногодишниот облог; средствата 
за солидарно отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди, како и средствата за патното 
стопанство и водостопанството. 

Член 6 
Потписниците па овој договор се обврзуваат да 

обезбедат намалување на стапките на придонесите 
од доходот и личните доходи па основните орга-
низации на здружениот труд од областа на сто-
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панството ако приходите ка ј одреден корисник на 
општествени средства во 1977 година се остваруваат 
над договорените рамки. 

Член 7 
Во рамките на утврдените средства со член 4 

на овој договор, собранијата на општините, преку 
политика на диференциран пораст, ќе обезбедат 
побрз пораст на средствата за финансирање на об-
разованието, здравствената и социјалната заштита. 

Член 8 
Заради реализирање на политиката за форми-

рањето на средствата за финансирање на општата 
и заедничката потрошувачка за 1977 година на ниво 
на општината, потписниците на овој договор се 
согласија да преземат мерки за приспособување на 
инструментите за формирањето на средствата за 
оваа потрошувачка за да не дојде до зголемување 
на обврските на организациите на здружениот труд 
од областа на стопанството. 

Член 9 
Потписниците на овој договор се согласија, во 

рамките на утврдените средства за општата и за-
едничката потрошувачка од член 4 на овој договор 
и нивното користење, да изготват биланси на пла-
нираните средства по носители на средства од член 
2 на овој договор и своден биланс на тие средства 
и извештаи за извршување на тие биланси според 
единствена методологија, пропишана со Правилни-
кот за начинот за водење евиденција и за начинот 
на изработка на билансот на планираните средства 
за општата и заедничката потрошувачка и за из-
вештајот за извршувањето на тој биланс („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 33/75 и 9/76) најдоц-
на до 31 март 1977 година. 

Заради ефикасност во следењето и контролата 
на остварувањето на договорената политика за оп-
штата и заедничката потрошувачка во 1977 година, 
билансите од претходниот став ќе се разработат по 
тримесечја. 

Билансите и извештаите од претходниот став 
се доставуваат до Републичкиот секретаријат за 
финансии и до надлежната организациона единица 
на Службата на општественото книговодство до 
31 март 1977 година. 

Член 10 
Со билансите од член 9 на овој договор ќе се 

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

— за периодот јануари—март — до 21'% 
— за периодот јануари—јуни — до 45% 
.— за периодот јануари—септември — до 72% 
— за периодот јануари—декември — до 100%. 

Член 11 
Во рамките на средствата од овој договор, соб-

ранијата на општините се согласија да склучат до-
говори со самоуправните интересни заедници од 
член 2 на овој договор со кои ќе се распореди 
вкупниот обем на средствата по корисници за 1977 
година. 

Член 12 
Потписниците на договорите од претходниот 

член можат во текот на годината да го менуваат 
распоредот на средствата за општата и заеднич-
ката потрошувачка за 1977 година по поодделни 
корисници, при што да не се менува вкупниот обем 
на средствата за општата и заедничката потрошу-
вачка утврден со член 4 од овој договор. 

Член 13 
Собранијата на општините се согласуваат во 

договорите што ќе се склучат на ниво на општини-
те да се овласти надлежната организациона еди-
ница на Службата на општественото книговодство 

да го следи применувањето на договорот и да го 
контролира остварувањето на планираните средства 
за општата и заедничката потрошувачка утврдени 
во член 4 од овој договор вкупно и поодделно за 
секој корисник на општествените средства. 

Ако Службата на општественото книговодство, 
врз основа на билансите на планираните средства 
за општата и заедничката потрошувачка и нив-
ната разработка по тримесечна и тримесечните из-
вештаи за извршување на билансите, како и од об-
разецот „Б-2", утврди дека остварените приходи се 
над утврдените износи од член 4 на овој договор, 
повеќе остварените средства ќе ги издвои на посеб-
ни сметки. 

Член 14 
Користењето на средствата издвоени на посеб-

ни сметки, според член 13 став 2, ќе се регулира со 
одделен договор што ќе го склучат потписниците на 
овој договор. 

По исклучок, издвоените средства на посебни 
сметки на ниво на град Скопје можат да се употре-
бат за финансирање на обврските според Законот 
за образување општини во град Скопје и за утвр-
дување на нивните подрачја („Службен весник на 
СРМ", бр. 8/76). 

Член 15 
Изменување и дополнување на овој општествен 

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

Член 16 
Овој договор е потпишан на 28 март 1977 го-

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

на Социјалистичка Република Македонија". 
Бр. 12-494/1 

28 март 1977 година 
Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И 

1. Извршен совет на Собранието на 
СР Македонија 

2. Собрание на општината 
Берово 

3. Собрание на општината 
Битола 

4. Собрание на општината 
Брод Македонски 

5. Собрание на општината 
Валандово 

6. Собрание на општината 
Виница Македонска 

7. Собрание на општината 
Гевгелија 

8. Собрание на општината 
Гостивар 

9. Собрание на општината 
Дебар 

10. Собрание на општината 
Делчево 

И. Собрание на општината 
Демир Хисар 

12. Собрание на општината 
Кавадарци 

13. Собрание на општината 
Кичево 

14. Собрание на општината 
Кочани 

15. Собрание на општината 
Кратово 

16. Собрание на општината 
Крива Паланка 

17. Собрание на општината 
Крушево 

18. Собрание на општината 
Куманово 

19. Собрание на општината 
Неготино 

20. Собрание на општината 
Охрид 
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21. Собрание на општината 
Прилеп 

22. Собрание на општината 
Пробиштип 

23. Собрание на општината 
Радовиш 

24. Собрание на општината 
Ресен 

25. Собрание на општината 
Свети Николе 

26. Собрание на општината 
Струга 

27. Собрание на општината 
Струмица 

28. Собрание на општината 
Тетово 

29. Собрание на општината 
Титов Велес 

30. Собрание на општината 
Штип 

31. Собрание на град Скопје 
32. Собрание на општината 

„Гази Баба" 
33. Собрание на општината 

„Карпош" 
34. Собрание на општината 

„Кисела Вода" 
35. Собрание на општината 

„Центар" 
36. Собрание на општината 

„Чаир" 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

242. 
Врз основа на член 143 од Самоуправната спо-

годба за здружување во работната организација 
Радио-телевизија Скопје, а согласно член 43 став 2 
и 3 од Законот за радио-дифузијата, Работничкиот 
совет на РТС, на својата седница одржана на 11 
април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИС-

ТЕЊЕ НА РАДИО-ДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 

1. Надоместокот за користење на радио-прием-
ници (со цевки, транзисторски и др.) изнесува и 
тоа за: 

а) граѓаните за еден радио-приемник, без оглед 
на бројот на радио-приемници во потесното семеј-
ство, месечно 30,00 динари; 

б) организациите на здружениот труд, месни-
те заедници, самоуправните интересни заедници, 
другите основни самоуправни организации и заед-
ници, здруженијата, извршните органи и собрани-
јата на општествено-политичките заедници, репуб-
личките секретаријати, другите републички органи 
па управата на републичките организации (репуб-
личка управа), општинските органи на управата, 
коморите, приватните угостители, како и државните 
органи, за секој радио-приемник годишно динари 
1.350,00: 

в) 'организациите на здружениот труд кои вр-
шат промет или произведуваат радио-приемници, 
како и секоја од нивните продавници, паушално го-
дишно динари 1.350,00; 

г) организациите на здружениот труд од облас-
та на општествените дејности (од областа на здрав-
ството и социјалната заштита, на образованието и 
воспитувањето, на науката и културата и на спор-
тот), општествено-политичките и општествените ор-
ганизации и станиците на милицијата, договорните 
организации на здружениот труд (занаетчиски зад-
руги), противпожарните друштва и домови, за се-
кој радио-приемник годишно динари 360,00; 

д) сервисите за поправка на радио-приемници, 
занаетчиските и останатите услужни дуќани, го-
дишно динари 360,00. 

2. Надоместокот за користење на телевизиски 
приемници изнесува и тоа: 

а) граѓаните за еден телевизиски приемник, без 
оглед на бројот на тв приемници во потесното се-
мејство, месечно 100,00 динари; 

б) организациите на здружениот труд, месни-
те заедници, самоуправните интересни заедници, 
другите основни самоуправни организации и заед-
ници, здруженијата, извршните органи на собра-
нијата на општествено-политичките заедници, ре-
публичките секретаријати, другите републички ор-
гани на управата и републичките организации (ре-
публичка управа), општинските органи на управата, 
коморите, приватните угостители, како и држав-
ните органи, за секој тв приемник годишно ди-
нари 2.590,00; 

в) организациите на здружениот труд кои вр-
шат промет или произведуваат тв приемници, како 
и секоја од нивните продавници, паушално годишно 
динари 2.590,00; 

г) организациите на здружениот труд од облас-
та на општествените дејности (здравството и соци-
јалната заштита, образованието и воспитувањето, 
науката, културата и спортот), општествено-поли-
тичките и општествените организации, станиците на 
милицијата, договорните организации на здруже-
ниот труд (занаетчиски задруги), противпожарните 
друштва и домови, за секој тв приемник годишно 
1.248,00; 

д) сервисите за поправка на тв приемници, за-
наетчиските и останатите услужни дуќани, паушал-
но годишно динари 1.248,00. 

3. Граѓаните кои користат тв приемник не пла-
ќаат надоместок за користење на радио-приемник. 

4. Под потесно семејство, во смисла на оваа од-
лука, се подразбираат: брачниот другар и децата 
на корисникот, како и неговите родители доколку 
тој ги издржува (според важечките законски про-
писи). 

5. Радио-телевизија Скопје ќе издвојува намен-
ски за развој 5% од вкупните средства што ќе се 
остварат по основ на надоместок за користење на 
радио и тв приемници. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на до-
бивањето на согласноста од Извршниот совет на 
СРМ и нејзиното објавување, а ќе се применува од 
1. V. 1977 година. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за висината 
на надоместокот за користење на радио-дифузни 
приемници, бр. 02-551/1 од 4. 12. 1974 година. 

Бр. 02-1492/1 
12 април 1977 година 

Скопје 
Претседател на Работнич-

киот совет на РТС, 
Никола Николовски, с. р. 
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ЗБИРКА НА П Р О П И С И 
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ 
— со обрасци и прилози — 

Збирката ги содржи: Уредбата за канцеларис-
кото работење и за одбирање на архивската граѓа 
од регистратурскиот материјал и Упатството за на-
чинот на канцелариското работење и за одбирање-
то на архивската граѓа од регистратурскиот мате-
ријал, обрасци и прилози. Со овие прописи се утвр-
дува начинот на работата и правилата на поста-
пување во канцелариското работење и начинот на 
одбирањето и евидентирањето на архивската гра-
ѓа од регистратурскиот материјал. 

Оваа збирка може корисно да им послужи на 
републичките органи на управата и републичките 
организации, општинските органи на управата, ор-
ганите на управата на градските заедници, орга-
низациите на здружениот труд и на другите само-
управни организации и заедници. 

^ Цена 35 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на 

Службен весник на СРМ, а уплатите се вршат на 
жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на оп-
штественото книговодство — Скопје. 
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