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

410. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА СВЕЖО МЕСО 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на 
малопродажните цени за свежо месо („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/75, 35/76 и 38/76), во точката 
2, алинеја втора, износот „17,60" се заменува со из -
носот „20,24". 

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

Бр. 12-3046/2 
15 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

411. 
Врз основа на член 3, став 2 од Одлуката за 

распоредот на девизите утврдени за потребите на 
Социјалистичка Република Македонија за 1976 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 4/76), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО ДЕВИЗНАТА РЕЗЕРВА 
НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НЕ-

МА ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ВО 1976 ГОДИНА 

1. Се пренесуваат во девизната резерва девизи-
те утврдени за стоковни плаќања што одделни ко-
рисници нема да ги искористат во 1976 година и 
тоа: 

1) Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика 1.000.000 дин. 

2) Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод — Скопје 1.000.000 „ 

3) Радио-телевизија — Скопје 1.500.000 „ 
4) Народната банка на Македонија 1.000.000 „ 

Вкупно: 4.500.000 дин. 

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

Бр. 12-2929/1 
8 декември 1976 година 

Скопје 

412. 
Врз основа на член 4 од Законот за Републич-

киот буџет за 1976 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 46/75 и 36/76), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Со-
цијалистичка Република Македонија се доделуваат 
1.000.000 динари на Собранието на општината Ви-
ница, за покривање на неостварените приходи по-
ради штетите настанати од елементарни непогоди 
во 1976 година. 

2. Средствата од претходната точка се доделу-
ваат без обврска за враќање. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 12-2952/1 
8 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

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

413. 
Врз основа на член 69 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ", бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ. УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА 

Во Републичкиот буџет за 1976 година се врши 
изменување на распоредот на средствата за посеб-
ни намени и тоа: 

1. Се намалуваат износите на следниве посебни 
намени: 

1) Во раздел 1 — Собрание на Социјалистичка 
Република Македонија, во позицијата 3 (01-2) — 
Лични примања на избраните и именуваните ли-
ца, износот „13.536.000" се заменува со износот 
„12.336.000"; во позицијата 5 (01-2) — Патни и днев-
ни трошоци на избраните и именуваните лица на 
Собранието на СРМ, износот „1.550.000" се заменува 
со износот „1.450.000"; во позицијата 6 (01-2) — При-
донес за комунално уредување на градежното зем-
јиште, износот „150.000" се заменува со износот 
„80.000"; во позицијата 7 (01-2) — Трошоци за ре-
публички избори на делегати, износот „100.000" се 
заменува со износот „20.000"; и во позицијата 13 
(01-2) — Трошоци за преведување на албански и 
турски јазик, износот „50.000" се брише. 

Петок, 24 декември 1976 
С к о п ј е 

Број 43 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 
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2) Во Раздел 2 — Претседателство на СР Ма-
кедонија, во позицијата 20 (01-2) — Патни, дневни 
и селидбени трошоци за именуваните лица на Прет-
седателството на СРМ, износот „200.000" се заме-
нува со „100.000"; во позицијата 21 (01-2) — Тро-
шоци за директни и специјални телефони, износот 
„150.000" се заменува со износот „100.000"; во пози-
цијата 24 (01-2) — Трошоци за Републичкиот совет 
за односи со странство и Републичкиот совет за 
заштита на поредокот, износот „300.000" се брише, 
и во позицијата 25 (04-1) — за набавка на опрема, 
износот „400.000" се заменува со износот „200.000". 

3) Во Раздел 3 — Совет на Републиката, во по-
зицијата 28 (01-2) — Лични примања на избраните 
лица, износот „3.723.000" се заменува со износот 
.,2.528.000"; во позицијата 29 (01-2) — Патни и днев-
ни трошоци за избраните во Советот, износот 
„80.000" се заменува со износот „30.000"; во позици-
јата 31 (01-2) — Трошоци за приеми и пречеци, из -
носот „140.000" се заменува со износот „40.000" и во 
позицијата 32 (04-1) — З а набавка на опрема, изно-
сот „70.000" се заменува со износот „30.000". 

4) Во Раздел 4 — Извршен совет на Собранието 
на СР Македонија, глава 5 — Совет за иселенички 
прашања, во позицијата 61 (04-1) — За откуп и 
изградба на станови за егејски Македонци — пов-
ратници од источните земји, износот „7.000.000" се 
заменува со износот „6.000.000". 

5) Во Раздел 7 — Републички секретаријат за 
народна одбрана, во позицијата 88 (01-2) — Трошо-
ци за обука и набавка на филмови, износот „246.000" 
се заменува со износот „106.000". 

6) Во Раздел 9 — Републички секретаријат за 
правосудство, во позицијата 106 (01-2) — Лични при-
мања на именуваните лица, износот „707.000" се за -
менува со износот „467.000". 

7) Во Раздел 13 — Републички секретаријат за 
информации, во позицијата 144 (01-2) — Трошоци 
за издавачка дејност, износот „1.500.000" се замену-
ва со износот „1.300.000". 

8) Во Раздел 14 — Републички секретаријат за 
здравство и социјална политика, во позицијата 157 
(01-2) — Трошоци за потребите на народната одбра-
на, износот „300.000" се заменува со износот 
„250.000"; и во позицијата 166 (08) — Трошоци за 
транспорт на храна од меѓународна помош и сора-
ботка со меѓународни организации и институции во 
земјата, износот „500.000" се заменува со износот 
„444.000". 

9) Во Раздел 17 — Републички секретаријат за 
индустрија и трговија, во позицијата 210 (01-2) — 
Надоместок на надворешни соработници и услуги 
од други, износот „60.000" се заменува со износот 
„45.000"; во позицијата 211 (01-2) — Трошоци за л а -
бораториско испитување на квалитетот на стоките 
во индустријата, износот „30.000" се заменува со 
износот „20.000"; во позицијата 212 (01-2) — Трошо-
ци за испитување на материјали, конструкции и 
опрема во градежната индустрија, износот „20.000" 
се брише, и во позицијата 215 (01-2) — За други по-
себни намени, износот „150.000" се заменува со из -
носот „110.000". 

10) Во Раздел 20 — Републички секретаријат за 
земјоделство и шумарство, во позицијата 236 (01-2) 
— Финансирање на мерки за унапредување на ко -
њарството, износот „350.000" се заменува со износот 
„230.000", и во позицијата 242 (16-2) — Интервенции 
за меѓународни водостопански проблеми, износот 
„350.000" се заменува со износот „220.000". 

11) Во Раздел 21 — Републички завод за оп-
штествено планирање во позицијата 249 (01-2) — 
Лични примања на именуваните лица, износот 
„1.127.000" се заменува со износот „877.000", и во 
позицијата 251 (01-2) — Елаборати и студии за по-
долгорочен развиток на одделни области и де ј -
ности, износот „100.000" се заменува со износот 
„20.000". 

12) Во Раздел 29 — Републички завод за ста-
тистика, во позицијата ЗОО (01-2) — Попис на за -
наетчиството, износот „880.000" се заменува со из -
носот „760.000". 

13) Во Раздел 38 под 1 — Окружен суд — Б и -
тола, позиција 348 (01-2) — Лични примања на су-
диите, износот „2.399.000" се заменува со износот 
„1.999.000", и под 2 — Окружен суд — Скопје, во 
позицијата 353 (01-2) — Лични примања на су-
диите, износот „5.635.000" се заменува со износот 
„5.425.000". 

14) Во Раздел 40, под 2 — Окружно јавно обви-
нителство — Скопје, во позицијата 383 (01-2) — 
Лични примања на обвинителот и замениците, из -
носот „2.344.000" се заменува со износот „2.194.000". 

15) Во Раздел 42 — Казнено-поправителен дом 
— Идризово, во позицијата 394 (08) — Посебни ма-
теријални трошоци, износот „9.000.000" се заменува 
со износот „8.710.000". 

16) Во Раздел 44 — Републичка конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, во позицијата 403 (ОЗ) — Лични примања 
на избраните лица износот „2.852.000" се заменува 
со износот „1.952.000". 

2. Се зголемуваат износите на следниве посеб-
ни намени: ; 

1) Во Раздел 1 — Собрание на Социјалистичка 
Република Македонија, во позицијата 4 (01-2) —• 
Паушали на делегати, износот „2.214.000" се заме-
нува со износот „2.374.000". 

2) Во Раздел 2 — Претседателство на СР Ма-
кедонија, во позицијата 19 (01-2) — Лични доходи 
на избраните, именуваните и поставените лица, из -
носот „1.900.000" се заменува со износот „2.000.000". 

3) Во Раздел 4 — Глава 1 — Извршен совет 
на Собранието на СР Македонија, во позицијата 37 
(01-2) — Трошоци за директни и специјални теле-
фони, износот „350.000" се заменува со износот 
„500.000"; во позицијата 38 (01-2) — Патни и дневни 
трошоци на избраните и именуваните лица и на 
лицата што | ги опслужуваат, износот „600.000" се 
заменува со износот „900.000"; во позицијата 40 
(01-2) — Трошоци за приеми и пречеци, износот 
„500.000" се заменува со износот „1.000.000"; во по-
зицијата 43 (01-2) — Трошоци за одржување на об-
јектите за ј потребите на Републиката, износот 
„3.500.000" се заменува со износот „4.000.000" и во 
позицијата 45 (04-1) — З а набавка на опрема на ре- • 
публичките органи на управата, износот „2.000.000" 
се заменува со износот „2.050.000". 

Во истиот раздел, Глава 2 — Секретаријат за 
односи со странство, позицијата 49 (01-2) — Лични 
примања на именувани лица, износот „840.000" се 
заменува со износот „1.000.000". 

Во истиот раздел, Глава 5 — Совет за иселе-
нички прашања, во позицијата 62 (08) — Социјални 
помошти на егејски Македонци — повратници од 
источните земји, износот „3.600.000" се заменува со 
износот „4.600.000". 

4) Во Раздел 8 — Уставен суд на Македонија, во 
позицијата 65 (01-2) — Лични примања на претсе-
дателот и судиите, износот „1.341.000" се заменува со 
износот „1.491.000". 

5) Во Раздел 7 — Републички секретаријат за 
народна одбрана, во позицијата 85 (01-2) — Лични 
примања на воените лица износот „940.000" се з а -
менува со износот „1.185.000". 

6) Во Раздел 10 — Републички секретаријат за 
законодавство и организација, во позицијата 117 — 
(01-2) — Лични примања на именуваните лица, из-
носот „280.000" се заменува со износот „480.000". 

7) Во Раздел 11 — Републички секретаријат за 
образование и наука, во позицијата 121 (01-2) — 
Лични примања на именуваните лица, износот 
„500.000" се заменува со износот „740.000". 

8) Во Раздел 13 — Републички секретаријат за 
информации., во позицијата 143 (01-2) — Лични при-
мања на именуваните лица, износот „510.000" се 
заменува со износот „553.000". 
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9) Во Раздел 14 — Републички секретаријат за 
здравство и социјална политика, во позицијата 156 
(01-2) — Лични примања на именуваните лица, из -
носот „1.313.000" се заменува со износот „1.533.000"; 
во позицијата 161 (08-2) — Надоместоци за стручни 
испити на здравствените работници и специјалис-
тички испити, износот „400.000" се заменува со из -
носот „450.000"; во позицијата 171 (08) — Матери-
јално обезбедување на учесниците во НОВ, износот 
„7.000.000" се заменува со износот „7.115.000"; и во 
позицијата 178 (09) — Трошоци за здравствена з аш-
тита на странци, износот „60.000" се заменува со из -
носот „116.000". 

10) Во Раздел 16 — Републички секретаријат за 
финансии, во позицијата 201 (17-1) — Тековна бу-
џетска резерва, износот „11.494.000" се заменува со 
износот „13.669.000"; и во позицијата 204 (18-5) — 
За отплата на ануитети по користени кредити, из-
носот „5.930.000" се заменува со износот „6.130.000". 

11) Во Раздел 18 — Републички секретаријат за 
сообраќај и врски, во позицијата 218 (01-2) — Лич-
ни примања на именуваните лица, износот „800.000" 
се заменува со износот „1.100.000". 

12) Во Раздел 28 — Републичка комисија за к у л -
турни врски со странство, во позицијата 290 (07) 
— Семинар за македонски јазик, литература и 
култура, износот „1.000.000" се заменува со износот 
„1.500.000". 

13) Во Раздел 38, под 2 — Окружен суд — Скоп-
је, во позицијата 357 (01-2) — Одржување на суд-
ска зграда, износот „2.200.000" се заменува со изно-
сот „2.410.000". 

14) Во Раздел 39, под 1 — Окружен стопански 
суд — Битола, во позицијата 367 (01-2) — Лични 
примања на судиите, износот „688.000" се заменува 
со износот „908.000". 

15) Во Раздел 40, под 1 — Окружно јавно обви-
нителство — Битола, во позицијата 379 (01-2) — 
Лични примања на обвинителот и замениците, из-
носот „1.051.000" се заменува со износот „1.076.000". 

16) Во Раздел 41 — Републички совет за прекр-
шоци, во позицијата 391 (01-2) — Лични примања на 
судиите, износот „1.060.000" се заменува со износот 
„1.162.000". 

II 
Измените од претходната точка, Републичкиот 

секретаријат за финансии ќе ги спроведе во билан-
сниот дел на Буџетот при изготвувањето на заврш-
ната сметка. 

I II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-2806/1 
2 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов/ е. р. 

414. 
Врз основа на член 174 став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
бр. 12/76), републичкиот секретар за финансии во 
согласност со републичкиот секретар за земјоделст-
во и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ-

ТУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ЧИСТ ПРИХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на вкупниот чист 
приход од земјоделска дејност, во смисла на член 
174 став 3 од Законот за даноците на граѓаните, 
за 1976 година изнесува 7,3, 

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

Бр. 08-3083/1 
13 декември 1976 година 

Скопје 

Републички секретар за 
земјоделство и шумарство, 
д -р Јанко Лазаревски, е. р. 

415. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за орга-
низација на претпријатието и систематизација на 
работните места, донесен од работничкиот совет на 
Претпријатието на ПТТ сообраќај Скопје на сед-
ницата од 26 ноември 1970 година, по јавната рас-
права одржана на 25 ноември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација 
на претпријатието и систематизација на работните 
места донесен од работничкиот совет на Претпри-
јатието на ПТТ сообраќај Скопје на седницата 
одржана на 26 ноември 1970 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", како и во Претпријатието на ПТТ 
сообраќај Скопје на начинот определен за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружен труд во Битола му 
поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија за 
поведување постапка за оценување уставноста и 
законитоста на правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука. Според наводите во предлогот ос-
порениот правилник не бил во согласност со Уста-
вот и со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд 
затоа што бил донесен од работничкиот совет на 
означеното претпријатие пред влегувањето во сила 
на овој закон, а ни до денес не е усогласен со од-
редбите на законот. Понатаму во предлогот е наве-
дено дека оспорениот правилник се уште се при-
менува во практика и дека врз основа на ,него Ос-
новната организација на здружениот труд за ТТ 
врски во Битола објавила оглас за пополнување на 
слободно работно место и истиот го поднела како 
доказ во работниот спор пред Основниот суд на 
здружен труд во Битола. 

Во својот одговор Претпријатието на Поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај во 
Скопје наведува дека оспорениот правилник е се 
уште во сила и дека формално не е укинат, но де-
ка тој, всушност, нема практична примена. Во врска 
со тоа, во одговорот е наведено дека Основната 
организација на здружениот труд за ТТ врски во 
Битола при огласувањето на слободните работни 
места не требало да се повикува на овој правилник, 
туку на Самоуправната спогодба за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд од 27 сеп-
тември 1974 година, склучена меѓу работниците на 
означената основна организација. Понатаму во од-
говорот се наведува дека во претпријатието, како 
и во основните организации на здружениот труд во 
состав на претпријатието не биле донесени самоуп-
равни спогодби за систематизација на работните 
места затоа што Заедницата на Ј П Т Т сообраќај во 
Белград се уште немала донесено самоуправна спо-
годба за утврдување на клучно-типските работни 
места во ПТТ сообраќајот. 

4. Врз основа на писмените прилози и докази-
те поднесени на јавната расправа Судот утврди 
дека работничкиот совет на Претпријатието на ПТТ 
сообраќај во Скопје на седницата од 26 ноември 
1970 година донел Правилник за организација на 
претпријатието и систематизација на работните 
места и дека со овој правилник се уредени праша-

Републички секретар 
за финансии, 

Ристо Филиповски, е .р. 
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шата во врска со внатрешната организација на 
претпријатието, како и дел од прашањата во поглед 
на систематизацијата на работните места (работно 
место и потребна стручна подготовка). Потоа Судот 
утврди дека оспорениот правилник иако е донесен 
пред влегувањето во сила на сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73), се уште 
не е усогласен со одредбите на овој закон и дека 
основните организации на здружениот труд во сос-
тав на претпријатието го применуваат во прак-
тика. Судот исто така утврди дека Самоуправната 
спогодба за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд од 27 септември 1974 година, склу-
чена меѓу работниците во Основната организација 
на здружен труд за ТТ врска во Битола, не содр-
ж и одредби во поглед на систематизацијата на ра -
ботните места. 

Според ставот 2 на член 16 од Уставот на СР 
Македонија основната организација на здружениот 
труд е основен облик на здружениот труд во кој 
работниците непосредно и рамноправно ги оства-
руваат своите општествено-економски и други са-
моуправни права и одлучуваат за други прашања 
на својата општествено-економска положба. Соглас-
но членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд, работни-
ците во основната организација на здружениот 
труд, покрај другото, ги утврдуваат работните мес-
та односно работите во рамките на одредено работ-
но место, стручната подготовка за одредено зани-
мање односно насока и другите услови во поглед 
на работната способност за секое работно место од-
носно утврдуваат систематизација. Од друга стра-
на, согласно членот 76 од означениот закон, работ-
ниците во организациите на здружениот труд беа 
должни своите меѓусебни односи во здружениот 
труд да ги уредат во согласност со одредбите на 
овој закон до крајот на 1973 година. 

Имајќи ги предвид означените уставни и закон-
ски одредби Судот смета дека работниците во ос-
новната организација на здружениот труд треба 
непосредно да ги уредуваат прашањата во врска 
со нејзината внатрешна организација, како и пра-
шањата од внатрешната организација на организаци-
јата на здружениот труд во чиј состав се тие. Освен 
тоа работниците во основната организација на здру-
жениот труд треба непосредно со самоуправна спо-
годба да ја утврдуваат и систематизацијата на ра -
ботните места при што, според мислењето на Су-
дот, не е достатно да бидат утврдени само работ-

ните места и потребната стручна подготовка за нив, 
туку и другите потребни услови во поглед на ра -
ботната способност на работникот за секое работно 
место, како и работните задачи што треба да се 
извршуваат на секое работно место (опис на ра-
ботите). 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 
донесен од работничкиот совет на Претпријатието 
на ПТТ сообраќај во Скопје, а не непосредно од 
работниците во секоја основна организација на 
здружениот труд во состав на претпријатието, Су-
дот оцени дека тој не е во согласност со ставот 2 
на член 16 од Уставот на СР Македонија, како и 
со членовите 4 и 76 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд. 

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

У. бр. 85/76 
25 ноември 1976 година 

Скопје 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за на-
чинот на вршење на здравствен преглед на канди-
датите за возачи и возачите на моторно возило 
или трактор и за постапката за издавање на ле-
карски уверенија, објавен во „Службен весник на 
СРМ", бр. 26/76, се поткраднала грешка поради што 
се дава 

| И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА В Р Ш Е Њ Е 
НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА КАНДИДАТИТЕ 
ЗА ВОЗАЧИ И ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНО ВОЗИ-

ЛО ИЛИ ТРАКТОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКАРСКИ УВЕРЕНИЈА 

Во член 7 став 1 ред четврти, став 2 ред втори 
и член 10 ред десетти, како и во обрасците број 1 и 
2 место зборовите „од 1 до 3 години" треба да стои 
„од 2 до 3 години". 

Р Е П У Б Л И Ч К И СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВ-
СТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП 

395. 
Врз основа на член 27 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за социјална зашти-
та, Собранието на интересната заедница за соци-
јална заштита, на седницата одржана на ден 31. ОЗ. 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ДОХОДОТ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И УСТАНОВИТЕ 

ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД (НОМ. ОД 1—8) 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на работните организации на 
здружен труд и установите кои остваруваат доход 
според номенклатурата при изготвувањето на за -
вршните сметки од 1—8 за самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита. 

' Член 2 
Стапката на придонесот од доходот на работни-

те организации на здружен труд и установите што 
издвојуваат од доходот во фондовите (номенклату-
ра од 1 до 8) за самоуправната интересна заед-
ница за социјална заштита се утврдува со износ 
од 0,14%. ј 

Член 3 
Одлуката влегува во сила на 31. ОЗ. 1976 година, 

а ќе се применува од 1. 01. 1976 година. 

Претседател 
на Собранието на Заедницата 

за соц. заштита, 
Стеван Трајноста«, е. р. 

396. 
Врз основа на член 27 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за социјална заштита, 
Собранието на интересната заедница за социјална 
заштита — Прилеп, на седницата одржана на ден 
31. ОЗ. 1976 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од лич-
ните доходи на земјоделската дејност, од личниот 
доход од самостојно вршење на стопанска де ј -
ност, според кои ќе се обезбедат средства на само-
управната интересна заедница за социјална заш-
тита. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанство 0,19%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност по стапка од 2%; 

— придонес од личен доход од земјоделска де ј -
ност по стапка од 1%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопански дејности по стапка од 2°/о. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила на ден 31. ОЗ. 1976 

година, а ќе се применува од 1. 01. 1976 година. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ за 

социјална заштита, 
Стеван Трајности, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП 

397. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 

став 2 и член 26 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРЖ", бр. 5/74), а 
во врска со член 30 став 1 точка 1 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на 
делегатите земјоделци — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од органи-
зациите на здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 26 февруари 1976 
година, донесе 

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

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот 

доход на земјоделците се определува во височина 
од 12% во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови здравствена заштита од 8%, и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови од 
4%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесу-
ва 30 динари, и тоа: 

— 20 динари на име придонес за задолжителни-
те видови здравствена заштита, и 

— 10 динари на име придонес за правата од 
здравственото осигурување над задолжителните ви-
дови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување по 200 динари по 
член годишно, од тоа: 

— 1 3 0 динари на име придонес за задолжител-
ните видови здравствена заштита, и 

— 70 динари на име придонес за правата од 
здравствената заштита над задолжителните видови. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да в а ж и одлуката бр. 01-15/1 од 8 јануари 
1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ", 
бр 18/75. 

Бр. 01-78/1 
26 февруари 1976 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, е. р. 

398. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 

став 2 и член 26 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРЖ", бр. 5/74), 
а во врска со член 28 став 1 точка 4 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— - Пробиштип, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата на Соборот на делегатите, одржана на 3 
април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА СТАПКА ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ЗАГУБАТА ЗАКЛУЧНО СО 31 ДЕКЕМВРИ 1975 

ГОДИНА, НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Се определува дополнителна стапка на фондот 

за земјоделско осигурување при Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, за покривање на загубата заклучно со 31 
декември 1975 година, со стапката од: 

— 2% од катастарскиот приход за 2 години; 
— 20 динари паушал од осигурено лице за 2 

години; 
— 50 динари по осигурено лице за 2 години за 

лица кои немаат земја, а се осигурени како земјо-
делски осигуреници. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на СРЖ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 01-132/1 
3 април 1976 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, е. р. 

399. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање —• Пробиштип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, на заедничка седница на Со-
борот на делегатите корисници на услугите — ра-
ботници и Соборот на давателите на услугите, одр-
жана на 26 февруари 1976 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА БР. 01-128/1 ОД 7 АПРИЛ 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Се повлекува од извршување Одлуката за из-

двојување средства во фондот за развој на здрав-
ствената заштита во 1975 година, бр. 01-128/1 од 7 
април 1975 година. 

Член 2 
Се задолжува книговодството на оваа заедница 

од фондот за работничко осигурување да изврши 
сторнирање доколку евентуално е вршено пресме-
тување по стапка од 7°/о на овој фонд за унап-
редување на здравството во 1975 година. 

Член 3 
Нема да се покажуваат средства по завршна 

сметка за 1975 година од овој фонд. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-128/1 од 7 април 1975 
година, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
18 од 21 мај 1975 година. 

Бр. 01-133/1 
2(ј февруари 1976 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, е р 

400. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 5 од Само-

управната спогодба за основање на Општинска за -
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Пробиштип, Собранието на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Пробиштип, на заедничка седница на трите 
собора на делегатите, одржана на 26 февруари 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗДРАВСТ-
ВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИ-
ЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП, ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Цените на здравствените услуги на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Пробиштип, се усогласуваат според 
процентот на порастот на трошоците во 1976 го-
дина, кој изнесува 14% во однос на цените усвоени 
со Ценовникот во 1975 година. 

Оваа одлука е составен дел на Ценовникот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип од 1975 година кој 
има важност и ќе се применува и во 1976 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина. 

Бр. 01-124/1 
26 февруари 1976 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, е. р. 

401. 
Врз основа на член 36 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита па населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71), член 17 став 3 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
иа СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 27 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, на седницата на Соборот на 
делегатите работници — корисници на услугите, 
одржана на 3 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ 
ЛЕКОВИ ВО 1976 ГОДИНА 

ј Член 1 
На име учество во трошоците за користење на 

издадените лекови, освен лековите за чија примена 
е потребна интервенција на стручен здравствен ра -
ботник, осигурените лица плаќаат по 4 (четири) 
нови динари по издаден лек препишан на рецепт 
и набавен во аптека или друга здравствена работ-
на организација на подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, без оглед на цената на издаде-
ниот лек. 

По исклучок, ако препишаниот лек е под вред-
носта од 4 (четири) динари, лекот се издава со нап-
лата на неговата вредност. 

| Член 2 
I 

Учество во трошоците од претходниот член на 
оваа одлука не плаќаат осигурениците за задолжи-
телните видови на здравствена заштита (член 30 и 
32 од Законот). 

I 
I Член 3 

Со денот на применувањето на оваа одлука 
престапува да в а ж и Одлуката за висината на пос-
тојаниот износ на учеството на осигурените лица во 
трошоците за користење на издадените лекови за 
1975 година („Службен весник на СРМ", бр. 18/75). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 5 април 1976 година. 

Бр. 01-129 
3 април 1976 година 

Пробиштип 
| Претседател, 
| инж. Никола Стојановски, е. р. 

Самоуправната интересна заедница за општест-
вена заштита на децата — Прилеп, дава 

ИСПРАВКА 

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1976 ГО-
ДИНА (ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

СРЖ", БР. 14/76) 

Во член 1 став 1 точка 1, во вториот ред, на-
место зборовите: „по стапка од 0,72%", треба да 
стои: „по стапка од 0,50%". 

Од СИЗ за општествена заштита на децата —. 
Прилеп, бр. 03-379 од 16. XII . 1976 година. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
За развод на брак од тужителот Стамески Димко 
од село Манастирец, Македонски Брод, против ту-
жената Стамеска — Џанија Милка од село Врбов-
љани, Окуќани, а сега на привремена работа во 
Австрија со непозната адреса„ 

Се повикува тужената Стамеска — Џани ја Мил-
ка да се јави во овој суд или да ја достави својата 
адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно судот ќе и определи привремен 
старател кој ќе ја застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 759/75. 
(105) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на 
брак по тужбата на тужителот Петар Калинчевски 
од Скопје, ул. „Гиго Михајловски" бр. 1, влез 1У/7, 
против тужената Калинчева Марија, со непознато 
место на живеење. 

Се повикува тужената Калинчева Марија да ја 
достави својата точна адреса или да се јави во овој 
суд во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на 
огласот. Во спротивно ќе и се одреди привремен 
старател кој ќе ја застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2113/76. 
(106) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
тужба за раскинување на договор за дело од стра-
на на тужителот Јосифоски Јордан од Тетово, ул. 
„Благоја Тоска" бр. 13, против тужениот Јонузи 
Азира Јонуз, столар од Тетово, ул. „Браќа Мила-
динови" бр. 96, а сега во Западна Германија со не-
позната адреса. Вредност на спорот неопределена. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се по-
викува во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ", да се јави во 
Општинскиот суд — Тетово и да ја достави сво-
јата адреса или пак да определи свој полномошник. 
Во спротивно по истекот на определениот рок ќе му 
биде поставен привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1525/75. 
(107) 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
тужба за исплата на долг од тужителот Абдулахи 
Демира Р а и ф од село Шипковица, Тетовско, против 
тужениот Билал Нухи Локмани од село Шипкови-
ца, а сега со непозната адреса во Западна Герма-
нија. Вредност на спорот 750 динари. 

Тужениот Билал Нухи Локмани, сега со 
непозната адреса во Западна Германија, се пови-
кува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ" да се јави во судот 
и да ја достави својата точна адреса или да опре-
дели полномошник. Во спротивно по истекот на 
определениот рок ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе ги штити неговите права во оваа 
постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1583/75. 
(108) 

Бр. 43 — Стр. 1039 

Советот на „Геофизика" — Скопје, врз основа 
на својата одлука донесена на 16. 12. 1976 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. — Директор на хидросанитарна техника, и 
2. — Ш е ф на лабораторија. 
УСЛОВИ 
1. — Кандидатот да е хидроинженер, со работно 

искуство од 20 години на раководно работно 
место, да има специјализација, работи на Кепу 
бунари и отпадни води и да поседува морал-
но политички квалитети. 

2. — Кандидатот да има средна или виша стручна 
спрема, работно искуство од 15 години како 
раководител на полето на геомеханиката и 
да поседува морално политички квалитети. 

Конкурсот останува отворен до пополнување на 
работните места. 

СОДРЖИНА 
410. Одлука за изменување на Одлуката за 

начинот на формирање на малопродаж-
ните цени за свежо месо — — — — 1033 

411. Одлука за пренесување во девизната ре-
зерва на девизите што одделни корис-
ници нема да ги искористат во 1976 го-
дина — — — — — — — — — 1033 

412. Одлука за доделување средства од Ре-
зервниот фонд на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 1033 

413. Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1976 година — — 1033 

414. Наредба за утврдување на факторот за 
пресметување на вкупниот чист приход 
од земјоделска дејност — — — — — 1035 

Н5. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 85/76 од 25 ноември 1976 година — 1035 
Исправка на Правилникот за начинот на 
вршење на здравствен преглед на канди-
датите за возачи и возачите на моторно 
возило или трактор и за постапката за 
издавање на лекарски уверенија — — 103Ѕ 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
395. Одлука за утврдување на стапката на 

придонесите од доходот на работните ор-
ганизации на здружен труд и установите 
што остваруваат доход (Ном. од 1—8) 
(Прилеп) — — — — — — — — 1036 

396. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите од личниот доход на гра-
ѓаните за Самоуправната интересна за-
едница за социјална заштита (Прилеп) — 1037 

397. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување на 
земјоделците за 1976 година (Пробиштип) 1037 

398. Одлука за дополнителна стапка за по-
кривање на загубата заклучно со 31 де-
кември 1975 година, на Фондот за земјо-
делско осигурување (Пробиштип) — — 1037 

399. Одлука за повлекување од извршување 
на Одлуката бр. 01-128/1 од 7 април 1975 
година (Пробиштип) — — — — — 1038 

400. Одлука за усогласување на цените на 
здравствените услуги на Општинската за-
едница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, за 1976 година 1038 

401. Одлука за висината на постојаниот износ 
на учеството на осигурените лица во тро-
шоците за користење на издадените леко-
ви во 1976 година (Пробиштип) — — — 1038 
Исправка на Одлуката за утврдување 
стапки на придонесот за финансирање на 
општествената заштита на децата за 1976 
година (СИЗ за општествена заштита на 
децата — Прилеп) — — — — — — 1038 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излезе од печат збирката 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Во збирката покрај Општествениот план се објавени и експозето на прет-
седателот на Извршниот совет Благој Попов и основните пропорции за развојот 
на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година. 

Цена 45 динари. 

Ви ги препорачуваме следните изданија: 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје. 
Рецензија и предговор: проф. д-р Јован ѓорѓевиќ. 
Во книгата е разработена проблематиката, положбата и улогата на упра- * 

вата во самоуправниот систем. Овој труд е пристапен и лесно напишан труд 
кој и е упатен на пошироката јавност, а посебно на оние групи и поединци 
кои се занимаваат со управувањето. Авторот има низа интересни мислења и 
корисни предлози. Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на сту-
дентите и стручњаците од областа на управното право и на управувањето, туку 
и на сите оние што ќе учествуваат во припремите и донесувањето на новите 
закони за управата и на оние кои ќе бидат повикани да ги применуваат. 

Цена 90 динари. 
УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ 
во една книга 
Цена 50 динари. 
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ на Врховниот суд на Македонија 
Збирката може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, 

јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во орга-
ните на управата и во организациите на здружениот труд, и на другите орга-
низации во уедначување на судската и управната практика. 

Кон збирката е даден и регистар на поими. 
Збирката има 540 страници, тврдо подврзана во полуплатно. 
Цена 150 динари. 
ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања 
Приготвиле: Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски. 
Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца, републички секретар за правосудство. 
Цена 120 динари. 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 
Цена 30 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
Оваа збирка може корисно да им послужи во практиката на работниците 

т^^о ги решаваат проблемите и прашањата што настануваат од семејните од-
носи, а во прв ред на органите на управата, на судовите, на органите за ста-
рателство, на адвокатите како и на студентите и граѓаните. 

Приготвил: Миле Хаџи Василев, професор на Правниот факултет во 
Скопје. 

Цена 36 динари. 
ЗАКОН ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО со објаснувања и судска практика и со 

регистар на поимите. 
Во збирката покрај републичкиот Закон се објавени и делови од сојуз-

ниот Закон за наследувањето што се во важност. 
Приготвиле: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија, 

Мирослава Каличанин, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за 
правосудство. 

Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца. 
Цена 42 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МА-

КЕДОНИЈА 
Цена 50 динари. 
ДЕЛОВНИК на Собранието на СР Македонија 
Цена 25 динари. 
По уплата на парите книгата веднаш се доставува. Уплатите се вршат на 

жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — 
Скопје. 

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

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


