
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 24 август 1974 
С к о п ј е 

Број 33 Год XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
1 дин. Жиро сметка бр. 40100-601-128 

405. 

Врз основа на член 5 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен весник на СРМ" бр. 
25/72), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 
НА ПРОПАН-БУТАН ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО 

И МАЛО 

1. Цените за пропан-бутанот во прометот на го-
лемо и на мало се формираат калкулативно. 

2. Организациите на здружениот труд во проме-
тот на производите од точката 1 на оваа одлука, од 
домашното производство и од увоз, можат да засме-
туваат маржа заради покривање на трошоците на 
прометот најмногу до 10°/о во прометот на мало и 
до 8°/о во прометот на големо, со задржување на по-
стојните услови нд продажбата. 

Маржата се засметува на набавната цена на 
пропан-бутанот. 

Како набавна цена, во смисла на оваа одлука, 
се подразбира фактурната цена зголемена со зави-
сните трошоци. 

Како фактурна цена, во смисла на ставот 3 од 
оваа точка, се подразбира износот засметали во фак-
турата на добавувачот. 

Како зависни трошоци се подразбираат трошо-
ците за натовар и растовар, трошоците за транспорт 
од складот на добавувачот до складот на купувачот, 
осигурувањето на стоки во транспортот, транспортно 
кало, кршење и расипување, посебни трошоци за 
пакување и транспорт на стоки со враќање на ам-
балажата. 

3. Не со смета за зголемување на маржата изно-
сот на позитивната разлика во цените што ја пре-
сметуваат организациите на здружениот труд како 
разлика помеѓу постојната продажна цена на залиха 
и продажната цена на ггропан-бутанот што е наба-
вена подоцна, ако таа разлика во цени се пресме-
тува и внесува на посебна сметка за разграничува-
ње (конто од групата 29) која може да се користи 
во текот на годината за покривање на негативната 
разлика во цени за другите видови стоки на залиха. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник па 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1655/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

406. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен Бесник на СРМ" 
бр. 25/72), а во врска со точка 2 од Одлуката за оп-
ределување на мерки на непосредна општествена 
контрола на цените на производите и услугите од 

надлежност на Републиката („Службен весник на 
СРМ" бр. 23/73), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ 

НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ГРАФИЧКАТА 
ИНДУСТРИЈА 

1. Цените за производите на графичката инду-
стрија (школските учебници и шкотската лектира) 
што постоеле на 31 декември 1973 година како ма-
лопродажни цени, формирани од производителите, 
можат да се зголемат во просек до 23%. 

2. Се овластува Републичкиот завод за цени да 
ги потврдува ценовниците за одделните производи 
од точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1732/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

407. 
Врз основа на член 4 од Законот за распределба 

на средствата за нестопански објекти што се од 
општ интерес за Републиката во периодот 1971—1975 
година („Службен весник на СРМ" бр. 8/73) и член 
7 став 2 од Законот за републичкиот буџет за 1974 
година („Службен весник на СРМ" бр. 17/74), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ 
СЕ ОСТВАРАТ ВО 1974 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА 
ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

1. Од средствата за нестопански објекти, што 
ќе се остварат во 1974 година по основ на посеб-
ниот републички данок на промет, се доделуваат 
како партиципација за изградба на објекти за фи-
зичка култура во Републиката, на следниве кори-
сници : 

1) Општина Берово 
— за изградба на сала за фи-

зичко воспитување 400.000.— 
2) Општина Струга 

— за изградба на затворен 
пливачки базен 600.000.— 

3) Општина Прилеп 
— за изградба на спортска па-

лата 750.000.— 
4) Општина Битола 

— за изградба на спортска 
хала 600.000.— 

5) Општина Кочани 

динари 
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— за изградба на фискултур-
на сала 650.000.— динари 

6) Општина Виница 
— за довршување на изград-

бата на спортскиот центар 250.000.— „ 
7) Општина Штип 

— за изградба на спортско-
рекреативен центар 700.000.— „ 

8) Општина Кратово 
— за довршување на изград-

бата на (^некултурната сала 360.000.— „ 
9) Општина Куманово 

— за изградба на олимпи-
скиот базен 450.000.— „ 

10) „Партизан на Македонија" — 
Скопје 
— за изградба на објекти за 

физичка култура во Кад-
ровско-рекреативниот цен-
тар „Партизан на Македо-
нија" — Стар Дојран 150.000.— „ 

И) Општина Пробшитип 
— за уградување на инстала-

ција за греење, грејни тела 
и котел во салата за фи-
зичко воспитување — Про-
бнион,п 90.000.— 

2. Износите на средствата од претходната точ-
ка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за 
финансии, според динамиката на приливот на 
средствата. 

3. Неиокористените средства по точката 1 од 
оваа одлука ќе се пренесат во наредната го-
дина. 

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

Бр. 12-1656/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

408. 
Врз основа на член 49 став 2 од Законот за 

воените инвалиди („Службен весник на СРМ" бр. 
29/73), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИД-
СКИОТ ДОДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ 
ДОДАТОК И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ЗА ВРЕМЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИ-
ТАЦИЈА СО ЗГОЛЕМЕНИТЕ ЖИВОТНИ ТРОШО-

ЦИ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидска 
додаток и материјалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација се зголемува за 
60,00 динари месечно, почнувајќи од 1 август 1974 
година, заради зголемувањето на цените на некои 
прехранбени артикли во 1974 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2104/1 
22 јули 1974 година 

Скопје 

409. 

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 
материјално обезбедување на учесниците од На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРМ" бр. 26/68), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА МАТЕРИ-
ЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА СО 
ЗГОЛЕМЕНИТЕ ЖИВОТНИ ТРОШОЦИ ВО 1974 

ГОДИНА 

1. Материјалното обезбедување на учесниците 
од Народноослободителната војна се зголемува за 
60,00 динари месечно, почнувајќи од 1 август 1974 
година, заради зголемувањето на цените на некои 
прехранбени артикли во 1974 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социј а листичка Република Македонија". 

Бр. 12-2105/1 
22 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

410. 
Врз основа на член 168 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/73), републичкиот секретар 
за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ, НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
НА ИНТЕРЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1973 ГОДИНА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на составувањето 

на завршната сметка на фондовите, на средствата 
за инвестиции во стопанството на Социјалистичка 
Република Македонија и на интересните заедници 
за 1973 година („Службен весник на СРМ" бр. 13/74) 
по членот 15 се додаваат два нови члена кои гла-
сат: 

„Член 15а 
По исклучок, одредбите на овој правилник ќе 

се применуваат и за изготвување на завршна смет-
ка на фондовите, интересните заедници и нивните 
сојузи што престануваат со работа во текот на 1974 
година. 

Завршната сметка од претходниот став се до-
ставува на усвојување на (надлежниот орган на са-
моуправната интересна заедница што ги презела 
функциите и задачите на фондот, интересната за-
едница и сојузот што престанале со работа. 

Според одредбите на овој правилник се изгот-
вува завршната сметка и на интересните заедници 
кои книговодството го воделе според контниот план 
и посебните обрасци на билансот („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 21/73). 

Член 156 
Новоформираните самоуправни интересни заед-

ници, самоуправните организации и заедници од-
носно ОПЗ, се должни да го опфатат целокуп-
ниот промет во 1974 година, поради што изготву-

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 
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наат почетен биланс во кој се опфаќа вредноста 
на имотот (активата), изворите на имотот (пасива-
та), како и прометот на приходите и расходите 
остварен од 1. I. 1974 година до денот на преста-
нувањето со работа на фондот, интересната заед-
ница и сојузот. 

Во почетниот биланс од претходниот став се 
внесуваат податоци за фондот, интересната заед-
ница и сојузот од членот 15а на овој правилник 
и тоа: 

— самоуправните интересни заедници што се 
формираат на исто територијално подрачје на кое 
постоеле фонд, интересна заедница и сојуз — ги 
внесуваат податоците од билансните ставови од за -
вршната сметка и од прометот е а приходите и 
расходите од заклучниот лист пред да се извршат 
заклучните книжења; и 

— самоуправните интересни заедници што се 
формирани за територијално подрачје на кое не 
биле формирани фонд, интересна заедница и со-
јуз — ги внесуваат податоците за вредноста на 
имотот (активата), изворите на имотот (пасивата) 
како и прометот на приходите и расходите од дел-
бениот биланс што е изготвен врз основа на про-
писите за формирање на самоуправните интересни 
заедници. 

Самоуправните интересни заедници од ставот 
2 алинеја 1 од овој член можат книговодствената 
евиденција да продолжат да ја водат на книговод-
ствените книги на фондот, интересната заедница и 
сојузот што престанале со работа, при што не ги 

спроведуваат книжењата кои произлегуваат со из-
готвувањето на завршната сметка. 

Самоуправните интересни заедници од ставот 2 
алинеја 2 на овој член ќе ги отворат книгите од 
почетниот биланс, а завршната сметка за 1974 го-
дина ја изготвуваат за периодот од 1 јануари до 
31 декември 1974 година во која се опфаќа сиот 
промет на приходите и расходите. 

Доколку се појават разлики со изготвувањето 
ка завршната сметка во рамките на сметките од 
контниот план (804 или 806) а во врска со затво-
рање на. сметката 802 во смисла на добиениот про-
мет во делбениот биланс на приходите и расхо-
дите, се врши усогласување во корист или на то-
вар сметката 930 односно средствата на резервата 
од контниот план за здравственото осигурување, а 
ако такви 'средства нема се користат другите из-
вори што се применувале во редовното работење". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1974 година. 

Бр. 06—2074/3 
15 јули 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

140. 

Врз основа на член 12 од Законот за опште-
ствено договарање и самоуправно спогодување за 
основите и мерилата за распределба »на доходот и 
на личните доходи и за општествено насочување 
на распределбата на доходот („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/71), Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, Стопанската комора на Македонија и Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
усвојуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ 
НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ И ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Општествениот договор за усогласување на 

распределбата на доходот и личните доходи во 
основните организации на здружениот труд во сто-
панството („Службен весник на СРМ" бр. 29/73 и 
14/74), во членот 2 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Доходот за распределба, утврден според прет-
ходниот став организацијата може да го намали 
и за висината на издатоците за другите лични 
примања: издатоците за стручно образование на ра-
ботниците, наградите на учениците во стопанството, 
наградите за работа на студентите и учениците на 
средните училишта за времето на практичната ра-
бота, наградите на странски студенти, стипендиите 
и кредитите на студентите и учениците на сред-
ните училишта, платите на странски работници врз 
основа на меѓународната спогодба за размена и 
разликите помеѓу личните доходи во земјата и во 
странство на работниците кои се вработени во 
странство, а во организациите од дејноста на зем-
јоделието и примањата по основ на граѓанско-пра-
вен однос, за обавување на повремени и привре-
мени сезонски работи". 

Член 2 
Во член 3 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во организацијата во која согласно член 1 од 

овој договор се намалува доходот за распределба, 
лични доходи претставуваат средствата издвоени 
од доходот за распределба е а лични доходи и из-
датоците за другите лични примања: провизија на 
трговските патници, казни за стопански престапи 
и личните примања по основ на граѓанско-правен 
однос, освен личните »примања по основ на гра-
ѓанско-правен однос во организациите од дејност 
на земјоделието за обавување на повремени и при-
времени сезонски работи". 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 3 
Во член 5 се додава нов став 4 кој гласи: 
„За износот на средствата исплатени за ноќна 

работа и работа во државни празници, организа-
цијата може да го зголеми бројот на условио не-
квалификуваните работници на тој начин, што 
разликата на зголемениот бруто личен доход кој 
се исплаќа по тие основи ќе ја подели со просеч-
ниот бруто личен доход по условно неквалифику-
ван работник остварен во стопанството за соод-
ветниот пресметковен период од претходната го-
дина". 

Ставот 4 станува став 5. 

Во членот 6 
гласи: 
„Во организа-
цијата во ко-
ја индексот 
на доходноста 
по условно не-
квалификуван 
работник из-

несува : 

од 100 — 110 

Член 4 
во точката 2 скалата се менува и 

Висината на бруто личниот доход 
по условно неквалификуван: ра-
ботник во организацијата може да 
изнесува во споредба со бруто лич-
ниот доход по условно неквали-
фикуван работник во стопанството 
на Републиката издвоен во според-
ливиот пресметковен период од 
претходната година, најмногу до 

следниве проценти: 
100 + 1,00 за секој индексвн поен 
на доходност над 100 до 110 
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од н о — 125 110 + 0,94 за секој индексен 
на доходност над 110 до 125 

поен 

од 125 — 150 124 + 0,48 за секој индексен 
на доходност над 125 до 150 

поен 

ОД 150 — 175 136 + 0,24 за секој индексен 
на доходност над 150 до 175 

поен 

од 175 — 200 142 + 0,16 за секој индексен 
нз доходност над 175 до 200 

поен 

од 200 — 250 146 + 0,12 за секој индексен 
на доходвост над 200 до 250 

поен 

ОД 250 — ЗОО 152 + 0,08 за секој индексен 
на доходност над 250 до ЗОО 

поен 

од ЗОО — 400 156 + 0,04 за секој индексен поен 
на доходност над ЗОО до 400 

преку 400 160 + 0,02 за секој индексен 
на доходност над 400". 

поен 

Во истиот член по точката 3 се додава нова 
точка 4 која гласи: 

„Личните доходи и средствата за заедничка по-
трошувачка на работниците во работните заедници 
што во организациите на здружениот труд вршат 
административно-етру чии, помошни и на нив слич-
ни работи од заеднички интерес за повеќе органи-
зации во нејзиниот состав и во организациите на 
деловно здружување, се утврдуваат со самоуправ-
на спогодба склучена помеѓу корисниците на нив-
ните услуги. Самоуправната спогодба се доставува 
до Службата на општественото книговодство". 

Член 5 

Во членот 7 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Организациите кои според постојните прописи 

Ја покриле загубата во тековната година со соп-
ствени средства, висината на аконтациите на лич-
ните доходи во периодот по покривањето на загу-
бата ќе ја регулираат со спогодба со собранието ча 
општината, или од него овластен орган и претсе-
дателството на (општинската конференција на Со-
јузот на синдикатите на Македонија, се додека не 
остварат позитивен финансиски резултат". 

Член 6 

Во членот 8 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во случаи на промени во структурата на заед-

ничките елементи, кои би влијаеле врз нивната 
примена во тековниот пресметковен период Служ-
бата на општественото книговодство ќе ги утвр-
дува и објавува заедничките елементи според 
структурата сообразен а со тековниот период". 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 7 

Во членот 12 ставот 2 се менува и гласи: 
„Сб до покривање на разликата од претходниот 

став тековниот личен доход по условно неквали-
фикуван работник во организацијата не може да 
биде повисок од просечниот бруто личен доход по 
условно неквалификуван работник во организаци-
јата, исплатен според завршната сметка во годи-
ната во која е направено пречекорување". 

Член 8 

Во членот 18 се додава нов став 4 кој гласи: 
„При утврдувањето на висината на највисокиот 

личен доход организациите треба во самоуправната 
спогодба да изградат критериуми и мерила, при 
што првенствено да се има во предвид големината 
на организацијата, доходноста, бројот на вработе-
ните, карактерот на трудот и карактерот на деј-
носта и слично". 

Ставот 4 станува став 5. 

Член 9 

Во членот 19 точката 3 се менува и гласи: 
„На работниците кои одат во пензија може да 

им се исплатува отпремнина до висината на три-
месечен износ од просечниот нето личен доход на 
работникот остварен во годината во која оди во 
пензија". 

Член 10 

Во членот 20 точките 1 и 4 се менуваат и гла-
сат: 

„1. Полна дневница за службено патување во 
СР Македонија може да изнесува најмногу до 160 
динари, а за службено патување вон од СР Ма-
кедонија може да .изнесува најмногу до 220 ди-
нари. Во рамките на овие износи влегуваат и тро-
шоците за ноќевање. 

4. Надоместокот за користење на сопствено во-
зило за службена цел може да се исплатува на ј -
многу 1,20 динари по изминат километар, со тоа 
што паушално плаќање на овој надоместок не се 
дозволува". 

Член 11 

Членот 2,1 се брише. 

Член 12 

Во членот 23 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Организациите во основање и изградба склу-

чуваат самоуправна спогодба со основачите или 
инвеститорите со која ги регулираат личните до-
ходи". 

Член 13 

Овој договор влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува: 

— за делот што ја регулира распределбата на 
доходот од 1 јануари 1974 година; 

— за останатиот дел од денот на влегувањето 
во сила на овој договор. 

До усогласувањето на самоуправните спогодби 
за распределба на доходот и личните доходи, ор-
ганизациите непосредно ќе ги применуваат одред-
бите на овој договор. 

Бр. 12-1786/1 
17 јули 1974 година 

Скопје 
За Извршниот совет 

на Собранието на СР Македонија, 
Републички секретар за труд, 

Душко Ѓорѓиев, е. р. 
Претседател 

на Стопанската комора 
на Македонија, 

Стојан Косев, е. р. 
За претседателството 

на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 

Џемаил Вејсели, е. р. 

141. 
Врз основа на член 12 од Законот за опште-

ствено договарање и самоуправно спогодување за 
основите и мерилата за распределба на доходот и 
на личните доходи и за општествено насочување 
на распределбата на доходот („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/71), Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, Стопанската комора на Македонија и Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
.усвојуваат 
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ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИОТ ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА УСОГЛА-
СУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ И 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И РАБОТНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ, ВРЗ ЧИЕ РАБОТЕЊЕ НЕ ДЕЛУВААТ 

ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИ 

Член 1 
Во Одделниот општествен договор за усогласу-

вање на распределбата на доходот и личните до-
ходи во основните организации на здружениот 
труд и работните заедници врз чие работење ле 
делуваат пазарните услови („Службен весник на 
СРМ" бр. 14/74), во членот 1 се бришат зборовите: 
„организациите во изградба и (основање". 

Член 2 
Во членот 6 по ставот 2 се додава нов став 3 

кој гласи: 
„Во случаи на промени во структурата на за-

едничкиот елемент кои би влијаеле врз нивната 
примена во тековниот пресметковен период, Служ-
бата на општественото книговодство ќе го утврду-
ва и објавува заедничкиот елемент според струк-
турата оообразена со тековниот период". 

Ставот 3 станува став 4. 

Член 3 
Во членот 15 ставот 2 се менува и гласи: 
„Се до покривање на разликата од претход-

ниот став, тековниот личен доход по условно не-
квалификуван работник во организацијата не мо-
же да биде поголем од просечниот бруто личен до-
ход по условно неквалификуван работник во ор-
ганизацијата, исплатен според завршната сметка во 
годината во која е направено пречекорувањето'. 

Во истиот член се додава нов став 3, кој гласи: 
„Во случај кога поради виша сила, системски 

решенија, или други објективни причини, органи-
зацијата не може да ги обезбеди односите за рас-
пределба на доходот според мерилата од овој до-
говор, може да примени и други општествено оп-
равдани мерила за распределба на доходот до кол-
ку тие ќе бидат верифицирани од Заедничката ко-
мисија од член 22 од овој договор". 

Член 4 
Во членот 17 точката 3 се менува и гласи: 
„На работниците кои одат во пензија може да 

им се исплатува отпремнина до висината на три-

месечен износ од просечниот личен доход на ра-
ботникот остварен во годината во која оди во пен-
зија". 

Член 5 
Во членот 18 алинеите 1 и 4 се менуваат и 

гласат: 
„— полна дневница за службено патување во 

СР Македонија може да изнесува најмногу до 160 
динари, а за службено патување вон СР Македо-
нија може да изнесува најмногу до 220 динари. 
Во рамките на овие износи влегуваат и трошоците 
за ноќевање"; 

„— надоместокот за користење на сопствено 
возило за службена цел, може да се исплатува 
најмногу до 1,20 динари по изминат километар, со 
тоа што паушално плаќање на овој надоместок не 
се дозволува". 

Член б 
Во членот 20 ставот 2 се брише. 

Член 7 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува: 

— за делот што ја регулира распределбата на 
доходот од 1 јануари 1974 година; 

— за останатиот дел од денот на влегувањето 
во сила на овој договор. 

До усогласувањето на самоуправните спогодби 
за распределба на доходот и личните доходи, ор-
ганизациите непосредно ќе ги применуваат одред-
бите на овој договор. 

Бр. 12-1786/2 
17 јули 1974 година 

Скопје 
За Извршниот совет на Собранието, 

на СР Македонија, 
Републички секретар за труд, 

Душко Ѓорѓиев, е. р. 

Претседател 
на Стопанската комора 

на Македонија, 
Стојан Косев, е. р. 

За Претседателството 
на Сојузот на синдикатите на Македонија, 

Џемаил Вејсели, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

142. 
Врз основа на член 14 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 24 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Во членот 32 ред 1 по зборот „високо" се до-

даваат зборовите „или више". 

Член 2 

Во членот 40 ставот 2 се менува и гласи: 

„Одлуката за систематизација на работните ме-
ста во Стручната служба на Заедницата ја утвр-
дува и донесува Собранието на Заедницата по прет-
ходно прибавено мислење од работниците на 
Стручната служба". 

Член 3 

Во членот 41 став 3 ред 4, 5 и 6 зборовите „да 
одлучуваат за. систематизацијата на работните ме-
ста во согласност со Собранието на Заедницата" 
се заменуваат со зборовите: „да даваат мислење 
за систематизацијата на работните места во Струч-
ната служба на Заедницата". 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

Број 08-161/1 
24 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

143. 
Врз основа на член 19 и 25 од Статутот на Ре-

публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 24 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СОБРАНИЕТО, ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК-
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР КАКО 
И ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 

Заменик претседател: Тефик Кадриу — деле-
гат од Скопје. 

II 

Претседател на Извршниот одбор Софе Ди-
ја итр ов ски — делегат од Скопје. 

III 

Заменик-претседател на Извршниот одбор Ма-
рија Чаловска — делегат од Тетово. 

IV 

За членови на Извршниот одбор на Собра-
нието: 

1. д-р Никола Симонче — делегат од Скопје, 
2. Нада Атанасова — делегат од Скопје, 
3. Томислав Петрушевски — делегат од Скопје, 
4. Донка Пљакова — делегат од Титов Велес, 
5. Вера Јовчевска — делегат од Куманово. 

V 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

Бр. 172 
24 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

144. 
Врз основа е а член 31 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 24 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 
СКОПЈЕ 

Член 1 

За секретар на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на деца-
та — Скопје се именува Цвета Филиоовска, досе-
гашен секретар на Републичката конференција за 
општествена активност на жените на Македонија. 

Член 2 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

Бр. 173 
24 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

145. 
Врз основа на член 40 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата на седницата одржа-
на на 24 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА 

Член 1 

Во членот 6, се додава нова алинеја трета, која 
гласи: „Советник". 

Член 2 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

Број 08-162/1 
24 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

146. 
Врз основа на член 14 став 1 од Статутот на > 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата на седницата одр-
жана на 24 јуни 1974 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТ-
НИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
За учество во работата на Собранието на Ре-

публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, и неговите органи 
на членовите на Собранието им припаѓа надоме-
сток за патни и дневни трошоци и надоместок за 
изгубен личен доход односно заработувачка. 

II 

Надоместокот на патните трошоци на члено-
вите се признава во височина на стварно направе-
ните трошоци за превоз при што членовите имаат 
право да се служат со сите превозни средства во 
јавниот сообраќај. 

Во случај на употреба за превоз на сопствено 
превозно средство на членот му се признава на-
доместок во височина на цената за превоз со воз 
или автобус. 

III 

Височината на дневницата изнесува: 

а) во рамките на Републиката 160 динари 
б) надвор од Републиката 220 динари 

Полн износ на дневница следува над 12 до 24 
часа, а 50°/о од износот на дневницата следува ко-
га членот помине на пат над 8 до 12 часа. 

IV 

Ако за извршување на работи и задачи за Со-
бранието и неговите органи се ангажираат надво-
решни лица кои не се во работен однос со Струч-
ната служба на Заедницата на таквите лица им 
припаѓа дневница според точката III од оваа од-
лука. 

V 
На членовите им припаѓа надоместок за изгу-

бен личен доход односно заработувачка за секој из-
губен работен ден во височина на просечниот дне-
вен износ на аконтацијата на личниот доход што 
ја остварува во својата основна организација на 
здружен труд, а 100 динари на делегатите кои вр-
шат земјоделска или друга самостојна дејност. 

VI 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

Број 08-164/1 
24 јуни 1974 година Претседател, 

Скопје Олга Шопова, е. р. 

147. 
Врз основа на член 40 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 32/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 24. VI. 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РА-
БОТНИТЕ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Стручната служба на Републичката самоуп-

равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата (во натамошниот текст: Стручна служ-
ба) ги врши стручните, финансиските и админи-
стративјно-техничките работи во врска со спрове-
дувањето на додатокот на деца како и работите 
ОД другите облици на општествената заштита на 
децата што и се ставени во надлежност со закон, 
Самоуправната спогодба и другите општи акти на 
Републичката заедница. 

Член 2 
Стручната служба се состои од следните орга-

низациони единици: 
1. Секретар на Заедницата, 
2. Одделение за додаток на деца, 
3. Одделение за финансирање, план, анализа и 

развој, 
4. Отсек за непосредна детска заштита. 

Член 3 
Во организационите единици од членот 2 на 

оваа одлука се утврдуваат следните работни ме-
ста со потребните услови за нивното пополнување: 

1. 
2. 

5. 
6. 
7. 

Секретар 
Технички секретар 

1 
1 

I. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 

1 
жалби и управни 

Началник 
Референт за 
спорови 
Референт за ревизија 
Референт за самоуправа, персонал-
ни прашања и имотно-правни ра-
боти 
Архивар — домаќин 
Дактилограф 1а и 16 класа 
Курир — умножувач на материјали 

Високо или више образование 
Средно училиште, дакт. 1а —16 класа 

ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Правен факултет 

Правен факултет 
Виша школска подготовка 

Правен факултет 
Средно училиште 
Стено-дактилографско училиште 
Основно училиште 

1. 
2. 

3. 
4. 

5 
3 

8 

5 
4 

5 
3 
3 

2 
4 

1 
1 
2 
1 
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1 2 3 4 5 

II. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПЛАН, АНАЛИЗА И РАЗВОЈ 

1. Началник 1 Економски факултет 8 
2. Референт за план и анализа 1 Економски факултет 5 
3. Референт за финансиска контрола 2 Виша економска школа 4 
4. Референт за финансиска оператива 1 Виша економска школа 4 
5. Сметководител 3 Средно економско училиште 3 
6. Статистичар 1 Средно училиште 3 
7. Благајник 1 Средно економско училиште 3 

III. ОТСЕК ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

1. Советник за непосредна детска за-
штита 1 Филозофски факултет — педагог 5 

Член 4 
Како раководни работни места во Стручната 

служба се утврдуваат: 
1. Работното место — секретар на Заедницата, 
2. Работното место — началник на одделение, 
3. Советник. 

Член 5 
Работниците на раководни работни места освен 

Секретарот ги именува Извршниот одбор на Заед-
ницата врз основа на давен конкурс по предлог 
на конкурсна комисија. 

Конкурсната комисија од претходниот став се 
состои од пет члена кои ги именува Извршниот 
одбор и тоа: три члена од редот на своите членови 
и два члена делегирани од Стручната служба на 
Заедницата. 

Член 6 
Работниците на раководни работни места се 

именуваат за време од 4 години, а исто лице може 
повеќе пати да биде именувано на исто работно 
место. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

Број 08-163/1 
24 јуни 1974 година Претседател, 

Скопје Олга Шопова, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО II 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

148. 
Врз основа на член 26, став 1, точка 1, а во 

врска со член 27 од Самоуправната спогодба за 
основање Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Битола и основните 
заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување, на заедничката седница на сите 
собори на делегатите, одржана на 26 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 
I 

До донесување на Статутот на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Битола (во натамошниот текст: Заедни-

ца) по однос на финансирањето и финансиското 
работење на Заедницата, ќе се применуваат од-
редбите на Статутот на Заедницата на здравстве-
ното осигурување чна работниците — Битола и Ста-
тутот на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на земјоделците — Битола, доколку не се во 
спротивност со соодветните одредби на Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74). 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — БИТОЛА 

Бр. 06-63 
26 април 1974 година Претседател, 

Битола Дорче Спировски, е. р. 

149. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 8 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 26, став 1, 
точка 1 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола и основни заед-
ници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување — Битола, на заедничката седница на 
сите собори на делегати, одржана на 26 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Со оваа одлука, до донесување на Статутот и 
дрхтите самоуправни општи акти на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Битола (во натамошниот текст: Заедница) 
се утврдуваат правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување што 
самостојно ги утврдува Заедницата, како и начи-
нот на остварувањето и заштитата на правата од 
здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување утврдени со закон и оваа 
одлука. 
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II 

Правата од здравствената заштита и другите 
права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица — корисници 
на услугите (работници и земјоделци), ги имале до 
денот на' применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата 'на правата од здравстве-
ната заштита и другите права од здравственото оси-
гурување утврдени со закон и оваа одлука ќе се 
применуваат одредбите на Статутот и другите оп-
шти акти на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Битола, одредбите на 
Статутот и другите општи акти на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Би-
тола, одредбите на општите акти на Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија и одредбите на општите ак-
ти на Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на земјоделците на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — БИТОЛА 
Бр. 06-64 

26 април 1974 година Претседател.. 
Битола Дорче Спировски, е. р. 

150. 
Врз основа на член 18, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 26, став 1, 
точка 8 од Самоуправната спогодба за основање 
Општинска заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Битола и основни заедници во 
Битола, Демир Хисар и Ресен, Соборот на деле-
гатите на земјоделците-корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од здру-
жениот труд во здравството — даватели на услу-
гите, на седницата одржана на 26 април 1974 го-
дина, донесоа 

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

ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 

I 
До крајот на 1974 година висината на придо-

несот за здравствено осигурување на земјоделците 
и висината на стапката на задолжителната ре-
зерву се утврдува во висина утврдена од Собрание-
то на Заедницата на здравственото осигурување 
на земјоделците — Битола, со Одлуката за виси-
ната на придонесот за здравствено осигурување на 
земјоделците, бр. 05-36 од 26. XII 1973 година и Од-
луката за.висината на стапката на задолжителна-
та резерва, бр. 05-37 од 26. XII. 1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

Број 02-66 
26 април 1974година 

Битола 
Собор на корисници-земјоделци 

Претседател, 
Раде Наумовски, е. р. 

Собор на даватели на услугите 
Претседател, 

д-р Душко Николовски, е. р. 

151. 
Врз основа на член 18, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 26, став 1, точ-
ка 8 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница во Битола, Демир Хисар и 
Ресен, Соборот на делегатите на работниците — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд од здрав-
ството — даватели на услугите, на одржаните сед-
ници на 26 април 1974 година, донесоа 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО, 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕ-
СЕЧНИ ИЗНОСИ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ, ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНО-
ВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТ-
НИ РАБОТОДАВЦИ И ЗА ВИСИНАТА НА СТАП-

КАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 

I 

Со оваа одлука до крајот иа 1974 година се 
утврдуваат висината на стапката на придонесите 
за здравствено осигурување на работниците, посто-
јаните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување на .одделни категории осигуреници, виси-
ната на стапката на посебниот придонес за корис-
тење здравствена заштита во странство и осно-
виците за пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување за одделни категории 
осигуреници. 

И 

Висината на стапките на придонесите и посто-
јаните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување од претходната точка се утврдуваат во 
висина утврдена со одлуките на Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Битола и тоа: 

— Одлука за висината на стапката и Тарифата 
на придонесите за здравствено осигурување и стап-
ката на посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство, бр. 05-1237 од 25. XII. 
1973 година („Службен весник на СРМ" бр. 4/74); . 

— Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани месеч-
ни износи за одделни категории осигуреници, бр. 
05-1238 од 25. ХИ. 1973 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 4/74); 

— Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите на здрав-
ственото осигурување на лицата вработени ка ј 
приватни работодавци, бр. 05-1041 од 8. X. 1973 
година; 

— Одлука за висината на стапката на задол-
жителната резерва, бр. 05-1239 од 25. XII. 1973 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 4/74). 

III 

Основиците за пресметување и плаќање на 
придонесите за здравствено осигурување за од-
делни категории осигуреници се утврдуваат во ви-
сина утврдена со Одлуката на Советот на Соју-
зот на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. 
VII. 1972 година („Службен весник на СРМ" бр. 
27/72), освен основиците утврдени со членот 3, став 
1, точка 1 и 4. 
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IV 

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на СРЖ", а ќе се применува 
од 1. V. 1974 година. 

Бр. 02-67 
26 април 1974 година 

Битола 
Собор на делегатите-работници 

Претседател, 
Томе Дранговски, с. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Душко Николовски, с. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 

152. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/73), член 24 став 1 точ-
ка 1 и член 32,37 и 47 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинска заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Гостивар, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Гостивар, на за-
едничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 8 мај 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 

Член 1 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот, 

се утврдуваат: органот на управувањето, него-
вите извршни органи и постојаните органи и тела, 
како и другите органи на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Гостивар (во натамошниот текст: Заедница). 

Член 2 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба за основање 
на Заедницата и другите нејзини самоуправни оп-
шти акти му се ставени во надлежност. 

Член 3 
Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од претседател и 

10 члена избрани од редот на делегатите на Со-
борите на делегатите на Собранието на Заедни-
цата, и тоа: 

— 5 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на 
услугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на 
услугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците од организаците на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услуги. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на претседателот и членовите на Из-
вршниот одбор се врши на првата седница на 
која се конституира Собранието на Заедницата. 

Член 4 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на 

самоуправни — општи и други акти од надлеж-
ност на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиски плано-
ви, завршни сметки на Заедницата на самоуправ-
ните општи и други акти што ги донесува Собра-
нието на Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување и предлага преземање на соодветни 
мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите 
под кои се укажува здравствена заштита и презе-
ма односно предлага соодветни мерки; 

— одлучува за трошоци на правата од здрав-
ствената заштита и здравственото осигурување и 
други трошоци во висина до 50.000 динари; 

— делегира претставници по барање на опште-
ствено-политичките органи и организации; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието на Заедни-
цата. 

Член 5 
Постојани тела на Собранието на Заедницата 

се: 
1. Комисија за жалби, 
2. Комисија за избор и именување. 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 4 члена избрани за време од 4 години, од кои 
еден член се избира од работниците на Стручната 
служба на Заедницата. 

Комисијата за избор и именување се состои 
од претседател и 4 члена избрани за време рд 4 
години. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, да 
формира и други постојани и повремени тела за 
разгледување односно проучување на одделни пра-
шања . 

Член 6 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката 
за остварување на правата од здравствената за-
штита и другите права од здравственото осигуру-
вање. 

Член 7 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешу-
вање на секретарот на Заедницата и работниците 
на раководни работни места во Стручната служба 
на Заедницата, ги претресува сите прашања во 
врска со изборите, именувањата и разрешувањата 
од надлежност на Собранието и му поднесува на 
Собранието предлози за избор, именување и раз-
решување. 

Член 8 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на сите собори на делегатите. 

Член 9 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

следните работи: 
— се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата; 
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— ја застапува Заедницата во правните одно-
си со другите органи и организации; 

— ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со организациите на здружениот труд од 
здравството за укажување здравствена заштита на 
осигурените лица; 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието и прет-
седателот на Извршниот одбор во подготвувањето 
на седниците на Собранието на Заедницата, на 
соборите на Собранието и на Извршниот одбор; 

— се грижи за извршување на задачите од 
областа на народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец уа 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

Член 10 

Секретарот на Заедницата истовремено рако-
води со работите на Стручната служба на Заед-
ницата и во тоа својство ги врши особено следните 
работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефи-
касно работење на Стручната служба на Заед-
ницата; 

— се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи 
на работната заедница на Службата на Заед-
ницата; 

— решава во прв степен за правата и обврски-
те од здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување; 

— врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или поединечен акт кој е донесен во работ-
ната заедница, освен поединечните акти донесени 
во управната постапка и актите за кои во одлу-
чувањето е предвидена надлежност на судот, е 
спротивен на закон односно друг пропис, опште-
ствен договор, самоуправна спогодба или самоу-
правен општ акт на Заедницата или работната за-
едница, ќе го предупреди органот кој го донел так-
виот акт. Ако и по предупредувањето органот ос-
тане при својата одлука, секретарот е должен да 
му предложи на органот што врши надзор над за-
конитоста во работењето на Заедницата да го со-
пре од извршувањето таквиот акт. 

На секретарот на Заедницата во неговата ра-
бота му помагаат определен број помошници — се-
кретари, самостојни советници и други раководни 
работници кои ги именува Собранието на Заедни-
цата. 

Член 11 

За вршење на стручните, финансиските и ад-
министративните работи Заедницата има Стручна 
служба организирана како работна заедница во 
нејзин состав, без својство на правно лице. Струч-
ната служба средствата за работење ги води на по-
себна жиро-сметка ка ј банката. 

До донесувањето на општ акт за организација 
на Стручната служба на Заедницата и општ акт 
за систематизацијата на работните места, Струч-
ната служба на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Гостивар, со денот на 
конституирањето на оваа заедница, се презема со 
постојаната организација и систематизација на ра-
ботните места. 

Преземените работници на Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Гостивар ќе се распоредат на ра-
бота во Стручната служба на Заедницата на ра-
ботни места утврдени со постојаната организација 
и систематизација на работните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став, освен за работниците со посебни 
овластувања и одговорности — раководни работни-
ци на раководни места — донесува органот на упра-
вувањето на работната заедница на Стручната 
служба на Заедницата. 

Секретарот на Заедницата и работниците па 
Стручната служба на Заедницата со посебни овла-
стувања и одговорности — раководни работници на 
раководни работни места, избрани со Одлука на 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Гостивар, ќе ги име-
нува и распореди според постојаните работни мес-
та Собранието на Заедницата на првата консти-
тутивна седница. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ГОСТИВАР 
Број 02-224 

8 мај 1974 година 
Гостивар 

Претседател, 
Сергија Гегоски, е. р. 

153. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 24 став 1 точ-
ка 1 од Самоуправната спогодба за основање Оп-
штинска заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Гостивар, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, на заедничката сед-
ница на сите собори на делегати, одржана на 8 
мај 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВА-
ТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИ-
ТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Со оваа одлука, до донесување на Статутот и 
другите самоуправни општи акти на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Гостивар (во натамошниот текст: Заед-
ница) се утврдуваат правата од здравствената за-
штита и другите права од здравственото осигу-
рување што самостојно ги утврдува Заедницата, 
како и начинот на остварувањето и заштита на 
правата од здравствената заштита и другите пра-
ва од здравственото осигурување утврдени со за-
кон и оваа одлука. 

И 

Правата од здравствената заштита и другите 
права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица — корисници на 
услугите (работници и земјоделци) ги имале до де-
нот на применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравстве-
ната заштита и другите права од здравственото 
осигурување утврдени со закон и оваа одлука ќе 
се применуваат одредбите на Статутот и другите 
општи акти на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Гостивар, одредбите на 
Статутот и другите општи акти на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Гос-
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тивар, одредбите на општите акти на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Македонија и одредбите на општите 
акти на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија. 

III 

. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на ^РМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ГОСТИВАР 

Број 02-226 
8 мај 1974 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергија Гегоски, е. р. 

154. 
Врз основа на член 24 став 1 точка 1 од Само-

управната спогодба за основање Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Гостивар, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Гостивар, на заедничката седница на сите собори 
на делегатите, одржана на 8 мај 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 

I 

До донесување на Статутот на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Гостивар (во натамошниот текст: Заед-
ница) по однос на финансирањето и финансиско-
то работење на Заедницата, ќе се применуваат 
одредбите на Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Гостивар и 
Статутот на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Гостивар, доколку не 
се во спротивност со соодветните одредби на За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74). 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ГОСТИВАР 

Број 02-227 
8 мај 1974 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергија Гегоски, е. р. 

155. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување и член 25 став 1 
точка 5 и 6 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, на сед-
ницата на соборот на делегатите на работниците 

— корисници на услугите и соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд од здравство-
то — даватели на услугите, одржана на 8 мај 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА 
ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО; 
ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 
НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО 
ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ И ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Со оваа одлука до крајот на 1974 година се 

утврдува висината на стапката и тарифата на при-
донесите од здравствено осигурување и стапката 
на посебниот придонес на користење на здравстве-
ната заштита во странство, основиците и постоја-
ните износи на придонесите за здравствено осигу-
рување на одделни категории лица надвор од ра-
ботен однос осигурени по прописите за здравстве-
ното осигурување и на основиците за пресмету-
вање и плаќање на придонесите за здравственото 
осигурување на одделни категории осигуреници. 

II 
Висината на стапката на придонесите и посто-

јаните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување од претходната точка се утврдуваат во 
висина утврдена со одлуките на Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Гостивар, и тоа: 

— Одлуката за стапките и тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување и стап-
ката. на посебниот придонес на користење на 
здравствената заштита во странство, број 02-568/1 
од 27. 12. 1973 година; и 

— Одлуката за основиците и постојаните из-
носи: на придонесите за здравственото осигурување 
на одделни категории лица надвор од работен од-
нос осигурени по прописите за здравственото оси-
гурување, број 02-569/1 од 27. 12. 1973 година. 

III 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравственото осигурување за од-
делни категории осигуреници се утврдуваат во ви-
сина. утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот 
на заедниците на здравственото осигурување на 
работниците на Македонија, број 01-300/1 од 12. 
7. 1972 година („Службен весник на СРМ" бр. 27/72) 
и Одлуката за измена и дополнување на Одлуката 
за утврдување на основиците за пресметување и 
плаќање на придонесите за здравственото осигуру-
вање за одделни категории осигуреници, број 
09-134/1 од 28. 6. 1973 година („Службен весник на 
СРЖ" бр. 28/73). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. V. 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ГОСТИВАР 

Број 02-234 
8 мај 1974 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергија Гегоски, е. р. 
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156. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 26 став 1 точ-
ка 4 од Самоуправната спогодба за основање Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Гостивар, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Гостивар, на седницата на Соборот на 
делегатите на земјоделците — корисници на ус-
луги и Соборот на делегатите на работниците од 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржана на 8 мај 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
До крајот на 1974 година висината на при-

донесот за здравствено осигурување на земјодел-
ците се утврдува во висина утврдена од Собрание-
то на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Гостивар, со Одлуката за стапката 
на придонесот од катастарски приход и паушал-
ните износи на придонеси за здравствено осигу-
рување на земјоделците — Гостивар за 1974 го-
дина, број 02-577 од 28. 12. 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ГОСТИВАР 

Број 02-235 
8 мај 1974 година Претседател, 

Гостивар Сергија Гегоски, е. р. 

157. 
Врз основа на член 24 став 1 точка 11 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Гостивар, во врска со член 10 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, на заедничката сед-
ница на сите собори на делегатите, одржана на 8 
мај 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА ТЕКСТОТ 
НА ПРЕДЛОГ САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА З А 

ЗДРУЖУВАЊЕ 

I 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Гостивар, се здружува во 
Републичка заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување •— СкопЈе. 

II 
Се усвојува текстот ца. Предлог самоуправ-

ната спогодба за здружување во Републичка заед-
ница на здравството и здравственото осигурување. 

III 
Се овластува претседателот на Општинската за-

едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Гостивар да ја потпише Самоуправната 
спогодба за здружување. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

Број 02-228 
8 мај 1974 година Претседател, 

Гостивар Сергија Гегоски, е. р. 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ — Земјоделски оддел во ра-

ботната организација Земјоделско-шумарски ф а -
култет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор во звањето асистент по следните 
предмети: 
— Живинарство 
— Наводнување 
— Фуражно производство 
— Земјоделска ентомологија 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото школство на 
СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет — ООЗТ Земјодел-
ски оддел. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, потврда за регулираната 
ви и по еден примерок од самите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
воена обврска, список на. стручни и научни трудо-
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
три примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

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

Советот на Основната организација на здружен 
труд Институти при Медицинскиот факултет — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
— директор е а ООЗТ — Институти при Меди-

цинскиот факултет . — Скопје 
У С Л О В И : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните услови: 

— да е наставник на Медицинскиот факултет 
во Скопје, или лице со висока школска спрема; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Пријавите со потребните документи да се до-

ставуваат до ООЗТ — Институти при Медицин-
скиот факултет — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Работната организација за производство на по-
лиестерско влакно „Полиестер" — во изградба — 
Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за подобност на изведувачките организации за из-

ведување на градежни работи на објектите: 

— погонска зграда сса 20000 м2 развиена површина 
— магацин за готови производи од 6400 м2 

Ориентационата вредност на работите изнесува 
сса 36.500.000 динари. 

Местото на изведување на работите е Скопје. 
Право на учество на овој конкурс имаат сите 

изведувачки опганизации на здружен труд реги-
стрирани^ и овластени за изведување градежни ра-
боти. Заинтересираните организации се должни во 
рок од 7 дена по објавување на овој конкурс да 
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достават еа адреса: Работна организација за про-
изводство на полиестерско влакно „Полиестер", ул. 
„Маршал Тито" бр. 37/1, соба 101, 91000 — Скопје, 
писмена пријава со следната документација: 

— решение за извршен упис во судскиот реги-
стар на организациите, 

— референтна листа за изведени слични објекти. 
— работна снага и механизација што по ми-

слење на изведувачот ќе ги ангажира на овој об-
јект, 

— преглед на ангажираност на текушти работи, 
— извод од завршната сметка на организаци-

јата за 1973 година и извод од 6-томесечната пре-
сметка за 1974 година, 

— список на организации кои по мислење на 
изведувачот ќе бидат ангажирани како кооперанти 
како и работите што би се отстапиле на кооперан-
тите, 

— согласност за доставување гаранција на бан-
ката во висина од 10°/о од вредноста на работите 
во случај да и се доверени работите, а не може 
да го исполни рокот предвиден за изведување ма 
работите. 

Рок за изведување на работите е: 
— 3 месеци за магацинот за готови производи, 
— 12 месеци за погонската зграда, а после 6 

месеци да се овозможи монтажа на опремата. -
Нема да се земаат предвид пријавите што не ги 

исполнуваат во целост условите на овој конкурс 
како и ^благовремено доставените понуди. 

За резултатите на конкурсот учесниците ќе 
бидат известени во рок од 10 дена од заклучува-
њето на конкурсот. 

Изведувачките организации огласени за подобни 
здобиваат право непосредно да достават своја по-
нуда за изведување на градежните работи во рок 
од 30 дена од доставување на документацијата. 

За подетални информации заинтересираните 
нека се обратат на телефон: 38-051 секој работен 
ден од 7 до 14 часот. (237) 

Врз основа на член 64 од Законот за. изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 35/73) и член 4 од Правилникот за на-
чинот и постапката за отстапување изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
24/74), Фабриката за производство на грејни тела 
и автоделови (во основање) — Ресен, распишува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување изградбата на инвестиционен објект 

I. Фабриката за производство на грејни тела и 
автоделови (во основање) — Ресен, на начин и под 
услови утврдени со законот и со овој оглас, го об-
јавува отстапувањето на изградбата на инвестицио-
нен објект (натаму само објект), што се состои од: 

1. Фабричка хала, со димензии 72,40 м. X 36,40 
м.; со кранска стаза и кран носивост од 10 тона; 
во челична конструкција со шед кров; со целокуп-
ните инсталации и занаетчиски работи; 

2. Управна зграда, како анекс на фабричка 
хала, со приземје и кат; со димензии на призем-
јето од 54,30 м. X 7,25 м. и на катот од 54,30 м. X 
7,75 м.; со целокупните инсталации и занаетчиски 
работи; 

3. Портирница, со димензии од 3,85 м. X 3,25 м., 
со целокупните инсталации и занаетчиски работи; 

4. Мазутара со површина од 184 м2; со цело-
купните инсталации и занаетчиски работи; 

5. Магацин за запаливи материјали, со димен-
зии 16,00 м. X 6,75 м.; со целокупните инсталации и 
занаетчиски работи; 

6. Котларница, компресорска станица и пре-
чистителна станица, со димензии од 23,00 X 6,75 м., 
со целокупните инсталации и занаетчиски работи; 

7. Далновод од трафостаница до фабрика (во 
вкупна должина од 1.224 м., со напон од 10 кВ, со 

трансформаторска станица во кругот на фабрика-
та од 10 кВ/0,4 кВ, Си = 2 X 630 кВА + 1 X 630 
кВА (со димензии 12,50 X 7,55 м.), со целокупните 
инсталации и занаетчиски работи; 

8. Надворешна канализација, во должина од 
730 м.; 

9. Надворешен водовод во должина од 1.820 м. 
со приклучок е а градски водовод, како и изградба 
на резервен бунар во кругот на објектот, со хид-
р о ф о р о м поетроение; 

10. Уредување на. кругот на фабриката, кое 
опфаќа: изградба на внатрешни сообраќајници со 
паркинг и платоа во површина од 4.786 м2, рекон-
струкција на пристапен пат Л = 250 м. ширина 
5 м., ограда на кругот во жичена изведба — од 
700 м. должина, електрично осветлување на кру-
гот, фонтана и изградба на кошаркарско и одбој-
кареко игралиште, со површина од 900 м2. . 

11. Работите се изведуваат во Ресен, на лока-
ција на која треба претходно да се извршат под-
готвителни работи (насипување на земја). 

III. Ориентационата вредност на работите е 
14.750.000 динари. 

IV. Рок за изведување на работите е 28 фе -
вруари 1975 година. 

V. Работните организации што сакаат да уче-
ствуваат на јавното наддавање се должни своите 
понуди да ги достават во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРЖ". 

Понудите се доставуваат до инвеститорот на 
начин утврден со членот 10 од Правилникот за 
начинот и постапката за отстапување изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/74), (натаму само Правилникот). 

Јавното наддавање, во смисла на член 13 и 14 
од Правилникот, инвеститорот ќе го одржи во про-
сториите на Собранието на општината Ресен пет-
тиот ден од денот на истекот на рокот од огласот 
за доставување на понудите (став 1 од оваа точка); 
со почеток во 12 часот. 

Инвеститорот ќе ги извести учесниците на јав-
ното наддавање за изборот на организацијата на 
која и се отстапува градбата, во рок од 5 (пет) 
дена по одржаното јавно наддавање. 

VI. Јавното наддавање се врши за отстапување 
на сите работи над објектот, наведени во точка I 
на овој оглас и делумни понуди нема да се при-
маат. 

VII. Учесниците на јавното наддавање, покрај 
работите наведени во член 8 и 9 од Правилникот, 
кон понудата треба да достават уште: 

1. Референоа за изградени вакви и слични об-
јекти во земјата и во странство; 

2. Список на расположивата механизација што 
ќе ја ангажира на изградбата на објектот; 

3. Список на расположиви стручни кадри и 
други профили на работна сила, што ќе ги анга-
жира на изградбата на објектот; 

4. Референт листа ка изведени работи на вакви 
и слични објекти од страна на кооперантите што 
ќе ги ангажира за изведување на одделни работи 
над објектот; 

5. Гарантен депозит, во висина од 1°/о од пре-
сметковната вредност на објектот, во вид на га-
рантно писмо од банката; 

6. Биланс на успехот за работењето на работ-
ната организација во претходната година и во пр-
вото полугодие од оваа година. 

VIII. Учесниците на јавното наддавање можат 
секој работен ден (освен во сабота), во времето од 
7 до 14 часот, во просториите на Собранието на оп-
штината Ресен, да ги разгледаат проектите за из-
градбата на објектот и да ги добијат податоците 
нужни за изготвувањето на понудата. 

IX. Ќе се смета како најповолна онаа понуда 
која во себе ќе содржи пократок рок за изградба 
на објектот од крајниот рок (точка IV) и поповол-
на цена за изградба. 
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X. Кон јавно наддавање ќе се пристани ако 
ка огласот за неговото објавување се пријават на ј -
малку две работни организации, односно ако се 
примат најмалку две понуди со приложена доку-
ментација (член 9 и 10 став 2 и член 11 став 1 од 
правилникот). (240) 

Сојузната управа за царини — Нови Београд 
распишува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување на изработката на елаборат за 
техничката исправност на инсталациите во котлар-
ниците на царинските објекти, со предлог решение 

за поправка и годишно сервисирање 
Изработката, на елаборатот се отстапува под 

условите од проектната програма на инвеститорот. 
Проектната програма може да се земе од инвести-
торот секој работен ден, освен сабота, од 10 до 14 
часот. 

Рок за изработка на елаборатот е 40 работни 
дена сметајќи од денот на склучувањето на дого-
ворот. 

Понудувачите се должни, покрај понудата, да 
приложат заверен препис од решението за упис во 
судскиот регистар и друга документација која на 
инвеститорот би му послужила како подлога при 
усвојувањето на најповолна понуда. 

Јавното наддавање ќе се одржи на 26 август 
1974 година, во просториите на инвеститорот, Нови 
Београд, булевар Авноја. 155, соба 511, со почеток 
во 10 часот. Понудите можат да и се достават лич-
но на комисијата пред времето закажано за поче-
ток на јавното наддавање, или по пошта препора-
чано, така да бидат примени од инвеститорот на ј -
малку еден ден пред рокот утврден за почеток на 
јавното наддавање. 

За резултатите на јавното надавање, сите уче-
сници во јавното наддавање ќе бидат известени во 
рок од 15 дена од денот на одржувањето на јав-
ното наддавање. 

Сите известувања можат да се добијат и на 
телефон 694-823 локал 215. 

Конкурсната комисија при ООЗТ Стоматолошки 
оддел при Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
директор на ООЗТ Стоматолошки оддел 

при Медицинскиот факултет во Скопје 
У С Л О В И : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, кандидатот треба да ги исполнува 
и следните услови: 

— да е лекар-специјалист, стоматолог-специја-
лист, 

— да е наставник во сите звања или асистент 
со 5 години работно искуство, 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Пријавите со потребните документи да се до-

ставуваат до Стоматолошкиот оддел во Скопје - -
за конкурсна комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Напомена: Во колку работното место не се 
пополни, конкурсот е отворен до пополнување на 
работното место директор. (229) 

Советот на факултетот на Природпо-матеми-
тичкиот факултет — Скопје, врз основа иа член 
158 од Законот за високото школство на СРМ, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
I. За по еден наставник во звањето редовен 

професор, вонреден професор, виш предавач, до-

цент или предавач, со неполно работно време, за 
предметите: 

1. Нацртна геометрија 
2. Геометрија I (тоно логи ја) 
3. Методика на математичката настава 
4. Хемиска технологија 
5. Основи на марксистичката филозофија 
6. Педагогија со психологија 
П. За по еден лектор, со неполно работно вре-

ме, за предметите: 
— Англиски јазик 
— Француски јазик 
— Германски Јазик 
— Руски јазик 
Ш. За еден асистент, со полно работно време, 

при Хемискиот институт. 
Услови: За работните места на точка I. под 

1, 2 и 3 кандидатите треба да имаат завршено нри-
родно-математички факултет; на точка I. под 4 — 
завршен технолошки факултет; на точка I под 
5-а) завршен филозофски факултет — група Фи-
лозофија и соодветно академско и наставничко 
звање; б) завршен факултет на којшто филозо-
фијата се слушала најмалку 4 семестри и соод-
ветно академско звање; в) завршен факултет од 
областа на општествените науки, соодветно ака-
демско звање и положен испит по филозофија на 
Филозофскиот факултет, група Филозофија, спо-
ред посебна програма бо обем од 4 семестри; г) за-
вршен факултет од областа на општествените на-
уки, соодветно академско звање и објавено зна-
чајни научни и стручни трудови од областа на фи-
лозофијата; д) завршен факултет со здобиено зва-
ње магистар по филозофија; на точка I под 6 и 
па точка И — завршен филозофски факултет. 

Покрај наведените услови, кандидатите треба 
да ги исполнуваат условите предвидени со Законот 
за високото школство па СРМ. 

За кандидатите кои ќе конкурираат за работ-
ното место асистент посебен услов е познавање на 
еден странски јазик (англиски, француски, гер-
мански или руски), што ќе го докажат со уверение 
од соодветните катедри при Филозофскиот факул-
тет или од Школата за странски јазици. 

Пријавите, во четири примероци, од кои ед-
ната таксирана со два динари таксена марка, се 
поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон 
пријавата се приложува дипломата за завршена 
високошколска настава, куса биографија и спи-
сок на научни трудови, со по еден примерок од 
истите. 

Конкурсот трае триесет дена од денот на обја-
вувањето. 

Конкурсната комисија при Централното основ-
но училиште „Мирко Милески" — е. Извор. Ки-
чевско, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за следните слободни работни места во учи-
лиштето за учебната 1974/75 година: 
1. Наставник по математика со полн фонд на 

часови за неопределено работно време. 
2. Наставник по географија за 5 часа неделно 

за определено работно време. 
3. Наставник по ликовно воспитување за 4 часа 

неделно — неполно работно време. 
4. Наставник по музичко воспитување со по-

ловина работно време. 
Кандидатите под точка 1, 2, 3 и 4 да имаат 

завршено педагошка академија — соодветна група 
на предмети или виша школа, како и факултет. 

Кандидатите кои ќе конкурираат на овие ра-
ботни места молбите и комплетираните документи 
за засновање на работен однос во ОЗТ да ги доста-
вуваат на адреса на училиштето. Некомплетираните 
документи нема да се разгледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 
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СОДРЖИНА 
Страна 

405. Одлука за начинот на формирањето на 
цените на пропанбутан во прометот на 
големо и мало — — — — — — — 817 

406. Одлука за определување максимални це-
ни на производите иа графичката ин-
дустрија — — — — — — — — 817 

407. Одлука за распределба на средствата што 
ќе се остварат во 1974 година по основ 
на посебниот републички данок на про-
мет —• •— — — — — — — — — 817 

408. Одлука за вонредно усогласување на 
инвалидскиот додаток, посебниот инва-
лидски додаток и материјалното обезбе-
дување за време на професионална ре-
хабилитација со зголемените животни 
трошоци во 1974 година — •— •— — 818 

409. Одлука за вонредно усогласување на ма-
теријалното обезбедување на учесниците 
од Народноослободителната војна со зго-
лемените животни трошоци во 1974 год. 818 

410. Правилник за дополнување на Правил-
никот за начинот на составување на за-
вршната сметка на фондовите, на сред-
ствата за инвестиции во стопанството на 
Социјалистичка Република Македонија и 
интересните заедници за 1973 година — 818 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

140. Општествен договор за изменување и 
дополнување на Општествениот договор 
за усогласување на распределбата на до-
ходот и личните доходи во основните 
организации на здружениот труд во сто-
панството —- — — — — — — — 819 

141. Општествен договор за изменување и 
дополнување на Одделниот општествен 
договор за усогласување на распредел-
бата на доходот и личните доходи во 
основните организации на здружениот 
труд и работните заедници, врз чие ра-
ботење не делуваат пазарните услови •— 821 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

142. Одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена за-
штита на децата — — — — — — 821 

143. Одлука за избор на заменик-претееда-
тел на Собранието, претседател и заме-
ник-претседател на Извршниот одбор 
како и членови на Извршниот одбор на 
Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за општествена 
заштита на децата — — — — — — 822 

144. Одлука за. именување секретар е а Репуб-
личката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — 
Скопје — — — — — — — — — 822 

145. Одлука за дополнување на Одлуката за 
организација на Стручната служба на Ре-
публичката самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата 822 

146. Одлука за височината на надоместокот 
на патните и дневните трошоци на чле-
новите на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — — — 823 

147. Одлука за привремена систематизација 
на работните места во Стручната служба 
на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на де-
цата — — — — — — — — — — 823 

148. Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања за финансирањето и фи-
нансиското работење на Општинската 
заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Битола — — — — 824 

149. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување 824 

150. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравствено осигурување на 
земјоделците и за висината иа стапката 
иа задолжителната резерва — — — 825 

151. Одлука за утврдување висината на стап-
ките и тарифата на придонесите за 
здравствено осигурување и стапката на 
посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство, придо-
несите за здравствено осигурување што 
се плаќаат во постојани месечни износи 
на одделни категории осигуреници, за 
утврдување на основиците за пресмету-
вање и плаќање на -придонесите за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватни работодавци и за 
висината на задолжителната резерва — 825 

152. Одлука за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар — — 326 

153. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигуру-
вање — — — — — — — — — 827 

154. Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања за финансирањето и 
финансиското работење на Општинската 
заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Гостивар — — — — 823 

155. Одлука за утврдување висината на 
стапките и тарифата на придонесите за 
здравственото осигурување и стапката на 
посебниот придонес на користење на 
здравствена заштита во странство, осно-
в и ц и ^ и постојаните износи на придо-
несите за здравственото осигурување на 
одделни категории лица надвор од ра-
ботен однос осигурени по прописите за 
здравственото осигурување и ооновиците 
за пресметување и плаќање на придоне-
сите за здравствено осигурување за 
одделни категории осигуреници — — 828 

156. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување на 
земјоделците — — — — — — — 829 

157. Одлука за здружување во Републичката 
заедница на здравството и здравственото 
осигурување и усвојување на текстот на 
Предлог самоуправната спогодба за здру-
жување — — — — — — — — 829 
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