
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 10 септември 1975 
С к о п ј е 

Број 32 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

386. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за висина-

та и начинот на утврдувањето на девизната квота 
по основ на откупените девизни дознаки на работ-
ниците и иселениците („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 69/72 и 18/75) и точка 2 под 2 од Решението за 
утврдување на девизната квота на републиките и 
автономните покраини за 1975 година од девизни-
те дознаки на работниците и иселениците откупени 
во 1974 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/75), 
Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНАТА КВОТА 
ПО ОСНОВ НА ОТКУПЕНИТЕ ДЕВИЗНИ ДОЗНА-
КИ НА РАБОТНИЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ ЗА 

1975 ГОДИНА 

Член 1 
Девизната квота во противвредност од 82.510.000 

динари за 1975 година во девизи кои се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, а кои потекнуваат од девизите 
откупени по дознаките од работниците на привре-
мена работа во странство и дознаките од иселени-
ците во 1974 година, се распоредуваат по општините: 

СР Македонија 82.510.000 динари 
Берово 1.072.630 
Битола 20.214.950 
Брод 825.100 
Валандово 165.020 
Виница 742.590 
Гевгелија 495.060 
Гостивар 4.620.560 
Дебар 1.320.160 
Делчево 495.060 
Демир Хисар 1.567.690 
Кавадарци 577.570 
Кичево 2.970.360 
Кочани 1.155.140 
Кратово 577.570 
Крива Паланка 825.100 
Крушево 495.060 
Куманово 3.135.380 
Неготино 247.530 
Охрид 6.105.740 
Прилеп 3.712.950 
Пробиштип 82.510 
Радовиш 412.550 
Ресен 5.363.150 
Свети Николе 330.040 
Скопје 7.095.860 
Струга 5.528.170 
Струмица 2.640.320 
Тетово 7.838.450 
Титов Велес 1.237.650 
Штип 660.080 

Член 2 
Девизната квота од член 1 на оваа одлука, оп-

штините ја распоредуваат на крајните корисни-
ци, за намените предвидени во член 59, став 2 и 3 
од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 36/72 и 71/72). 

Девизната квота од став 1 на овој член оп-
штините можат меѓусебно да ја отстапуваат или 
здружуваат. 

Член 3 
Организациите на здружен труд — крајни ко-

рисници на девизите од член 2 на оваа одлука, 
обезбедуваат динарски средства за откуп на деви-
зите од девизната квота која им е распоредена. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 12-1309/1 
24 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

387. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба за здружување на основните организации на 
здружениот труд во Здружена дрвна индустрија 
и шумарство „Треска" во Скопје, склучена на 28 
декември 1973 година, по јавната расправа одржа-
на на 30 јуни 1975 година донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништуваат алинејата 10 од точка 1 и 
алинејата 2 од точка 9 на член 49, како и члено-
вите 65 и 172 од Самоуправната спогодба за здру-
жување на основните организации на здружениот 
труд во Здружена дрвна индустрија и шумарство 
„Треска" во Скопје, склучена на 28 декември 1973 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во Здружената дрвна индустрија и 
шумарство „Треска" во Скопје и во сите основни 
организации на здружениот труд во нејзиниот сос-
тав на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, проучувајќи 
ја по сопствена иницијатива Самоуправната спо-
годба за здружување на основните организации на 
здружениот труд во Здружена дрвна индустрија и 
шумарство „Треска" во Скопје, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на алине-
јата 10 од точка 1 и на алинејата 2 од точка 9 на 
член 49, како и на членовите 65 и 172 од оваа са-
моуправна спогодба, затоа што основано се пос-
тави прашањето за нивната согласност со Уставот 

и законот. 
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Разгледувајќи ја Самоуправната спогодба за 
здружување на основните организации на здру-
жениот труд во Здружена дрвна индустрија и шу-
марство „Треска" во Скопје, Судот утврди дека во 
алинејата 10 од точка 1 на член 49 од Спогодбата 
е определено работничкиот совет на работната ор-
ганизација да ја утврдува внатрешната организа-
ција на заедничките служби на работната органи-
зација и дека во членот 65 од Самоуправната спо-
годба е определено заедничките служби работите 
од заеднички интерес за основните организации на 
здружениот труд да ги вршат преку: 1) Институтот 
за развој на дрвната индустрија и шумарство; 2) 
Центарот за студии и проектирање; 3) Службата 
за план и анализи; 4) Службата за сметководство 
и финансиски работи; 5) Службата за обработка на 
документацијата (електронски центар); 6) Служба-
та за работничко самоуправување и општи работи; 
и 7) Службата за информации и пропаганда. 

Според ставот 4 на член 31 од Уставот на СР 
Македонија меѓусебните односи на работниците во 
работната заедница за вршење административно -
стручни, помошни и на нив слични работи од за-
еднички интерес за повеќе основни организации на 
здружениот труд во состав на работната органи-
зација се уредуваат со нивни самоуправни акти во 
согласност со Самоуправната спогодба за уредува-
ње на меѓусебните права, обврски и одговорности 
на работниците во оваа работна заедница и корис-
ниците на нивните услуги. Според мислењето на 
Судот внатрешната организација на работната за-
едница на заедничките служби е прашање од об-
ласта на меѓусебните односи на работниците во 
оваа работна заедница и таа може да се утврдува 
само со самоуправен општ акт на работниците во 
работната заедница, а во согласност со Самоуп-
равната спогодба за меѓусебните права, обврски и 
одговорности на работниците во работната заедни-
ца на заедничките служби и корисниците на нив-
ните услуги. Со оглед на тоа што со алинејата 10 
од точка 1 на член 49 од оспорената самоуправна 
спогодба е определено внатрешната организација 
на заедничките служби да се уредува со акт на 
работничкиот совет на работната организација и 
што со членот 65 од оваа спогодба, во чие склу-
чување не учествувале работниците од работната 
заедница на заедничките служби, е определена 
основната внатрешна организација на заеднички-
те служби, Судот утврди дека овие одредби од 
Самоуправната спогодба не се во согласност со 
ставот 4 на член 31 од Уставот на СР Македонија. 

-Судот потоа утврди дека во алинејата 2 од точ-
ка 9 на член 49 од Самоуправната спогодба е оп-
ределено работничкиот совет на работната орга-
низација да ги именува работниците на раководни 
работни места во заедничките служби, заклучно 
со работното место шеф на служба. Според мис-
лењето на Судот пополнувањето на раководни ра-
ботни места е прашање што исто така спаѓа во 
областа на меѓусебните односи на работниците во 
работната заедница на заедничките служби и уре-
дувањето на ова прашање, согласно ставот 4 на 
член 3,1 од Уставот на СР Македонија, може да се 
врши со самоуправен општ акт на работниците од 
работната заедница на заедничките служби. Со 
оглед на тоа Судот утврди дека и алинејата 2 од 
точка 9 на член 49 од оспорената самоуправна спо-
годба не е во согласност со ставот 1 на член 31 од 
Уставот на СР Македонија. 

Судот најпосле утврди дека во членот 172 од 
Самоуправната спогодба е определено основната 
организација да може да го прераспореди работни-
кот на пониско работно место ако одбие да ги 
усовршува своите стручни способности и ако не 
дава резултати што би можел да ги постигне со 
своето стручно оспособување. Според овој член од 
Спогодбата, доколку работникот не се согласи да 
работи на пониско работно место, нему може да 
му престане својството на работник според усло-
вите и постапката предвидени во Самоуправната 
спогодба за меѓусебните односи. 

Согласно ставот 2 на член 18 од сојузниот За-
кон за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) 
работникот е должен да работи на друго работно 
место ако тоа работно место одговара на стручна-
та подготовка за одредено занимање односно насо-
ка или струка и на неговите други работни спо-
собности, додека во ставот 4 на овој член од за-
конот е определено работникот да е должен да 
работи на работно место кое не одговара на него-
вата стручна подготовка за одредено занимање од-
носно насока или струка и на неговите други ра-
ботни способности само во исклучителни околнос-
ти утврдени во основната организација на здру-
жениот труд во согласност со законот и додека 
траат тие околности. Случаите кога работникот е 
должен да работи привремено и на работно место 
кое не одговара на неговата стручна подготовка за 
одредено занимање односно насока се утврдени во 
членот 15 од републичкиот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/74). Во овој член од 
републичкиот закон не е предвидена обврска за 
работникот да работи на работно место што не 
одговара на неговата стручна подготовка ако од-
бие да ги усовршува своите работни способности. 
Со оглед на тоа што со членот 172 од оспорената 
самоуправна спогодба е предвидена можност ра-
ботникот да биде прераспореден на пониско ра-
ботно место, вклучз^вајќи и работно место кое не 
одговара на неговата стручна подготовка, Судот 
утврди дека оваа одредба од самоуправната спогод-
ба не е во согласност со ставот 2 на член 18 од 
сојузниот и со членот 15 од републичкиот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 26/75 
30 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

388. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за утврдување височината 
на водниот надоместок за 1974 година, донесена од 
работничкиот совет на Основната организација на 
здружениот труд „Вардар" во Скопје, во состав на 
Претпријатието за стопанисување со води „Водо-
стопанство" во Скопје, на седницата одржана на 
17 јули 1974 година, по јавната расправа одржана 
на 30 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се утврдува дека Одлуката за утврдување ви-

сочината на водниот надоместок за 1974 година, доне-
сена од работничкиот совет на Основната организаци-
ја на здружениот труд „Вардар" во Скопје, во состав 
на Претпријатието за стопанисување со води „Водо-
стопанство" во Скопје, на седницата одржана на 17 
јули 1974 година, во времето на нејзиното важење 
не била во согласност со Уставот на СР Македо-
нија. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Вардар" во Скопје, во состав на 
Претпријатието за стопанисување со води „Водо-
стопанство" во Скопје, на начин што во статутот 
на основната организација е предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

'3. По повод на поднесена претставка од Зем-
јоделската задруга „Слобода" во станица Зелени-
ково, општина на град Скопје, Уставниот суд на 
Македонија со решение У. бр. 36/75 поведе постап-
ка за оценување уставноста на одлуката означе-
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на во точката 1 на оваа одлука, затоа што основа-
но се постави прашањето за нејзината согласност 
со уставните начела за влегување во сила и за 
забрана на повратното дејство на прописите и дру-
гите општи акти, утврдени во ставот 1 на член 
261 и ставот 1 на член 262 од Уставот на СР Ма-
кедонија. 

Во одговорот на решението за поведување пос-
тапка Основната организација на здружениот труд 
„Вардар" во Скопје изнесе дека одлука за висо-
чината на водниот надоместок за 1974 година била 
донесена од работничкиот совет уште во текот на 
ноември. 1973 година и дека таа му била доставена 
на Собранието на општината на град Скопје за-
ради давање согласност според прописите за оп-
штествена контрола на цените. Собранието на оп-
штината на град Скопје, меѓутоа, според наводите 
во одговорот, доставената одлука за утврдување 
височината на водниот надоместок за 1974 година 
не ја разгледало на своја седница, но преку соод-
ветната служба на Собранието било барано Основ-
ната организација на здружениот труд „Вардар" во 
Скопје да ја измени донесената одлука. Постапу-
вајќи по ова барање работничкиот совет на седни-
цата одржана на 17 јули 1974 година донел нова 
одлука што му била доставена на Собранието на 
град Скопје, а тоа на неа дало согласност на сед-
ницата одржана на 24 септември 1974 година. За-
ради тоа, Основната организација на здружениот 
труд „Вардар" во Скопје смета дека не може да ги 
поднесува последиците од евентуалната неустав-
ност и незаконитост на одлуката за утврдувањето 
височината на водниот надоместок за 1974 година, 
бидејќи таа била благовремено донесена од ра-
ботничкиот совет на основната организација на 
здружениот труд. Во , одговорот посебно се ука-
жува дека водниот надоместок се определува за це-
лата година, без оглед на тоа во кој период па 
годината се врши наводнувањето односно одводну-
вањето и дека поради тоа не е од значење времето 
кога е дадена согласност на оспорената одлука. 

Уставниот суд на Македонија на јавната рас-
права утврди дека работничкиот совет на Основ-
ната организација на здружениот труд „Вардар" во 
Скопје, во состав на Претпријатието за стопанису-
вање со води „Водостопанство" во Скопје, на 17 
јули 1974 година донел Одлука за утврдување ви-
сочината на водниот надоместок за 1974 година, 
која е составен дел на Годишниот план за експло-
атација и одржување на системите за наводнува-
ње и одводнување во 1974 година и дека оваа од-
лука не е објавена. Судот потоа утврди дека Соб-
ранието на општината на град Скопје дало сог-
ласност на Годишниот план за експлоатација и 
одржување на системите за наводнување и одвод-
нување со решение донесено на седницата одр-
жана на 24 септември 1974 година, што е објавено 
на 29 октомври 1974 година во „Службен гласник 
на општината на град Скопје" бр. 37/74. Судот исто 
така утврди дека Одлуката за утврдување висо-
чината на водниот надоместок за 1974 година, ниту 
Годишниот план за експлоатација и одржување 
на системите за наводнување и одводнување не 
содржат одредби за нивното влегување во сила, 
но дека од содржината и називот на одлуката 
произлегува дека цените на водостопанските услу-
ги утврдени со неа ќе се наплатуваат од 1 јануари 
1974 година. 

Според ставот 1 на член 261 од Уставот на СР 
Македонија законите, другите прописи и општи 
акти влегуваат во сила најрано осмиот ден од де-
нот на објавувањето, додека според ставот 1 на 
член 262 од Уставот законите, другите прописи и 
општи акти не можат да имаат повратно дејство, 
а само со закон може да се определи одделни не-
гови одредби, ако тоа го бара општиот интерес ут-
врден при донесувањето на законот, да имаат пов-
ратно дејство. 

Со оглед на тоа што Одлуката за утврдување 
височината на водниот надоместок за 1974 година 

е донесена на 17 јули 1974 година, како и со ог-
лед на тоа што таа не е објавена, а цените на 
водостопанските услуги утврдени со неа се при-
менуваат од 1 јануари 1974 година, Судот утврди 
дека одлуката не е во согласност со уставните на-
чела за објавување и влегување во сила и за заб-
рана на повратното дејство на прописите и дру-
гите општи акти утврдени во ставот 1 на член 261 
и ставот 1 на член 262 од Уставот. 

Оценувајќи ги наводите на Основната органи-
зација на здружениот труд „Вардар" изнесени во 
писмениот одговор и на јавната расправа дека од-
лука за утврдување височината на водниот надо-
месток за 1974 година била благовремено донесена 
и на соодветен начин објавена, но дека по бара-
ње на Собранието на општината на град Скопје 
било потребно да се донесе нова одлука, Судот 
утврди дека тие не се од значење за оценувањето 
на уставноста на оспорената одлука, затоа што са-
моуправните општи акти за чие донесување е пред-
видена согласност од надлежен орган на општест-
вено-политичка заедница можат да се сметаат за 
полноважни дури откако согласноста ќе биде да-
дена. Судот исто така ги оценуваше наводите дека 
оспорената одлука не е објавена затоа што це-
ните утврдени со неа биле пониски од цените ут-
врдени во одлуката од ноември 1973 година што 
била објавена, но и овој навод Судот го оцени ка-
ко неоснован, бидејќи со оспорената одлука се ут-
врдени цените на водостопанските услуги и таа, 
според Уставот, требало да биде објавена на соод-
ветен начин. 

Оценувајќи го наводот дека, со оглед на на-
чинот на плаќањето на водниот надоместок (го-
дишно), не е од значење во кој период на годи-
ната ќе бидат утврдени цените за наводнување и 
одводнување, Судот утврди дека и овој навод е 
неоснован, затоа што корисниците на водостопан-
ските услуги треба однапред да бидат запознати 
со цените на овие услуги заради нивно пресмету-
вање во цената на своите производи. 

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

У. бр. 36/75 
30 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

389. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста на членот 18 од Правилникот за рас-
пределба на доходот и личните доходи број 03-165, 
донесен на собирот на работниците на Основното 
училиште „Христијан Тодоровски — Карпош" во 
Скопје од 17 јуни 1974 година, на седницата одр-
жана на 3 јули 1975 година донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува членот 18 од Правилникот за 
распределба на доходот и личните доходи бр. 
03-165, донесен на собирот на работниците на Ос-
новното училиште „Христијан Тодоровски — Кар-
пош" во Скопје одржан на 17 јуни 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште ,.Христи-
јан Тодоровски — Карпош" во Скопје, на начин 
определен со статутот на училиштето за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 94/74 од 21 
мај 1975 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста на членот 18 од Правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука. 
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Во претходната постапка и на седницата одр-
жана на 3 јули 1975 година Судот утврди дека во 
членот 18 од Правилникот е уредено прашањето 
за учеството на работниците во распределбата на 
средствата за лични доходи по основот минат труд. 
Така за работниците распоредени на работни мес-
та за кои е предвидено средно, вишо и високо об-
разование е определено месечната аконтација на 
личниот доход за секоја измината година, поч-
нувајќи од втората година на работен стаж, да се 
зголемува за 1,84 бода, а за последните 10 години 
на работен стаж за 2,3 бода, додека за другите 
работници е определено месечната аконтација на 
личниот доход по овој основ да се зголемува за 
0,8%, а за последните 10 години за 1%. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
определено дека на секој работник, во согласност 
со начелото на распределба според трудот и со 
порастот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидар-
носта на работниците во здружениот труд, му при-
паѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд, личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. Од оваа уставна одредба 
произлегува дека личниот доход на работникот 
како по основот тековен труд така и по основот 
минат труд, треба да се утврдува во зависност од 

резултатите на неговиот труд и неговиот личен 
придонес за зголемувањето на доходот на основ-
ната организација. Според мислењето на Судот ре-
зултатите од трудот на работникот и неговиот ли-
чен придонес за зголемувањето на доходот на ос-
новната организација не се еднакви кај сите работ-
ници. Со оглед на тоа што во членот 18 од Пра-
вилникот личниот доход по основот минат труд 
на сите работници со средна, виша и висока струч-
на подготовка е определен во еднаков фиксен из-
нос во бодови без оглед на нивниот личен придо-
нес за зголемувањето на доходот на основната ор-
ганизација Судот утврди дека тој не е во соглас-
ност со начелото за распределба според трудот ут-
врдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија. 

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

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија, Судот ја донесе на седница, 
без претходно одржување на јавна расправа, за-
тоа што оцени дека за натамошното разјаснување 
на предметот на спорот не е неопходно присуство 
на учесниците во постапката. 

У. бр. 94/74 
3 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

287. 
Врз основа на член 13 од Законот за само-

управните интересни заедници за социјална зашти-
та („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 3 од 
Самоуправната спогодба за основање на Репуб-
личка самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита (Заедница), член 51 од Статутот на 
Заедницата, Одлуката на Собранието на Заедни-
цата за распишување на конкурс за распределба 
на средства наменети за инвестиции во областа на 
социјалната заштита за 1975 година бр. 03-102/1 од 
13.05.1975 година, земајќи ги како основ крите-
риумите и мерилата за распределба на средствата 
на Заедницата наменети за инвестиции во областа 
на социјалната заштита за 1975 година донесени 
од Собранието на Заедницата на седница од 13. 05. 
1975 година, конкурсот објавен во „Службен вес-
ник на СРМ", бр. 18/75 од 21. 05. 1975 година, Из-
вршниот одбор на Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 27. 06. 1975 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕ-
ТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИ-

ЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1975 ГОДИНА 

I 

Средствата предвидени со финансовиот план 
на Заедницата за инвестиции во областа на соци-
јалната заштита за 1975 година, во висина од 
12.000.000,00 (дванаесет милиони) динари се распре-
делуваат на следните учесници на конкурсот: 

Динари 
1. Центар за рехабилитација на деца 

и младинци — Штип 
— за адаптација на поранешните 

простории на земјоделското учи-

- - - - 1.412.000,00 

л иште и за опрема (во висина 
од еден милион динари) — — 

2. Завод за рехабилитација на деца 
со оштетен слух „Кочо Рацин" Би-
тола 
— за адаптација и реконструкција 

на зградата во која е сместен 
Заводот (во висина од еден ми-
лион четиристотини дванаесет 
динари) — 

3. „Елан" Заштитна работилница за 
рехабилитација и вработување на 
инвалидизирани лица — Прилеп 
— за изградба, адаптација и про-

ширување на работните просто-
рии (во висина од еден милион 
и двестотини педесет илјади ди-
нари) — — — — — — — 

4. Завод за рехабилитација на инва-
лидизирани лица — Бања-Банско 
Струмица 
— за изградба на инсталација за 

довод на топла вода и дел од 
опрема (во висина од двеста ил-
јади динари) — — — — — 

5. Центар за социјална работа — Ва-
ландово 
— за изградба на простории за по-

требите на Центарот (во висина 
од триста седумдесет илјади ди-

в, Републички завод за социјални 
прашања — Скопје 
— за изградба на работни просто-

рии (во висина од два мили 
они динари) 

7. Специјален завод Демир Капија 
— за довршување на објектот во 

градба во депанданс (во висина 
од петстотини илјади динари) — 

1.000.000,00 

1.250.000,00 

200.000,00 

370.000,00 

- - . - 2.000.000,00 

500.000,00 
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8. Дом за стари „Зафир Сајто" — 
Куманово 
— последна рата од обврската на 

Заедницата за изградба на дом 
(во висина од два милиони и 
петстотини илјади динари) — 2.500.000,00 

9. Дом за стари и изнемоштени 
лица — Прилеп 
— последна рата од обврската на 

Заедницата за изградба на дом 
(во висина од два милиони и 
петстотини илјади динари) — 2.500.000,00 

10. Центар за згрижување на стари и 
изнемоштени лица — Скопје 
— за инсталација на парно отоп-

лување (во висина од двеста 
илјади динари) - - - - - 200.000,00 

11. Нераспределени средства (во виси-
на од шеесет и осум илјади динари) 68.000,00 

П 
Износите на средствата од претходната точка 

ќе ги преведува Заедницата според динамиката 
на приливот на средствата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен весник на СР Македонија". 

Бр. 03-186/1 
3 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор, 
д-р Милан Георгиевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - КИЧЕВО 

288. 
Врз основа на член 27 од Законот за физичка 

култура и член 17 од Статутот на интересната 
заедница за физичка култура — Кичево, Собра-
нието на заедницата за физичка култура — Ки-
чево, на својата седница одржана на ден 15. 07. 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ 

НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА - КИЧЕВО 

Член 1 

Стапките на придонесот на Интересната заед-
ница за физичка култура изнесуваат: 

1. Придонес од доходот од работен однос по 
стапка од 0,50%; 

2. Придонес од личниот доход од ООЗТ по 
стапка од 0,50%; 

3. Придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност по стапка од 0,50%; 

4. Придонес од личниот доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност по стапка од 0,50%; 

5. Придонес од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопанска дејност по стапка од 0,50%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. 07. 1975 год. 

Бр. 30/1 
16 јули 1975 година 

Кичево 
Претседател, 

Камил Фејза, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

289 
Врз основа на член 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 30 
став 1 точка 11 и член 31 став 4 од Самоуправна-
та спогодба за основање на Општинската и основ-
ни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување — Прилеп, а во врска со Одлуката за 
утврдување на најнискиот износ на дневниците на 
осигурените лица кои се упатуваат на преглед и 
лекување во друго место на Републичката заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Скопје, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, на седницата на Соборот на делегатите на 
корисниците — работници, одржана на 10 јуни 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 

Со оваа одлука се одредува начинот на упот-
ребата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и дневниците за време на патувањето и прес-
тој во друго место, што припаѓа на осигурените 
лица — работници на терет на средствата на Оп-
штинската заедница на здравственото осигурување 
— Прилеп (во натамошниот текст: Заедница), а 
во случаите кога од матичниот лекар или Лекар-
ската комисија се упатени да користат здравствена 
заштита надвор од местото на нивното живеалиш-
те и на начин пропишан со Статутот на Заедни-
цата и Правилникот за условите и начинот на ко-
ристењето на здравствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица според Тарифата на 
превозните средства во јавниот патен сообраќај 
по најкусата релација. 

Кога превозот е извршен без претходен налог 
на матичниот лекар, оправданоста на извршениот 
превоз ја цени Лекарската комисија накнадно по 
барање на осигуреното лице и со поднесување на 
потребните докази. 

Член 3 
Надоместокот за превоз се одредува по тари-

фата на најкусата релација на превозните сред-
ства со јавниот сообраќај — железница или ав-
тобус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и ав-
тобус, за надоместок се зема висината на пониска-
та тарифа. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, според посебни прописи, 

има право на неограничен број бесплатни патува-
ња во Јавниот патен сообраќај, не му припаѓа 
право на надоместок по оваа одлука. 

Член 5 
На осигурено лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на Статутот и 
Правилникот, не му припаѓа надоместок за патни 
трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради амбулантно специјалистички и кон-
тролни прегледи важи, по правило, само за едно 
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патување. Доколку лекарот — специјалист на ко-
го осигуреното лице му е упатено на прв преглед 
најде дека е потребно испитување и лекување и 
кај други специјалисти, тоа посебно ќе го конста-
тира, така да првобитниот упат ќе важи и за оста-
натите. 

Кога осигуреното лице во смисла на претход-
ниот став е упатено односно преземено на амбу-
лантно-специјалистичко лекување или испитување, 
издадениот налог важи за сето време додека трае 
лекувањето, односно испитувањето. 

Член 7 
Надоместокот на име исхрана и сместување за 

време на патување и престој во друго место на 
осигуреното лице му припаѓа и тоа: 

1. — на подрачјето на Заедницата 30 динари, 
2. — надвор од падрајчето на За-

едницата, а на подрачјето 
на СРМ 60 динари, 

3. — во Скопје 70 динари, 
4. — надвор од подрачјето на 

СРМ 80 динари, 
5. — во останатите републички и 

покраински центри во СФРЈ 100 динари. 
За осигурените лица — деца до навршени 7 

години старост, надоместокот од претходниот став 
,се намалува за 50%. 

Надоместокот припаѓа во полн износ ако па-
тувањето и престојот во друго место заедно со ча-
совите поминати на пат траело повеќе од 12, а 
помалку од 24 саати, а во половина износ ако па-
тувањето и престојот траеле повеќе од 8, а по-
малку од 12 саати. 

Член 8 
Барањето за исплатата на надоместокот од 

претходниот член стасува првиот нареден ден по 
завршеното лекување односно завршеното пату-
вање. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 
година. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, престанува да важи Одлуката за надомес-
ток на патните трошоци на осигурените лица, бр. 
675 од 30. 1. 1973 година. 

Оваа одлука да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 2395 
10 јуни 1975 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 

290. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 30 став 1 точка 
11 и член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп, а во 
врска со Одлуката за утврдување најнискиот из-
нос на помошта за спрема на новородено дете на 
Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Скопје, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Прилеп, на седницата на 
Соборот на делегатите на корисниците — работни-
ци, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА ПА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината, усло-

вите за стекнување и начинот на остварувањето 
на правото на помошта за спрема на новородено 
дете кое припаѓа на осигурениците — работници од 
подрачјето на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Прилеп. 

Член 2 
Височината на помошта за спрема на новоро-

рено дете изнесува 250 динари за секое дете. 
Помошта од претходниот став се исплатува на 

осигурениците доколку се исполнети условите за 
користење на тоа право предвидени во општите 
акти на Заедницата. 

Член 3 
Помошта од претходниот член ја исплатува 

Стручната служба на Заедницата врз основа на 
поднесено барање од осигуреникот. Кон барањето 
се прилага потврда — оценка од лекарот — аку-
шер-гинеколог според која породувањето ќе уследи 
во рок од 1 месец од денот на давањето на оцен-
ката, односно извод од матичната книга на роде-
ните, или доказ за усвојување на дете, како и 
доказ дека помош не е исплатена. 

За мртвородено дете помош не се исплатува. 

Член 4 
Право на спрема за новородено дете припаѓа: 

— на осигуреник — жена, 
— на осигуреник — маж во случај на породување 

на неговата сопруга, ако таа е здравствено оси-
гурена по основ на него, 

— на осигуреникот — во случај на породување на 
женско лице кое е осигурено како член на 
неговото семејство. Ако тоа женско лице е веќе 
во брак и е редовен ученик т - студент треба 
и таткото на детето да го има истото својство 
како и мајката. 
Помош припаѓа и во случај на породување на 

женски член на семејството на кого му се обез-
бедува здравствена заштита додека лицето по 
кое има право на таа заштита се наоѓа на отслу-
жување на воениот рок. 

Помош припаѓа и: 
— за дете родено во рок од 10 месеци од 

смртта на осигуреникот, односно после разводот 
на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа 
помош, 

— за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-
ковството е утврдено врз основа на признание 
или судска одлука, 

— за посвоено дете до 6 месеци на живот на 
истото, ако за тоа дете не е исплатена ваква 
помош. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 
година. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, престанува да важи Одлуката бр. 673 од 
30. 1. 1975 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 2394 
10 јуни 1975 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУГА 

291. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување и член 24 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га, Собранието на Заедницата, на својата седница 
одржана на 31 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПАРТИЦИПИРАЊЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА 

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 

I 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Струга, на 
лицето Сали Зулали од Струга, осигуреник на оваа 
заедница, партиципира средства во износ од 1.000 
динари за извршени здравствени услуги во 1974 
година. 

II 
Средствата предвидени во точка I од оваа од-

лука ќе се префрлат на Градската општа болница 
„Драгиша Мишовиќ" — Београд. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 01-4583/1 
31 март 1975 година 

Струга 
Претседател, 

инж. Боро Прентоски, с. р. 

292. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 24 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струга, Собранието на Заедница-
та на здравството и здравственото осигурување — 
Струга, на својата седница одржана на 14 јули 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 1975 ГОДИНА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА СМЕС-
ТЕНИ ВО ДЕТСКАТА УСТАНОВА „8 МАРТ" -

СТРУГА 

I 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Струга, 
доделува парични средства во износ од 38.320 ди-
нари за 1975 година, за здравствена заштита на 
децата сместени во детската установа „8 Март" — 
Струга. 

И 
Средствата предвидени во точка I од оваа од-

лука ќе се префрлат на детската установа „8 Март" 
— Струга, за здравствена заштита на децата смес-
тени во детската установа. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" - Скопје. 

Бр. 01-4235/1 
3 јули 1975 година 

Струга 
Претседател, 

инж. Боро Прентоски, с. р. 

293. 
Врз основа на член 9 и 17 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 8 став 2 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га, Собранието на Заедницата, на одржаната сед-
ница на 25 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
ОДЛУКА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА РЕЦЕПТИ 

ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКАРСТВА 

Член 1 
Се овластува Републичката заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Скопје, да 
донесе Одлука за партиципација на рецепти за из-
дадени лекарства што ќе важи за цела СРМ. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-4584/1 
25 јуни 1975 година 

Струга 
Претседател, 

инж. Боро Прентоски, с. р. 

294. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението, член 17 
став 3, и член 9 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување и член 24 точка 11 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струга, на 
седницата на Соборот на делегатите на работни-
ците — корисници на услугите, одржана на 25 јуни 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 
ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 

По член 2 од Одлуката се додава нов став 2 
кој гласи: „На корисниците на спремата кои подне-
ле барање пред влегувањето на оваа одлука во 
сила, а исплатата не им е извршена, висината на 
опремата ќе им се надомести по оваа одлука до-
колку денот на раѓањето е по влегувањето во сила 
на Одлукава". 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 април 1975 
година. 

Бр. 01-4585/1 
25 јуни 1975 година 

Струга 
Претседател, 

инж. Боро Прентоски, с. р. 
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295. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на население, член 17 став 
3 и член 9 од Законот за самоуправните интерес-
ни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување и член 24 точка 11 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струга, на 
седницата на Соборот на делегатите на работници-
те — корисници на услугите, одржана на 25 јуни 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 
ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
На осигурениците кои здравствено се осигу-

рени со Закон и самоуправни општи акти на За-
едницата им припаѓа право за помош и спрема за 
секое новородено дете и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж, за случај на породу-

вање на неговата брачна другарка која е осигурена 
како член на неговото семејство; 

3. на осигуреник — за случај на породување 
на било кое женско лице кое е осигурено како 
член на неговото семејство. 

Помош за новородено дете припаѓа и во слу-
чај на породување на женско лице на семејството 
на кое му е обезбедена здравствена заштита пора-
ди тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужува-
ње, односно дослужување на воениот рок. 

Помош и спрема за секое новородено дете при-
паѓа и: 

1. за дете родено во рок од 300 дена од де-
нот на смртта на осигуреникот, односно од денот 
на разводот на бракот со осигуреникот од кого се 
изведува тоа право; 

2. за дете на осигуреник родено надвор од 
брак, ако татковството е утврдено врз основа на 
признание или со правосилна судска пресуда; 

3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на 
живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена 
помош. 

Член 2 
Височината на помошта за спрема за секое но-

вородено дете изнесува 250 динари. 
На корисниците на опремата кои поднеле ба-

рање пред влегувањето на оваа одлука во сила, а 
исплатата не им е извршена, висината на опрема-
та ќе им се надомести по оваа одлука доколку де-
нот на раѓањето е по влегувањето во сила на Од-
лукава. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1975 го-
дина. 

Бр. 01-4586/1 
25 јуни 1975 година 

Струга 
Претседател, 

инж. Боро Прентоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

296. 
Врз основа на член 23 точка 11 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата на 
Соборот на делегатите — корисници на услуги од 
работничкото осигурување, одржана на 25 јуни 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПО-
МОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Со оваа одлука се утврдува износот на помош-
та за спрема на новородено дете. 

П 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете се утврдува во износ од 250,00 динари за се-
кое живородено дете. 

Ш 
Надоместокот за спрема на новородено дете го 

исплатува Стручната служба на Заедницата врз 
основа на следните докази: 

а) оценка на лекарот — гинеколог дека поро-
дувањето ќе уследи во рок од 1 месец, ако испла-
тата се бара пред породувањето; 

б) извод од матичната книга на родените, ако 
исплатата се бара по породувањето; 

в) доказ дека помошта за новороденото не е 
исплатена од страна на друга заедница, доколку 
осигуреникот го променил местото на вработува-
њето. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 4108 
25 јуни 1975 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефановски, с. р. 

297. 
Врз основа на чл. 23 точка 11 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата на 
Соборот на делегатите — корисници на услугите 
од работничкото осигурување, одржана на 25 јуни 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТ-
НИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИДА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГ-

ЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ НА ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат висината на на-

доместокот на патните и дневните трошоци на оси-
гурените лица, кои се упатуваат на преглед и ле-
кување во друго место надвор од местото на жи-
веењето. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патување и пре-
стој во друго место на осигурените лица им се 
определува и тоа: 

1. на подрачјето на општината и 
места во СР Македонија оддалечени 
од 20 до 50 километри 20 динари 

2. во сите други места во СР Ма-
кедонија оддалечени повеќе од 50 
километри 60 динари 

3. во седиштето на СР Македонија 
— Скопје 70 динари 

4. во места надвор од територи-
јата на СРМ 100 динари 

За децата на осигуреникот до 10 годишна воз-
раст надоместокот од претходниот став изнесува 
50%. 
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Надоместокот од овој член ќе се исплатува за 
секој поминат ден заверен од здравствената работ-
на организација. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз на оси-

гурените лица се признава во висина на тари-
фата на јавниот сообраќај, и тоа автобус во пат-
ниот сообраќај и втора класа воз во железнич-
киот сообраќај. 

Кога на иста релација постои железнички и 
автобуски сообраќај, осигуреното лице има право 
ш надоместок на превозните трошоци по најнис-
ката тарифа. 

Во случај патувањето да се изврши со други 
превозни средства, на осигуреникот му се призна-
ваат само трошоците во висина како патувањето 
да е извршено со автобус односно воз П класа. 

Член 4 
Право на надоместок на трошоците за пре-

воз во полн износ му припаѓа на осигурено лице 
кога поради природата на болеста по оценка на 
лекарската комисија користи посебно средство 
(авион, хеликоптер, кола за спиење, воз I класа 
или друго превозно средство). 

Кога на осигуреното лице му е одреден при-
дружник на истиот му припаѓа надоместок на тро-
шоците за превоз со исто превозно средство кое е 
одредено за оболеното лице. 

Член 5 
Надоместокот на патните и другите трошоци се 

исплатува по завршеното патување, кога се под-
несува и налогот од надлежниот лекар, од кој мо-
же да се утврди дека одреденото патување е из-
вршено. 

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

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

Бр. 4109 
25 јуни 1975 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефановски, с. р. 

298. 
Врз основа на член 23. точка 11 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата 
на Соборот на делегатите — корисници на услу-
гите од работничкото осигурување, одржана на 25 
јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ЗЗЗО - ОХРИД 

Со оваа одлука се определуваат висината на 
надоместокот на трошоците за закоп и посмртна 
помош, во случај на смрт на осигуреник и оси-
гурено лице. 

П 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гурено лице се утврдува во следните износи: 
— за осигурени лица до 1 годишна 

возраст 500 динари 
— за осигурени лица од 1 до 7 

годишна возраст 800 динари 
— за осигурени лица од 7 до 14 

годишна возраст 1.100 динари 
— за осигурени лица над 14 годиш-

на возраст 1.400 динари 

Ш 
Во случај кога осигуреното лице умре во 

странство, а закопот се изврши во Југославија, на-
доместокот од претходниот став се зголемува за 
500/о. 

Надоместокот на погребните трошоци се испла-
тува на лицата кој ќе го извршат погребот, со до-
каз кој го има извршено погребот и извод од 
матичната книга на умрените. 

IV 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник, ако до својата смрт ги издржувал, им се 
исплатува посмртна помош во висина од 1.600 ди-
нари. 

V 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престануваат да важат одредбите од досегаш-
ната одлука за висината на надоместокот на тро-
шоците за закоп и посмртна помош, бр. 02-3008 од 
11. 4. 1973 година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 4110 
25 јуни 1975 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефановски, с. Р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕБАР 

299. 
Врз основа на член 23 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Де-
бар, Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар, на седницата 
одржана на 25. 6. 1975 година донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НЕГОВИТЕ ОРГА-

НИ И ТЕЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се регулира работата на Со-

бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Дебар, (во ната-
мошниот текст: Собрание), на соборите на делега-
тите и на Собранието на Извршниот одбор на Со-
бранието и повремените тела на Собранието. 

Член 2 
Во рамките на своите овластувања утврдени со 

закон и со Самоуправната спогодба за основање на 
општинска заедница на здравството и здравствено-
то осигурување (во натамошниот текст: Самоуправ-
на спогодба за основање), Собранието работи и 
своите одлуки ги донесува: 

а) на заедничка седница на сите собори на де-
легатите, 

б) на посебни седници на надлежните собори 
на делегатите, кога се одлучува рамноправно, и 

в) на одделни седници на соодветниот собор на 
делегатите кога тие одлучуваат самостојно. 

Собранието учествува во одлучувањето на Со-
бранието на Општината Дебар за прашањата од об-
ласта на здравството и здравственото осигурува-
ње во својство на собор на тоа собрание. 
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Член 3 
Членот на Собранието има право и должност 

да присуствува на седниците на Собранието и не-
говите собори на делегатите и да учествува во раз-
гледувањето и одлучувањето по сите прашања кои 
се на дневен ред на седницата. 

Во случај на спреченост да присуствува на 
седницата, членот на Собранието е должен за тоа 
навремено да го извести Собранието односно Собо-
рот на делегатите. 

Член 4 
Претставниците на печатот, радиото и телеви-

зијата може да присуствуваат на сите јавни седни-
ци на Собранието и соборите на делегатите,' до-
колку Собранието поинаку не одлучи. 

Претставниците на печатот, радиото и телеви-
зијата се известуваат за седниците на. Собранието 
и соборите на делегатите и им се обезбедува ма-
теријал од интерес за известување на јавноста. 

Член 5 
Општите акти, заклучоци и материјали на Со-

бранието и соборите на делегатите се испраќаат 
на: Собранието на општина Дебар и Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Скопје. 

П. РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА 

1. Верификација и престанок на мандатот на 
делегатите 

Член 6 
. Верификацијата на мандатите на делегатите се 

врши на првата заедничка седница на Собранието 
по одржаните избори. 

Првата заедничка седница на Собранието ја 
свикува и со неа раководи претседателот на пора-
нешното собрание. 

Член 7 
За проверка на мандатите на делегатите, Со-

бранието избира верификациона комисија во состав 
од три члена. 

Верификационата комисија, врз основа на до-
кументите поднесени од делегатите, ја проверува 
правилноста на нивните мандати и поднесува на 
Собранието извештај со предлог за верификација 
на мандатите. 

Член 8 
По извештајот на верификационата комисија се 

води претрес. 
Потврдувањето на мандатите на делегатите се 

врши со гласање од присутните делегати за целиот 
извештај. 

Ако верификационата комисија оспорила некој 
мандат, прво се гласа за неоспорените мандати, а 
потоа одделно за секој оспорен мандат. 

Собранието може да го одложи одлучувањето 
за верификацијата на одделни мандати ако утврди 
дека е потребно да се испита правилноста на спро-
ведените избори. 

Член 9 
Делегатот се здобива со своите права и долж-

ности по верификацијата на мандатот. 

Член 10 
На делегатот му престанува мандатот во случај 

утврден со закон. 
Секој делегат има право да поднесе оставка. 
Престанокот на мандатот на делегатот во слу-

чаите од ставот 1 и 2 од овој член го утврдува Со-
бранието врз основа на извештајот на комисијата 
за избор и именување. 

2. Свикување на седници 

Член 11 
Заедничките седници на Собранието ги свикува 

претседателот на Собранието по сопствена иници-

јатива, врз основа на заклучоците на Собранието, 
по предлог на одделни собори на делегатите, Из-
вршниот одбор на Собранието или секретарот на 
Општинската заедница. 

Во подготовката на дневниот ред на Собраа 
нието, на претседателот на Собранието му помага 
секретарот на Општинската заедница. 

Член 12 
Седниците на Собранието се свикуваат по пис-

мен пат. ј 
Поканата за седница содржи особено: ден и час 

на одржувањето на седницата, место и просторија 
во која ќе се одржи седницата и предлогот на 
дневниот ред на седницата. 

Кон поканата од претходниот став се прила-
гаат материјалите за одделните точки од дневниот 
ред и извод од записникот од претходната седни-
ца на Собранието. 

Поканата за седницата се испраќа на делегати-
те најмалку 6 дена пред денот на одржување на 
седницата. По исклучок, во крајно оправдани слу-
чаи, поканата за седницата може да се испрати 
и на најмалку 4 дена пред одржувањето на сед-
ницата. 

Кога од оправдани причини кон поканата за 
седницата не се приложува материјал по сите точ-
ки од предложениот дневен ред, материјалот ќе им 
се испрати на делегатите дополнително. 

Член 13 
На седницата на Собранието присуствуваат од-

носно може да присуствуваат без право на одлу-
чување: секретарот на Општинската заедница, -од-
говорни работници на Стручната служба на За-
едницата, претставници на Извршниот совет и Со-
бранието на Дебар на заинтересирани политички, 
општествени и други организации, организации на 
здружен труд, научни, јавни и политички работ-
ници. 

3. Тек на седницата 

Член 14 
Седницата на Собранието ја отвора и со неа 

раководи претседателот на Собранието, а во негово 
отсуство заменикот на претседателот на Собрани-
ето. 

Пред отворањето на седницата на Собранието, 
претседателот на Собранието проверува и утврдува 
дали постои кворум за полноважна работа' на 
седницата под кој се подразбира присуството на 
седницата на мнозинството на делегатите од секој 
одреден собор. Ако не постои кворум почетокот или 
одржувањето на седницата се одлага или седницата 
се закажува за друг ден. 

Членот на Собранието кој поради оправдани 
причини е спречен да присуствува на седницата на 
Собранието или неговите органи и тела е должен за 
тоа да го извести свикувачот на седницата. 

Член 15 
Дневниот ред на седницата го утврдува Собра-

нието, по предлог на претседателот на Собранието. 
Секој член на Собранието, како и секретарот 

на Општинската заедница, може да предлага изме-
на и дополнување на предложениот дневен ред. За 
поднесените предлози одлучува Собранието. 

Дефинитивно утврдениот дневен ред не може 
да се изменува. 

Член 16 
Собранието работи по утврден дневен ред. Пред 

преминот на дневен ред се усвојува записникот од 
претходната седница. 

На седницата на Собранието се врши разгле-
дување и одлучување по одделни прашања по ре-
доследот утврден со дневниот ред. 

Известители по одделни точки се, по правило, 
определени членови на Извршниот одбор, а можат 
да бидат овластени работници од Стручната служ-
ба на Општинската заедница. 
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Член 17 
Во разгледувањето на одделни прашања од 

дневниот ред на седницата на Собранието имаат 
право да учествуваат членовите на Собранието, 
секретарот на Општинската заедница, одделни 
стручни работници што работеле на подготвување 
на материјалот за седницата и претставник на 
стручната служба, кога се работи за прашања од 
нејзин интерес. 

Во дискусијата на седницата можат да учест-
вуваат и поканетите претставници на заинтереси-
раните органи и организации. 

За прашањата што се на дневен ред претседа-
телот на Собранието, по правило, дава збор на при-
јавените дискутанти по редоследот за кој се при-
јавиле за дискусија. 

На членот на Собранието кој сака да говори за 
повреда на деловниот или за утврдениот дневен 
ред му се дава збор штом тоа го бара. 

Никој не може да земе учество во дискусијата 
пред да добие збор од претседателот на Собранието. 

Член 18 
Учесникот во дискусијата може да говори са-

мо по прашањето што е на дневен ред. 
Претседателот на Собранието се грижи учесни-

кот во дискусијата да не биде попречуван во сво-
ето излагање. 

Член 19 
За повредата на редот на седницата, на членот 

на Собранието односно друго лице присутно на 
седницата може да се изречат следните мерки: 

— опомена, 
— одземање на збор, 
— отстранување од седница. 
Мерките опомена и одземање на збор ги изре-

кува претседателот на Собранието, а мерката от-
странување од седницата Собранието, по предлог 
на претседателот на Собранието. 

Мерката отстранување од седницата се одне-
сува само за тековната седница. 

Сите изречени мерки се запишуваат во запис-
никот на седницата. 

Претседателот на Собранието се грижи за ре-
довно одвивање и одржување на редот на седни-
цата и има право да опомене на ред или да го 
прекине во излагањето учесникот во дискусијата 
ако тој се оддалечува од прашањето што е на 
дневен ред или го нарушува редот на седни-
цата. 

Ако разгледувањето на одделни прашања бара 
подолго време, претседателот на Собранието може 
да предложи ограничување на времето за излага-
ње на секој дискутант. За предлогот на претседа-
телот одлучува Собранието. 

Член 20 
Разгледувањето на одделни точки од дневниот 

ред го заклучува претседателот на Собранието 
кога ќе утврди дека нема повеќе дискутанти. 

По исклучок, претседателот на Собранието, или 
одделен член на Собранието може да предложи за-
клучување на одделните точки од дневниот ред 
и кога листата на пријавените дискутанти не е 
исцрпена, ако смета дека прашањето е доволно рас-
ветлено за одлучување. По поднесениот предлог 
одлучува Собранието. 

Член 21 
Разгледувањето на прашањето што е на дне-

вен ред завршува со: 
— донесување односно усвојување на одлуката 

или друг акт; 
— донесување на заклучок; и 
— прием на знаење на материјалот, односно ин-

формацијата. 

Собранието може да одлучи прашањето што се 
разгледува да се симне од дневниот ред или да 
се врати на поднесителот на предлогот заради из-
мена односно дополнување. 

Член 22 
Одлуките, другите општи акти и заклучоци Со-

бранието ги донесува со гласање. 
Гласањето е јавно. 
По исклучок, во случаи предвидени со закон, 

или ако за тоа постојат оправдани причини, Со-
бранието може да одлучи гласањето за одделно 
прашање да се изврши тајно. 

Член 23 
Јавното гласање се врши со кревање на рака 

или поименично. 
Членовите на Собранието можат да гласаат за 

или против предлогот, или да се воздржат од гла-
сање. 

Поименичното гласање се врши кога тоа ќе го 
определи претседателот на Собранието, ако смета 
дека е потребно да се утврди точниот резултат од 
гласањето. 

Член 24 
Тајното гласање се врши со гласачки лив-

чиња. 
На секое гласачко ливче, покрај печатот на 

Општинската заедница, се содржат зборовите: под 
реден број 1 „за", под реден број 2 „против" и под 
реден број 3 „воздржан". 

Гласањето се врши на тој начин што членот 
на Собранието заокружува еден од редните броеви 
според определувањето. 

Пребројувањето на гласовите го вршат претсе-
дателот и два избрани члена на Собранието, а ре-
зултатот од гласањето го објавува претседателот 
на Собранието. 

Полноважни се одлуките на Собранието за кои 
гласало мнозинството од присутните членови на 
Собранието, ако со статутот на Заедницата не е 
предвидено поинаку. 

Член 25 
Ако по извршеното гласање се утврди дека бро-

јот на гласовите за и бројот на гласовите против 
се еднакви или дека бројот на гласовите за и про-
тив заедно е еднаков со бројот на воздржаните 
гласови, се врши повторно гласање. Во случај и 
при повторното гласање да не се добие потребно 
мнозинство, се смета дека предлогот не е усвоен. 

Се смета дека предлогот не е усвоен и кога 
мнозинството од присутните членови на Собранието 
се воздржале од гласањето. 

Член 26 
Членот на Собранието има право да поставува 

прашање за работата на Извршниот одбор, телата 
на Собранието, секретарот на Општинската заедни-
ца и Стручната служба на Општинската заедница. 

Прашањата можат да се поставуваат на сед-
ницата на Собранието усно, а во времето меѓу две 
седници писмено преку претседателот на Собра-
нието. 

Член 27 
На усно поставеното прашање од членот на 

Собранието, по правило, се одговара на истата сед-
ница на која е поставено. Ако тоа не е можно, од-
говорот се дава на наредната седница. 

Писменото прашање се испраќа на органот, од-
носно телото на кое се однесува. Ако прашањето 
било поставено најдоцна 15 дена пред првата на-
редна седница на Собранието, на него се одговара 
на таа седница. 

По примениот одговор, членот на Собранието 
има право да постави дополнително прашање и да 
предложи прашањето да се стави на дневен ред за 
разгледување на наредната или некоја друга сед-
ница. 
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4. Избор на функционери, органи и тела на 
Собранието 

Член 28 
На првата заедничка седница на Собранието се 

избира: 
— претседател на Собранието, 
— заменик претседател на Собранието, 
— секретар на Општинската заедница, 
— претседател и членови на Комисијата за из-

бор и именување, 
— претседател и членови на Извршниот одбор, 
— други постојани тела на Собранието, 
— делегати за Републичката заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување на Македонија. 

Член 29 
Предлог за избор на претседател на Собранието 

и заменик на претседателот на Собранието подне-
сува посебна кандидациона комисија, врз основа 
на извршени претходни консултации со надлеж-
ните општествено-политички организации. 

Кандидационата комисија од претходниот став 
се состои од три члена, од кои по еден член од 
редовите на секој собор на делегати. 

Член 30 
Предлог на избор на претседател и членови на 

Комисијата за избор и именување поднесува кан-
дидационата комисија од член 29 од овој делов-
ник. 

Предлози за именување на секретар на Оп-
штинската заедница односно за избор на претседа-
тел и членови на Извршниот одбор и на делегати 
во Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на Македонија, поднесува 
Комисијата за избор и именување врз основа на 
претходно извршените консултации со надлежните 
општествено-политички организации. 

Член 31 
Предлозите за именување, односно избор на 

функционери, органи и тела на Собранието се под-
несуваат во вид на кандидатски листи. 

Секоја кандидатска листа содржи онолку кан-
дидати колку треба да се изберат. 

Член 32 
На седницата на Собранието за поднесените 

кандидатски листи се гласа во целина, по оној ред 
по кој се предложени. 

Изборот, односно именувањето на функционе-
рите, органите и телата на Собранието се врши со 
јавно гласање, ако Собранието не одлучи поинаку. 

Член 33 
Одредбите од овој деловник што се однесуваат 

на постапката за избор сообразно се применуваат и 
во постапката за разрешување. 

Член 34 
По однос на спроведувањето на гласањето за 

избор односно именување на функционери, органи 
и други тела на Собранието сообразно се примену-
ваат одредбите на овој деловник што се однесуваат 
за гласањето при донесувањето на одлуки и други 
општи акти. 

Ш. РАБОТА НА ОДДЕЛНИТЕ СОБОРИ НА 

ДЕЛЕГАТИ 

1. Заеднички одредби 

Член 35 
Секој собор на делегати избира претседател на 

соборот и заменик на претседател на соборот. 
По потреба, соборот може да избира повреме-

ни тела (комисии, одбори и слично) кои му пома-
гаат во вршењето на неговите задачи. 

Член 36 
По однос на работата на соборите на делега-

тите кога тие одлучуваат рамноправно или само-
стојно сообразно ќе се применуваат одредбите на 
главата П под 2, 3 и 4 од овој деловник. 

Предлог за избор на претседател на соборот 
и заменик на претседателот на соборот поднесува 
кандидациона комисија по претходно извршените 
консултации со надлежните општествено-политич-
ки организации. 

2. Рамноправно одлучување 

Член 37 
При вршењето на работите за кои со Законот 

за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување, Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
и Статутот на Општинската заедница е пропишано 
рамноправно одлучување на надлежните собори на 
делегатите, надлежните собори на делегати распра-
ваат и одлучуваат по прашањата од утврдениот 
дневен ред на одвоени седници. 

Седниците на соборите на делегатите во слу-
чаите од претходниот став ги свикува претседате-
лот на Собранието во договор и соработка со прет-
седателите на соборите на делегатите. 

Претседателот на Собранието и претседателите 
на соборите на делегатите заеднички го утврду-
ваат предлогот за дневниот ред на седниците на 
соборите на делегатите. 

Претседателот на Собранието е присутен за 
време на одржувањето на седниците на надлеж-
ните собори. 

Член 38 
За полноважно одлучување по прашањата за 

кои надлежните собори на делегатите одлучуваат 
рамноправно потребно е на седниците на одделните 
собори на делегатите да присуствува мнозинството 
од вкупниот број на делегати на соборот. 

Одлуките на соборите на делегатите од прет-
ходниот став се донесуваат во истоветен текст, за 
формулацијата на кој претходно се договараат 
претседателот на Собранието и претседателите на 
надлежните собори на делегатите. 

Одлуките на надлежните собори на делегати-
те се сметаат за донесени ако за истоветниот текст 
на одлуката гласале мнозинството од присутните 
делегати на седницата на секој одделен собор на 
делегати. 

Член 3,9 
Претседателите на надлежните собори на деле-

гатите го известуваат претседателот на Собранието 
и меѓусебно за донесените одлуки односно за за-
земените ставови од страна на нивниот собор на 
делегатите. 

Ако предлогот на одлуката е усвоен во исто-
ветен текст од страна на сите надлежни собори на 
делегатите, претседателот на Собранието го утвр-
дува и објавува донесувањето на одлуката. 

Одлуката донесена со рамноправно одлучува-
ње на надлежните собори на делегатите ја пот-
пишуваат претседателот на Собранието и претсе-
дателите на соборите на делегатите. 

Член 40 
Ако надлежните собори на делегатите по пра-

шањето за кое одлучуваат рамноправно заземаат 
различни ставови и не ја усвојат предложената 
одлука со истоветен текст, претресот по прашање-
то за донесувањето на одлуката се повторува, при 
што се земаат предвид усвоените ставови на други 
собори на делегатите. 

Ако на два претреса едноподруго не се усвои 
од сите собори на делегатите спорната одлука во 
истоветен текст, се спроведува постапка за усогла-
сување на ставовите. 
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Член 41 
Во случајот од член 40 став 2 од овој деловник 

претседателот на Собранието формира заедничка 
комисија составена од по два члена од секој над-
лежен собор на делегатите на која и се доверува 
усогласување на ставовите по спорното прашање. 

Заедничката комисија поднесува писмен из-
вештај за својата работа со предлог за решавање 
на спорното прашање. 

Ако заедничката комисија не постигне усогла-
сување на ставовите по спорното прашање, или 
ако надлежните собори не го усвојат предлогот на 
комисијата за решавање на спорното прашање, 
претседателот на Собранието го известува за тоа 
Собранието на општината Дебар кое донесува од-
лука со која привремено го решава тоа прашање. 

Ако подоцна се создадат услови за поинакво 
решение на спорното прашање, тоа повторно се 
става на дневен ред и разгледува од надлежните 
собори на делегатите. 

Со донесување на одлука по спорното пра-
шање од надлежните собори на делегатите преста-
нува на важи одлуката на Собранието на општина 
Дебар донесена по тоа прашање. 

3. Самостојно одлучување 

Член 42 
При вршењето на работите за кои со Законот 

за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување и самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
е пропишано самостојно да одлучуваат одделните 
собори на делегати, соборот на делегатите рас-
права и одлучува по утврдениот дневен ред на 
одделни седници. 

Седниците на соборот на делегатите во слу-
чаите од претходниот став ги свикува претседате-
лот на соборот на делегатите и за тоа го извес-
тува претседателот на Собранието. 

Предлогот на дневниот ред на седницата на 
соборот на делегатите го утврдува претседателот 
на соборот со помош на секретарот на Општинска-
та заедница. 

Член 43 
Кога на дневен ред на седницата на одделен 

собор на делегатите се ставени за одлучување 
прашања што се од посебен интерес за другите 
собори на делегати, може претходно да се бара 
мислење од другите собори на делегати во рок што 
спогодбено ќе го утврдат претседателот на Собра-
нието и претседателите на соборите на делегатите. 

Соборот на делегатите од кого е барано прет-
ходно мислење должен е да даде мислење по пра-
шањето односно одлуката што треба да ја донесе 
надлежниот собор на делегатите. 

Надлежниот собор на делегатите е должен да 
го разгледа мислењето на заинтересираниот собор 
на делегатите и по него да заземе став. 

Член 44 
Надлежниот собор на делегатите полноважно 

одлучува ако на седницата присуствуваат мнозин-
ство од вкупниот број на делегати на соборот. 

Одлуката на соборот на делегатите се смета 
за донесена ако за неа гласале мнозинство од 
присутните делегати на седницата на соборот. 

Член 45 
За донесените одлуки и заклучоци од надлеж-

ниот собор на делегати се известуваат претседате-
лот на Собранието и претседателите на другите со-
бори на делегатите. 

На седницата на Извршниот одбор се разгледу-
ваат прашањата и материјалите ставени на дне-
вен ред за наредната седница на Собранието, од-
носно за наредните седници на соборите на делега-

тите кои рамноправно одлучуваат и по однос на 
нив се усвојуваат потребни ставови односно пред-
лози. 

Член 46 
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и 

со нив раководи претседателот на Извршниот од-
бор. 

Извршниот одбор може да работи полноважно 
ако на седницата присуствуваат мнозинството од 
вкупниот број на членовите на Извршниот одбор, 
а своите одлуки и заклучоци ги донесува со мно-
зинство на гласови од присутните членови. 

Член 47 
Во се друго по однос на свикување и работа 

на Извршниот одбор сообразно ќе се применуваат 
одредбите на глава II точка 2 и 3 од овој делов-
ник. 

4. Постојани и повремени тела на Собранието 

Член 48 
Покрај постојните тела установени со Стату-

тот на Општинската заедница, Собранието, оддел-
ни собори на делегатите и извршниот одбор можат 
да формираат и повремени тела (комисии, одбори 
и сл.) заради следење и проучување на определе-
ни прашања, изготвување на предлози на општи 
акти и извршување на други задачи од надлеж-
ност на органот што ги формирал. 

Повремени тела се формираат со посебна одлу-
ка на соодветен орган. 

Со одлука од претходниот став се определува 
делокругот на повременото тело, неговиот состав 
и овластувања. 

Член 49 
Секое повремено тело има претседател и опре-

делен број членови. 
Во состав на повремените тела може да се 

именуваат, по потреба, покрај делегатите и работ-
ници од Стручната служба на општинската заед-
ница, како и стручни лица надвор од составот на 
Општинската заедница. 

Во состав на повремените тела што ги фор-
млра Собранието треба да се обезбеди соодветна 
застапеност на сите собори на делегатите. 

Член 50 
Постојаното и повременото тело може да ра-

боти полноважно ако на седницата присуствуваат 
мнозинството на членовите на телото, а заклучо-
ците се донесуваат со мнозинство од присутните 
членови на телото. 

За својата работа постојаното односно повре-
меното тело поднесува извештај на органот што го 
формирал со потребни предлози. 

Член 51 
По однос на свикување и работа на постоја-

ните и повремените тела сообразно ќе се примену-
ваат одредбите на глава И точка 2 и 3 од овој 
деловник. 

IV. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

Член 52 
За работата на Собранието на Заедницата, со-

борите на делегатите, Извршниот одбор и постоја-
ните односно повремените тела се води записник. 

Записникот го води одреден работник на Струч-
ната служба на Општинската заедница. 

Член 53 
Записникот на седницата содржи особено: ре-

ден број на седницата, податоци за присутните чле-
нови на органот, односно телото и други лица на 
седницата, податоци за отсутните членови на ор-
ганот, односно телото, дневен ред на седницата, 
резултати од гласањето, издвоено мислење по ба-
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рање на делегатот, податоци за донесување одлу-
ки и текстот на усвоените заклучоци. 

Член 54 
Записникот се испраќа на сите членови па 

Собранието односно Извршниот одбор заедно со 
поканата и материјалите за наредната седница. 

Записникот од претходната седница се усво-
јува на наредната седница. 

Записникот на кој не се ставени забелешки, 
односно изменетиот записник според постоеќите за-
белешки на него се смета за усвоен. 

Усвоениот записник го потпишува претседате-
лот на органот, односно телото што го раководело 
со седницата и записничарот. 

Член 55 
На седницата на Собранието и соборите на де-

легатите може да се водат стенографски белешки. 
Стенографските белешки се ставаат на увид на 
органот односно телото, по нивно барање. 

Секој член на органот има право да бара да 
се изврши исправка на неговото излагање внесено 
во стенографските белешки. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Измена и дополнување на овој деловник може 

да бараат: 
— одделен собор на делегатите, 
— група од најмалку 10 делегати, 
— извршниот одбор на Собранието, и 
— секретарот на Општинската заедница. 

Член 57 
Деловникот влегува во' сила со донесувањето. 

Бр. 02-900 
25 јуни 1975 година 

Дебар 
Претседател, 

Дема Ивзи, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Божиновски Лазар од Битола, ул. „Леринска" 
бр. 3,1-а, поднесе до овој суд тужба за развод на 
брак против Марија Божинова од село Г. Котори. 
Тужената сега е во неизвесност со непознато мес-
то на живеење. 

Бидејќи тужената Марија е во неизвесност се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во 
спротивно, на истата ќе и биде одреден застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 452/75. 
(110) 

Теме Тасевски, Василка Тасевска, Христо Та-
севски, Блага Тасевска и Пеце Тасевски, сите од 
Битола, поднесоа до овој суд тужба против Мари-
ца Гушева Спировска од Битола, за исполнување 
на договор за купопродажба. Тужената е сега со 
непознато место на живеење. 

Бидејќи тужената Марица Гушева Спировска е 
во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 

СРМ" да се јави во овој суд или да одреди свој 
застапник. Во спротивно, на истата ќе и биде од-
реден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 403/75. 
(111) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ П 

Андроника Каламутова од Скопје, ул. „8 Март" 
бр. 4-а, поднесе предлог до Општинскиот суд Скоп-
је II за прогласување на изчезнатото лице Марко 
Каламутов од Скопје за умрено. Тој наводно из-
чезнал без секаква трага во текот на 1932—33 го-
дина во Приштина каде бил на работа како прет-
приемач. Бидејќи лицето Марко Каламутов е во 
неизвесност се повир:ува да се јави, доколку е во 
живот, како и секој оној што знае за неговиот 
живот да му јави за тоа на судот во рок од 3 
месеци од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен лист на СФРЈ", „Службен весник на СРМ" и 
огласната табла на Општинскиот суд Скопје И 
— Скопје. По истекот на овој рок судот ќе донесе 
решение со кое изчезнатото лице се прогласува за 
умрено. 

Од Општинскиот суд во Скопје II — Скопје, 
Р. бр. 67/75. (112) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округ ли печат под назив: „Стопан-
ска комора на Македонија постојана општинска 
конференција на самостојните занаетчии Кумано-
во", се огласува за неважен. 

Загубениот мал печат под назив: „Молеро фар-
барска, зидаро фасадерска и инсталатерска задру-
га „Идеал" — Скопје", се огласува за неважен. 

(1234) 
Загубениот округли печат под назив: „Училиш-

тен центар за средно образование — ООЗТ Зем-
јоделско училиште „Киро Бурназ" — Куманово — 
СРМ", се огласува за. неважен. (1327) 

Загубениот округ ли печат под назив: „Комби-
нирана детска установа „Брешиа" — Дебар", се 
огласува за неважен, (1433) 

Загубениот округли печат под назив: „Мото-ски 
клуб „Скопје" — Скопје" се огласува за неважен. 

(1461) 
Загубените округли печат и штембил под на-

зив: „Месна заедница општина Берово с. Црник", 
се огласуваат за неважни. (1612) 

Загубениот округли печат под назив: „Тргов-
ско претпријатие „Дунав" во стечај — Скопје", се 
огласува за неважен. (1864) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни 

следните загубени документи: 

Работна книшка рег. бр. 5921, серија бр. М. 
468765, издадена од Собранието на општина Ресен 
на име Адем Бехадин, ул. „Ј. Јосифовски" бр. 86, 
Ресен. (1233) 

Воена книшка издадена од Умаг, на име Ми-
хајло Ристевски, с. Жабени — Породин, Битола. 

(1224) 
Лична карта на име Јордан Мицоски, с. Ново 

Село, Гостивар. (1293) 
Лична карта на име Јован Бубевски, Кеј 

„Братство Единство" бр. 103, Гостивар. (1211) 
Возачка дозвола издадена од ОВР — Гостивар, 

на име Јован Бубевски, Кеј „Братство Единство" 
бр. 103, Гостивар. (1212) 
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Воена книшка издадена од ВП — Ниш, на име 
Борис Јовановски, с. Зрзе, Прилеп. (1292) 

Уверение бр. 05-12/120-119 за положен испит за 
стручна оспособеност за самостојно обавување на 
занаетчиска дејност — ѕидар, на име Спасе А. 
Арсовски, ул. „11 Ноември" бр. 122, Куманово. (1293) 

Свидетелство за квалификуван метало-стругар 
на име Ванчо Стојковски, с Отушиште, Тетово. 

(1290) 
Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово, 

на име Добре Спасовски ул. „Т. Ц. Мерџан" бр. 63, 
Тетово. (1311) 

Воена книшка издадена од ВП — Струмица, на 
име Александар Милевски, ул „Прилепска" бр. 
21/61, Битола. (1325) 

Возачка дозвола бр. 1460, издадена од ОВР — 
Гостивар, на име Ќемал Елези, с. Чајле, Гостивар. 

(1337) 
Лична карта бр 8150, издадена од ОВР — Ви-

ница, на име Милка Јовановска, ул. „Ванчо Ки-
танов" бр. 20, Виница. (1338) 

Уверение за положен испит за проверување на 
столарски занает на име Кадрија Реџеп, ул. „Би-
толска" бр. 24, Тетово (1350) 

Возачка дозвола бр. 739, издадена од ОВР — 
Гостивар, на име Хусни Амети ,ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 4, Гостивар. (1352) 

Ученичка книшка на име Веап Иљази, с Гра-
дец, Гостивар. (1353) 

Сообраќајна дозвола бр. ТЕ 116-04 на име 
ООЗТ — Хидроелектрана „Маврово" — Гостивар. 

(1356) 
Воена книшка на име Михаил Витларов, ул 

„2 август" бр. 4а, Штип (1359) 
Диплома за полуквалификуван ѕидаротесар, из-

дадена од Заводот за вработување — Виница, на 
име Киро Темелков, с. Безиково, Виница. (1360) 

Оружен лист бр. 11, издаден од СВР — Те-
тово, на име Диме Симјаноски, с. Глоѓи, Тетово 

(1395) 
Свидетелство за шнајдерски курс на име На-

да Бошкоска, с. Вруток, Гостивар. (1416) 
Свидетелство за завршено IV одделение, из-

дадено од Основното училиште „Ванчо Прке" — 
с. Вратиславци — Делчево, на име Трајан Е. Ива-
новски, с Вратиславци, Делчево. (1426) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Стиф Наумов" — 
с. Драмче — Делчево на име Војо Стојанчов Ата-
насовски, с. Вратиславци, Делчево. (1427) 

Воена книшка издадена од ВП 1782/8 Крагује-
вац, на име Алисан Џемо Незировски, ул. „Јове 
Гичев" бр. 10, Кратово (1659) 

Возачка дозвола за Б и Ц категорија, на име 
Бранко Трајчески, с. Рилево, Прилеп. (1663) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово, 
на име Мерсел Зибери, с. Радиовце, Тетово. (1666) 

Оружен лист рег бр. 1783, издаден од СВР — 
Тетово, на име Симеон Нестороски, с. Теарце, Те-
тово. (1667) 

Лична карта издадена од Тетово, на име Ме-
луше Салаи, с. Стримница, Тетово. (1670) 

Воена книшка издадена од ВП — Битола, на 
име Касум У Реџаил, ул. „Девеани" бр. 92, Би-
тола. (1671) 

Месечна карта за воз на име Коле Зафиров-
ски, с. Оморани, Т. Велес. (1673) 

Лична карта на име Заим Бајрами, с. Каме-
њане, Тетово (1674) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Де-
мирали Ј. Емини, с. Стримница, Тетово. (1675) 

Лична карта издадена од ОВР — Гостивар, на 
име Војо Стрезовски, ул. „ЈНА" бр. 141, Гостивар 

(1701) 
Сообраќајна дозвола од кола бр. ТЕ 137-79, на 

име Војо Стрезовски, ул. „ЈНА" бр. 141, Гостивар 
(1702) 

Возачка дозвола бр. 3091 издадена од Гостивар, 
на име Војо Стрезовски, ул. „ЈНА" бр. 141, Гос-
тивар (1703) 

Воена книшка на име Војне лав Јовчевски 
Агино село, Куманово. (1706) 

Воена книшка издадена од ВП 3825 — Шибе-
ник, на име Абедин Алија, ул. „Веселин Масле-
ша" бр. 8, Куманово. (1707) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово, на 
име Абдураман Куртиши, с. Г Речица, Тетово. 

(1708) 
Воена книшка издадена од ВП 3790-42 — Ви-

ровитица, на име Стефан Велков Петрушевски, с. 
Страцин, Кратово. (1709) 

Оружен лист рег. бр. 1481, издаден од СВР — 
Тетово, на име Јосип Бартон, ул. ,,Вл. Тоска" бр. 
5, Тетово. (1710) 

Воена книшка издадена од ВП 9030/23 во Брио-
ни на име Симе Лозановски, ул. „Драгорска" бр. 
50а, Битола. (1712) 

Лична карта на име Стеван Јанчески, с. Ста-
ро Село, Тетово. (1714) 

Сообраќајна книшка на име Ќани Елези, с. 
Чајле, Гостивар (1715) 

Воена книшка на име Амит Шабани, с. Сим-
ница, Гостивар. (1716) 

Работна воена инвалидска книшка бр. 02126, 
издадена од СО — Струга на име Душан Диш-
лиески, с. Октиси, Струга. (1717) 

Сообраќајна книшка бр 600-14, на име Тодор 
Трајковски, с. Инџиково, Скопје. (1720) 

Воена книшка издадена од ВП 1995 — Осијек, 
на име Виде Трајковски, с. Косматац, Куманово. 

(1723) 
Возачка дозвола на име Џабор Абдиселам, ул. 

,.К ЈП" бр. 128, Тетово. (1725) 
Лична карта издадена од ОВР — Тетово, на 

име Џабор Абдиселам, ул. К. Ј Питу" бр. 128, Те-
тово. (1726) 

Пасош бр. МА 027498, издаден од Т Велес, на 
име Станоје Трајков, с. Виничани, Т. Велес. (1739) 

Возачка дозвола издадена од Кавадарци, на 
име Цветан Колев, Скопје. (1740) 

Сообраќајна книшка бр 17398 за теретна кола 
ФАП, издадена од Скопје, на име Г. П. „Пелаго-
нија", ОЗТ „Вардар" - Скопје. (1741) 

Ученичка книшка за завршен II и III клас, 
издадена од гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново, на име Ибраим Ганиу, с. Липково, Куманово. 

(1757) 
Оружен лист бр 2989, издаден од СВР — Те-

тово, на име Петре Милошески, с. Прељубница, 
Тетово. (1758) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово, на 
име Амит Амити, с. Шемшево,-Тетово. (1763) 

Возачка дозвола бр. 2034, издадена од СВР — 
Гостивар,' на име Балиу Алинафи, ул „Суманска" 
бр. 69, Гостивар. (1764) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово, 
на име Адем Синани, с. Камењане, Тетово. (1769) 

Лична карта издадена од СВР — Тетово, на 
име Адем Синани, с. Камењане, Тетово (1770) 

Пасош бр. 124171, издаден од Амбасадата на 
СФРЈ во Багдат — на име Ејуп Селмани, с. Не-
раште, Тетово. (171) 

Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР — Гос-
тивар на име Јосиф Јурукоски, ул. „Н. Парапу-
нов" бр. 32, Гостивар. (1774) 

Возачка дозвола на име Адем Синани, с. Ка-
мењане, Тетово. (1778) 

Пасош бр. МА — 102314, издаден од ОВР -
Куманово, на име Шаип Раими, ул. „Драги Шу-
тевски" бр. 3, Куманово. (1779) 

Оружен лист бр. 852, издаден од ОВР — М. 
Брод на име Анѓелко Крајчески, с. Волче, М. 
Брод. (1780) 



Стр. 576 - Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 10 септември 1975 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Бекир Лума, ул. „Устинска" бр. 29, Тетово. 

(1781) 
Лична карта на име Шабани Гуша, с. Ларце, 

Тетово. (1782) 
Лична карта издадена од Тетово, ца име Ми-

сим Велија, с. Требош, Тетово. (1793) 
Оружен лист рег. бр. 2955, издаден од СВР — 

Тетово, на име Худавер Фетаи, ул. „К. Ј. Питу" бр. 
111, Тетово (1795) 

Воена книшка издадена од ВП 2469 — Чап-
лина, на име Драги Јован Спасовски, с. Бајловце, 
Куманово. (1799) 

Лична карта издадена од СВР — Штип, на 
име Станка Клинчарска, ул. „Еврејска" бр. 56, 
Штип. (1302) 

Свидетелство за завршена IV година и свиде-
телство за завршен испит, издадени од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" — Куманово, на име Ленче 
Арсовска, ул. „III македонска ударна бригада" бр. 
22, Куманово. (1826) 

Ученичка книшка за завршено I, II и III го-
дина, издадена од Гимназијата „Г. Делчев" — Ку-
маново, на име Бранислав Јакимовски, ул. „Кл. 
Охридски" бр. 2, Куманово. (1872) 

Свидетелство за завршен IV клас и свидетел-
ство за положен завршен испит, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово, на име Фат-
мир Селмани, с. Лојане, Куманово. (1828) 

Свидетелство за IV клас и свидетелство за по-
ложен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Г. Делчев" — Куманово, на име Ајаз Емини, с. 
Лојане, Куманово. (1829) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Радо-
виш, на име Гоне Веселинов, с. Војславци, Радо-
виш. (1832) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Стоматолошки оддел при Ме-

дицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување работното место лекар специ-
јалист по анестезиологија 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот за регулирање на меѓусебните односи на ра-
ботниците во Здружениот труд, кандидатот треба 
да е специјалист по анестезиологија. 

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

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат преку архивата на Работната заедница Заед-
нички дејности при Медицинскиот факултет — 
Скопје до Советот на ООЗТ Стоматолошки оддел. 

(131) 

Конкурсната комисија при Основното училиш-
те „Климент Охридски" с. Будинарци, општина 
Беровска 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на училиштето — реизбор 
Услови: 
Покрај условите предвидени со меѓусебните од-

носи на работниците, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

— да имаат завршена педагошка академија и 
5 години работа во просвета; 

— да поседуваат морално-политички квалитети. 
Рок на пријавување е 15 дена од објавувањето 

на конкурсот во јавните гласила. 
Сите потребни документи за засновување на 

работен однос се доставуваат до конкурсната ко-
мисија. (134) 

СОДРЖИНА 

387. 

388. 

389. 

Страна 

Одлука за распоредување на девизната 
квота по основ на откупените девизни 
дознаки на работниците и иселениццре за 
1975 година — — — — — — — — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 26/75 од 3,0 јуни 1975 година - -
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 36/75 од 30 јуни 1975 година — — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 94/74 од 3 јули 1975 година — — 

561 

562 

563 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 

Одлука за распределба на средствата на-
менети за инвестиции во областа на соци-
јалната заштита за 1975 година — — 564 
Одлука за измена и дополнување на стап-
ките на придонесите на Заедницата за 
физичка култура — Кичево — — — — 565 
Одлука за надоместок на патните тро-
шоци на осигурените лица — — — — 565 
Одлука за височината на износот на по-
мошта за спрема на новородено дете - ^ 5 6 6 

291. Одлука за партиципирање парични сред-
ства за здравствени услуги — — — — 567 

292. Одлука за доделување средства за 1975 
година за здравствена заштита на де-
цата сместени во Детската установа „8 
Март" — Струга — — — — — — 567 

293. Одлука за овластување на Републичката 
заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје за донесување од-
лука за партиципација на рецепти за из-
дадени лекарства — — — — — — 567 

294. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за височината на износот на по-
мошта за спрема на секое новородено 
дете — — — — — — — — — —567 

295. Одлука за височината на износот на по-
мошта за спрема на секое новородено 
дете (пречистен текст) — — — — — 568 

296. Одлука за висината на надоместокот на 
помошта за спрема на новородено дете— 563 

297. Одлука за висината на надоместокот на 
патните и дневните трошоци на осигуре-
ните лица кои (се упатуваат на преглед 
и лекување на друго место — — — — 568 

298. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош 
на осигурените лица од подрачјето на 
ЗЗЗО - Охрид - - - - - - - 569 

299. Деловник за работата на Собранието на 
Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување и неговите 
органи и тела — Дебар — — — — — 569 
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