
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 21 мај 1975 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XXXI 

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

14.300.000 дин 

13.000.000 

162. 
Врз основа на член 4 од Законот за распредел-

ба на средствата за нестопански објекти што се од 
општ интерес за Републиката за периодот 1971—1975 
година („Службен весник на СРМ", број 8/73) и 
член 23, став 2 од Законот за Републичкиот бу-
џет за 1975 година („Службен весник на СРМ", број 
49/74), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКА 
ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕ-

ПУБЛИКАТА ЗА 1975 ГОДИНА 

1. Средствата утврдени со Републичкиот буџет 
за 1975 година, Раздел 51 „Посебна сметка за нес-
топански инвестиции", позиција 489, распоредна 
подгрупа 04-1 - „за изградба и опремување на об-
јекти што се од општ интерес за Републиката", се 
распределуваат на следниве корисници: 

1. Македонска академија на 
науките и уметностите 

— за изградба на зградата 
2. Македонски народен те-

атар 
— за изградба на зградата 

на Оперско-балетскиот театар 
3. Висока музичка школа 
— за изградба на школата 
4. Новинско-издавачко прет-

пријатие „Нова Македонија — 
Скопје 

— за реализација на Прог-
рамата 

5. Главен штаб за народна 
одбрана 

— за потребите на општо-
народната одбрана 

6. Републичка заедница за 
култура 

— за заштита на културни-
те споменици 

7. Општа заедница на обра-
зованието 

— за изградба и адаптација 
на објекти за студентски домови 

— за адаптација и опрему-
вање на ученички домови 

— за опремување на сред-
ните училишта 

8. Градба на депозитни биб-
лиотеки и набавка на биб-
лиобуси 

9. Градба на регионални ар-
хиви 

10. Градба на објекти за фи-
зичка култура 

11. Градба на објекти за 
техничка култура 

12. Градба на спомен домови 
на културата 

13. Нераспределени средства 

8.000.000 

5.000.000 

7.000.000 

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

3. Средствата од точката 1 потточките 8, 9, 10, 
11 и 12 од оваа одлука ќе се распределат по ко-
рисници со одделни одлуки на Извршниот совет, 
а по предлог на ресорните републички органи. 

4. Неискористените средства по оваа одлука в 0 

1975 година, ќе се пренесат за користење во на-
редната година. 

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

Бр. 12-521/1 
28. III. 1975 година 

Скопје 

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

1.000.000 дин 

14.000.000 

2.000.000 

3.500.000 

500.000 

1.250.000 

6.000.000 

1.750.000 

15.000.000 
77.372.000 

163. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛ-

НА ПОЛИТИКА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика д-р 
Данаил Симовски, стручен соработник — лекар 
специјалист по социјална медицина во Секретари-
јатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-717/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

164. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за труд Злата Гулија, досегашен самостоен 
стручен соработник во Секретаријатот. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-718/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет,, 
Благој Попов, с. р. 

165. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ1' 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за труд Боро Петровск!!, досегашен само-
стоен советник во Секретаријатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-719/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

166. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за труд Никола Виларов, досегашен само-
стоен советник во Секретаријатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-720/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

па Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

167. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-

НИК СЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
1. Се разрешува од должност помошник секре-

тар во Извршниот совет Раде Гогов, поради зами-
нување на нова должност, сметано од 1. 3. 1975 
година. 

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

Број 12-721/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

168. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за економски односи со стран-
ство Иван Дуков, поради именување на нова долж-
ност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-722/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

169. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО 

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. Се разрешува од должност советник на ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика Борис Павловски, поради заминување па 
рова должност, сметано од 1. Ш. 1975 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-723/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

170. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВ-

СТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика Трајко Атанасовски, поради именување па 
нова должност, сметано од 1. П. 1975 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот VIа 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-724/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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171. 
Врз основа на член 67 од Законот за социјална 

заштита, ,Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕН-
ТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО 

СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за из-
бор на директор на Центарот за професионална ре-
хабилитација на младинци со оштетен слух во 
Скопје се именуваат: 

1. Никола Василевски, помошник на републич-
киот секретар за образование и наука; 

2. Киро Ефремов, секретар на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Скопје; 

3. Димче Кирајџиски, секретар на Републичка-
та самоуправна интересна заедница на социјална 
заштита. 

П. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник; 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-689/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

172. 
Врз основа на член 23 од Законот за органи-

зација на превозот во патниот сообраќај („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/74), републичкиот секретар за 
сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ ЗА 
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ЛИНИСКИОТ ПАТЕН 

СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Регистрацијата на возните редови за превоз на 

патници во линискиот патен сообраќај (линиски 
превоз на патници), се врши според одредбите на 
овој правилник. 

Член 2 
Регистрацијата на возните редови се впишува 

во посебен регистар на возните редови (регистар) 
што го води органот на управата надлежен за ра-
ботите на патниот сообраќај. 

Регистарот содржи: реден број, назив на пре-
возникот, должина на релацијата, вид на лини-
јата на која се врши превозот, број на тргнувања 
на линијата, режим на одржувањето на линијата, 
назив на линијата со означување на поважните 
попатни станици, време на важењето на возниот 
ред, измена на возниот ред, укинување на возниот 
ред и забелешка. 

Член 3 
Регистарот се води во форма на тврда укорп-

чена книга чии страници се означени со редни 
броеви, прошиена и потпечатена. 

Член 4 
Возниот ред се регистрира на името на пре-

возникот. 
Регистрацијата на возниот ред важи за она 

време за кое важи усогласениот возен ред. 
Впишувањето во регистарот се врши според 

редоследот на поднесените барања за регистраци-
ја на возните редови. 

Член 5 
Регистрацијата на возните редови се врши по 

барање на превозникот. 
Кон барањето за регистрација, превозникот е 

должен да го приложи возниот ред во најмалку 
четири примероци, а во колку линијата минува низ 
повеќе општини уште во толку примероци низ кол-
ку општини минува линијата. 

Член 6 
Доколку се исполнети пропишаните услови за 

регистрација, органот на управата од член 2 на 
овој правилник, ќе го впише возниот ред во ре-
гистарот и за тоа ќе издаде потврда најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на приемот на барањето 
за регистрација. Потврдата за регистрација на воз-
ниот ред се издава на сите примероци од воз-
ниот ред што ги поднесол превозникот кон барање-
то за регистрација. 

Член 7 
Секоја измена или дополнување на возниот ред 

подлежи на регистрација според одредбите на овој 
правилник. 

Член 8 
Бришење на возниот ред од регистарот се вр-

ши по барање на превозникот. 
Кон барањето за бришење на возниот ред од 

регистарот превозникот приложува докази дека се 
исполнети пропишаните услови за бришење на 
возниот ред од регистарот. 

Барањето за бришење на возниот ред од регис-
тарот се поднесува до органот ка ј кого е изврше-
на регистрацијата. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-320/1 
28 април 1975 година 

Скопје 
Републички секретар за 

сообраќај и врски, 
Александар Варналиев, с. р. 

173. 
Врз основа на член 77 став 3 од Законот за 

организација на превозот во патниот сообраќај 
(,.Службен весник на СРМ" бр. 9/74), републички-
от секретар за сообраќај и врски донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА 

ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

1. Легитимацијата, со која се утврдува својство-
то на инспектор за патен сообраќај се издава спо-
ред образецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата е 10 х 7 см, а 
нејзините корици се полутврди и обоени со црвена 
боја. 

3. Легитимацијата важи за календарската го-
дина во која е издадена односно за календарска-
та година за која е нејзиното важење продолжено, 
доколку изрично не е означен покус рок. 

Продолжувањето рокот на важењето на леги-
1имацијата го врши органот што ја издал леги-
тимацијата. 

4. Инспекторот за патен сообраќај на кого 
функцијата му престанала, должен е веднаш, а 
најдоцна во рок од 3 дена да ја врати легитима-
цијата на органот што ја издал. 

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе 
се изврши најдоцна до 31. ХП. 1975 година. 

6. Со влегувањето во сила на ова упатство пре-
станува да важи Упатството за легитимацијата на 
инспекторот за патен сообраќај („Службен весник 
на СРМ" број 21/66). 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 01-321/1 
28 април 1975 година 

Скопје 
Републички секретар за 

сообраќај и врски, 
Александар Варналиев, с. р. 

174. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за 

организација на превозот во патниот сообраќај 
(„Службен весник на СРМ" број 9/74), републички-
от секретар за сообраќај и врски донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБРАЗЕЦОТ НА 
РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ОДОБРЕНИЈА 

1. Регистарот на издадените одобренија за вр-
шење на јавен превоз со моторни возила од стра-
на на граѓаните (регистар) се води според одред-
бите на ова упатство. 

2. Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на патниот сообраќај (надлежен орган) го 
води регистарот според образецот кој е составен 
дел на ова упатство. 

Во општините со поголем број впишувања во 
регистарот, кон регистарот се води именик и збир-
ка на исправи. 

3. Регистарот се води во форма на тврда уко-
ричена книга чии страници се означени со редни 
броеви, прошиена и потпечатена. 

4. На еден регистарски лист можат да се впи-
шуваат податоци само за едно лице што врши 
јавен превоз. 

5. Во регистарот се внесуваат податоците пред-
видени во образецот, како и промените што ќе на-
станат по впишувањето. 

Промените надлежниот орган ги регистрира со 
денот кога е примена пријавата за промена. 

Податоците за престанок на важноста на одо-
брението, настанати по сила на закон, се впишу-
ваат со денот наведен во актот со кој се утврдува 
престанокот. 

6. Впишувањето во регистарот се врши со црно 
мастило, а исправките со црвено мастило. 

Секоја исправка во регистарот мора да биде 
оверена од лицето што го води регистарот. 

7. По пополнувањето на регистарскиот лист за 
издадените одобренија се отвора нов регистарски 
лист на кој се означува бројот на регистарската 
страна од која е извршен преносот од претходниот 
регистарски лист. 

8. Во именикот се внесуваат издадените одо-
бренија по азбучен ред на презимето на граѓанинот, 
како и регистарскиот број по кој се води во регис-
тарот. 

Именикот може да се води во вид на карто-
тека или како посебна книга. 

9. Во збирката на исправи се чуваат исправите 
врз основа на кои е извршено впишувањето во 
регистарот. 

10. Со влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за начинот на во-
дењето и образецот на регистарот на издадените 
одобренија („Службен весник на СРМ" број 20/66). 

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

Број 01-322/1 
28 април 1975 година 

Скопје 

Републички секретар за 
сообраќај и врски, 

Александар Варналиев, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

178. 
Врз основа на член 203 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, на седницата одржана на 29 април 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕП-
НУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ВО 1975 ГОДИНА 

I 

На корисниците на старосна, инвалидска и се-
мејна пензија како и на инвалидите на трудот кои 
уживаат право на материјално обезбедување во 
врска со професионална рехабилитација и привре-
мен надоместок во врска со вработувањето им се 
определува надоместок за закрепнување во износ 
од 220,00 динари. 

П 

Право на надоместок за закрепнување имаат 
корисниците од претходната точка кои правото го 
оствариле и престанале да работат до 31 декем-
ври 1974 година. 

Ш 

Повеќе корисници на семејна пензија по едно 
решение се сметаат како еден корисник за опре-
делување на надоместок по оваа одлука. 

IV 

Од остатокот на средствата за закрепнување 
што ќе се реализираат до крајот на првото полу-
годие од 1975 година, по одбитокот на делот за 
исплата на надоместокот според точката I од оваа 
одлука, ќе се издвојат средства во износ од 2.550.000 
динари и употребат за следниве намени: 

— 1.300.000 динари на Републичкиот одбор на 
Сојузот на здруженијата на трудовите инвалиди 
на Македонија за изградба на одморалиште во 
Претор, 

— 800.000 динари на Републичкиот одбор на 
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Маке-
донија за изградба на одморалиште во Струга, и 

— 450.000 динари за доделување на дополни-
телна помош за рекреација на корисниците на 
пензија и на корисниците на определени права од 
инвалидското осигурување со најниски примања. 

Средствата од претходниот став ќе се преот-
стапат, и тоа: 

— 300.000 динари на Републичкиот одбор на 
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Ма-
кедонија, и 

— 150.000 динари на Републичкиот одбор на 
Сојузот на здруженијата на трудовите инвалиди 
на Македонија. 

V 

Исплатата на надоместокот за закрепнување 
по оваа одлука ќе се изврши заедно со пензијата 
односно надоместоците во врска со користењето на 
определени права од инвалидското осигурување за 
месец јуни 1975 година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија". 

Бр. 01-603/1 
29 април 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

179. 
Врз основа на член 203 став 1 точка 1 а во 

врска со член 34 став 2 од Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 април 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 
ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВАЛ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ЧЛЕНОВИ НА СВОЕТО ДОМАЌИНСТВО И ДЕКА 
ЧЛЕНОТ НА ДОМАКИНСТВОТО НЕМА ДОВОЛ-
НО СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

I 
Во Одлуката за определување на условите под 

кои се смета дека осигуреникот издржувал опреде-
лени членови на своето домаќинство и дека чле-
нот на домаќинството нема доволно сопствени при-
ходи за издржување („Службен весник на СРМ" 
бр. 28/73) во точката П став 4 и 5 бројката „200" 
се заменува со бројката „300". 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-602/1 
29 април 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

180. 
Врз основа на член 127 и 12 од Статутот на 

Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 29 април 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ПРИХОДИ-
ТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА НЕГОВОТО ДОМАЌИНСТВО ОД КОИ 
ЗАВИСИ ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК 

НА ПЕНЗИЈАТА 

I 
Во Одлуката за утврдување височината на при-

ходите на корисникот на пензија и членовите на 
неговото домаќинство од кои зависи правото на 
заштитен додаток на пензијата („Службен весник 
на СРМ" бр. 28/73 и 47/73), во точката I се вршат 
следните измени: 

— во ставот 2 под 1) бројката „360" се замену-
ва со бројката „463", 
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— во ставот 2 под 2) бројката „144" се заме-
нува со бројката „185", 

— во ставот 2 под 3) бројката „144" се заме-
нува со бројката „185". 

П 
Во точката I став 4 од истата одлука во ред 

9 бројката „36" се заменува со бројката „46" а 
во ред 15 бројката „360" се заменува со бројката 
„463". 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01-601/1 
29 април 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

181. 
Врз основа на член 16 и 51 од Статутот па 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, Собранието на Заедницата, па 
седницата одржана на 13 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИНВЕС-
ТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-

ТА ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Да се распише конкурс за распределба на сред-

ствата наменети за инвестициони расходи во об-
ласта на социјалната заштита за 1975 година, без 
обврска на враќање, согласно одредбите дадени во 
критериумите и мерилата за распределување на 
средствата на Заедницата наменети за инвестиции 
во областа на социјалната заштита за 1975 година, 
според текстот на конкурсот што е составен дел 
на оваа одлука. 

П 
Овој конкурс ќе го спроведе Извршниот одбор 

на Заедницата. 
Ш 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од де-
нот на донесувањето и ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-102/1 
13 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, с. р. 

182. 
Врз основа на член 90 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), 
член 51 од Статутот на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Скоп-
је (Заедница) и Одлуката бр. 03-102/1 од 13. 05. 1975 
година на Собранието на Заедницата, во согласност 
со финансискиот план и Програмата за задачите 
и работите на Заедницата за 1975 година, Изврш-
ниот одбор на Заедницата распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ 
ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ РАСХОДИ ЗА 1975 ГОДИНА 

БЕЗ ОБВРСКА НА ВРАЌАЊЕ 

I 
Средствата на Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за социјална заштита, намене-

ти за инвестиции во 1975 година ќе се распределу-
ваат врз основа на критериумите и мерилата усво-
ени од Собранието на Заедницата без обврска на 
враќање, за следните потреби во социјалната за-
штита : 

1. за довршување на започнатите објекти за 
сместување на стари лица; 

2. за изградба, адаптација и опремување на 
установите за заштита на деца без родителска 
грижа; 

3. за изградба, проширување, адаптација и 
опремување на установи за заштита и рехабили-
тација, односно за оспособување и вработување 
под посебни услови на лица со психофизички не-
достатоци; 

4. за изградба на простории за работа на 
стручните служби за унапредување и спроведување 
на социјалната заштита. 

П 
Право на учество на конкурсот имаат: опште-

ствено-политичките заедници, самоуправните инте-
ресни заедници за социјална заштита, организаци-
ите на здружен труд и други организации. 

Ш 
Средствата за инвестиции Заедницата ги до-

делува врз основа на обезбедување средства за 
сопствено учество кое изнесува: 

— 50% од пресметковната вредност за устано-
ви за социјална заштита што ќе служат за потре-

бите на граѓаните од подрачјето на една општина; 
— 30% од пресметковната вредност за уста-

нови за социјална заштита што ќе служат за по-
требите на граѓаните од подрачјето на две или 
повеќе општини; 

— 20% од пресметковната вредност за уста-
нови за социјална заштита во општините што со 
Закон се утврдени како неразвиени; 

— 10% од пресметковната вредност на устано-
ви за социјална заштита во недоволно развиените 
општини, кои согласно со утврдените критериуми 
од надлежните органи на Републиката, ќе имаат по-
себен третман. 

Заедницата може и исцело да ја финансира 
изградбата, адаптацијата и опремувањето на ус-
танови за социјална заштита од општ интерес за 
Републиката. 

IV 
Заинтересираните заедници и организации од 

точката П од овој конкурс поднесуваат барање 
до Заедницата, кое треба да ги содржи следните 
податоци и прилози: 

1) назив на подносителот на барањето; 2) цел-
та и потребата за која се бараат средствата; 3) 
износот на средствата што се бараат; 4) износот на 
средствата што треба да служи за сопствено уче-
ство во финансирањето изградбата на објектот, на-
бавката на опремата и инвентарот, односно износот 
за извршување на работата за која се бараат сред-
ствата од Заедницата; 5) техничка и друга доку-
ментација неопходна за оценување оправданоста 
на барањето за доделување на средства; и 6) кон 
барањето на средства за набавка на опрема и 
инвентар се прилага и спецификација на истите 
по вид, количина и вредност. 

V 
Барањата за доделување на средства со наве-

дената документација во точката IV од овој кон-
курс се доставуваат до РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-
ЈАЛНА ЗАШТИТА - С К О П Ј Е (поштенски прегра-
док 370). 

Барањата со кои се бараат средства за потреби 
што не се наведени во точката I од овој конкурс, 
како и оние барања кон кои не е приложена тех-
ничка и друга документација, нема да се разгле-
дуваат. 
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VI 
Конкурсот трае петнаесет дена од денот на 

објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија". 

Бр. 03-105/1 
14 мај 1975 година 

Скопје 

ОД ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИШТИП 

183. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Само-

управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството — Пробиштип и член 6 став 
1 точка 2 од Деловникот за работа на првата сед-
ница на Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, на заедничка седница на сите собори на 
делегати, одржана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-
ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

ПРОБИШТИП 

Член 1 
За претседател на Собранието на Општинска-

та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Пробиштип се избира инженер Ни-
кола Стојановски — делегат од Соборот на корис-
ниците на услугите — работници. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-125/1 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

184. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/73) и член 26 став 1 точ-
ка 10 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Пробиштип, на заедничка-
та седница на сите собори на делегатите, одржана 
на 29 април 1974 година, донесе 

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

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИШТИП 

Член 1 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот, 

се утврдуваат органите на управувањето, неговите 
извршни органи и постојните органи и тела, како 
и другите органи на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип (во натамошниот текст: Заедница). 

Член 2 
Собранието на Заедницата е орган на упра-

вувањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба за основа-
ње на Заедницата и другите самоуправни општи 
акти на Заедницата му се ставени во надлежност. 

Член 3 
Собранието на Заедницата има Извршен од-

бор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од 7 члена, избра-

ни од редот на делегатите на соборите на деле-
гатите на Собранието на Заедницата, и тоа: 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на ус-
лугите; 

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

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите. 

Извршниот одбор од редот на своите членови 
избира претседател и негов заменик. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на првата седница на која се конституира Со-
бранието на Заедницата. 

Член 4 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на 

самоуправните општи и други акти од надлежност 
на Собранието на Заедницата; 

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

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

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

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

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

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

Член 5 
Постојани тела на Собранието на Заедница-

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

и 2 члена избрани за време од 4 години на првата 
седница на која се конституира Собранието на 
Заедницата. 

Комисијата за избор и именување има прет-
седател и 2 члена избрани на време од 4 години, 
на првата седница на која се конституира Собра-
нието на Заедницата. 
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Собранието на Заедницата може, по потреба, 
да формира и други постојани и повремени тела 
за разгледување односно проучување на одделни 
прашања. 

Член 6 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката за 
остварување на правата од здравствената заштита 
и другите права од здравственото осигурување. 

Член 7 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешу-
вање на секретарот на Заедницата, и ги претре-
сува сите прашања во врска со изборите, имену-
вањата и разрешувањата од надлежност на Со-
бранието и му поднесува на Собранието предлози 
за избор, именување и разрешување. 

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

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

За секретар на Заедницата може да биде име-
нувано лице кое ги исполнува следните услови: 
виша управна школа или виша школа за кадри на 
социјалното осигурување и 10 години работно ис-
куство во управна струка, од кои најмалку 3 го-
дини на раководно работно место во служба за со-
цијално осигурување. 

Член 9 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

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

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата; 

— ја застапува Заедницата во правните одно-
си со другите органи и организации; 

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

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

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

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

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

Член 10 
Секретарот на Заедницата едновремено раково-

ди со работите на Стручната служба на Заедни-
цата и во тоа својство ги врши особено следните 
работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба на Заедницата; 

— се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи на 
работната заедница на Стручната служба на За-
едницата ; 

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

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

АКО секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или поединечен акт кој е донесен во ра-
ботната заедница, освен поединечните акти доне-
сени во управната постапка и актите за кои во 
одлучувањето е предвидена надлежност на судот, 
е спротивен на закон односно друг пропис, опште-
ствен договор, самоуправна спогодба или самоуп-

равен општ акт на Заедницата или работната за-
едница, ќе го предупреди органот којшто го донел 
таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот 
остане при својата одлука, секретарот е должен да 
му предложи на Собранието на Заедницата да го 
сопре од извршувањето таквиот акт. 

На секретарот на Заедницата во неговата ра-
бота му помагаат определен број работници од 
службата. 

Член 11 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Заедницата има стручна 
служба организирана како работна заедница во 
нејзин состав, без својство на правно лице. 

Стручната служба средствата за своето рабо-
тење ги води на посебна жиро сметка во банката. 

Со донесувањето на општ акт за организаци-
јата на Стручната служба на Заедницата и општ 
акт за систематизацијата на работните места, 
Стручната служба на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Пробиштип со де-
нот на конституирањето на оваа заедница се пре-
зема со постојаната организација и систематизаци-
ја на работните места. 

Преземените работници на Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Пробиштип ќе се распоредат на ра-
бота во стручните служби на Заедницата на ра-
ботните места утврдени со постојаната организа-
пија и систематизација на работните места. 

Со исклучок од претходниот став приправни-
кот кој се оспособува за работното место помошен 
книговодител — аналитичар ,против кого е покре-
нат работен спор, ќе биде распореден откако ќе се 
донесе конечна судска пресуда. 

Одлука за распоредување на преземените ра-
ботници, освен за работниците со посебни овласту-
вања и одговорности — раководни работници, до-
несува органот на управувањето на работната за-
едница на Стручната служба на Заедницата. 

Управникот на досегашната стручна служба ќе 
се именува за секретар на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип до истекот на времето за кое е избран. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-126 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

185. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 10 од 

Самоуправната спогодба за основање на Самоу-
правната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување Пробиштип и член 5 
од Одлуката за утврдување органите на управу-
вањето и другите органи на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Пробиштип, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Пробиштип, 
на заедничката седница на сите собори на делега-
тите, одржана на 28 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ - ПРОБИШТИП 
I 

Во Комисијата за избор и именување на Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување Пробиштип се из-
бираат: 

СЛУЖБЕН БЕСНИЌ НА СРМ Бр. 13 - Стр. 313 
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— за претседател: Родна Николова. 
— за членови: 
1. Страхил Златков, 
2. Перо Петровски. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-131 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

186. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 10 од 

Самоуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Пробиштип и член 3 од 
Одлуката за утврдување органите на управувањето 
и другите органи на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Пробиштип, на заед-
ничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОД-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИШТИП 

I 
За членови на Извршниот одбор на Собра-

нието на Општинската заедница на здравственото 
осигурување Пробиштип се избираат и тоа: 

— од редот на делегатите на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услугите — работници: 

1. Коле Јовановски, 
2. Филип Тодоровски, 
3. Величко Антониев. 
— од редот на делегатите на Соборот на деле-

гатите на корисниците на услугите — земјоделци: 
1. Трајан Ристов, 
2. Трајан Спиров. 
Од редот на делегатите на Соборот на деле-

гатите на работниците од организациите на здру-
жениот труд во здравството — даватели на услу-
гите: 

1. Мино Николов, 
2. Николина Трајанова. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-129 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

187. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 10 од Са-

моуправната спогодба за основање на самоуправна-
та интересна заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип и член 5 од Од-
луката за утврдување органите на управувањето 
и другите органи на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување — Пробиштип, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Пробиштип, на 
заедничка седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИ-

ШТИП 

I 
Во Комисијата за жалби на Собранието на Оп-

штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Пробиштип се избираат: 

— за претседател:: Димитар Игнатов. 
— за членови: 
1. Коле Ефремов, 
2. Спиридон Милев. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-130 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

188. 
Врз основа на член 10 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 26 од Самоу-
правната 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 сите 
собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ И ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА ТЕК-
СТОТ НА ПРЕДЛОГОТ НА САМОУПРАВНАТА 

СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 

I 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Пробиштип, основана за 
подрачјето на општината Пробиштип, се здружу-
ва во Републичка заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување. 

П 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Пробиштип, го усвојува 
текстот на предлогот на Самоуправната спогодба за 
здружување на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување во Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување. 

Се овластува претседателот на Собранието на 
Општинската заедница да ја потпише Самоуправ-
ната спогодба за здружување. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 
Бр. 01-88/1 

29 април 1974 година 
Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

189. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Пробиштип и член 5 став 3 од Одлу-
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ката за утврдување на органите на управувањето 
и другите органи на Општинската заедница па 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, на заедничката седница на сите собори 
одржана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
За делегати на Републичката заедница на 

здравството и здравственото осигурување, од Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Пробиштип се из-
бираат 3 делегата и тоа: 

1. Никола Стојановски — од корисниците на 
услуги — работници; 

2. Васил Анастасов — од корисниците на услу-
ги — земјоделци; и 

3. Димитар Игнатов — од давателите на услуги. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 01-89/1 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

190. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 11 од Са-

моуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Пробиштип и член 8 став 
2 од Одлуката за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип, на за-
едничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТИНСКА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИШТИП 

I 
За секретар на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип се именува Заовски Русе, досегашен управ-
ник на Филијалата на Стручната служба при За-
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Пробиштип. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-132 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

191. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 8 и член 

56 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип и член 11 од Одлуката 
за утврдување на органите на управувањето и 
другите органи на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Проби-
штип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, на заедничка седница на сите собори на 
делегатите, одржана на 29 април 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИ-

ШТИП 

I 
За вршење на стручните, административните и 

финансиските работи, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип формира Стручна служба на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Пробиштип, организирана 
како работна заедница, без својство на правно 
лице. 

До донесувањето на општиот акт за организа-
ција на Стручната служба на Општинската за-
едница и општиот акт за систематизацијата на ра-
ботните места, Стручната служба на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците — 
Пробиштип, со денот на конституирањето на оваа 
заедница, се презема со постојната организација и 
систематизација на работните места. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 01-133 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

192. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 26 став 1 
точка 6 од Самоуправната спогодба за основање на 
Самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Пробиштип, Со-
бранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Пробиштип, на 
заедничката седница на сите собори на делегати, 
одржана на 29 април 1974 година, донесе 

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

I 
Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот 

и другите самоуправни општи акти на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање Пробиштип (во натамошниот текст: Заедница) 
се утврдуваат правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување што 
самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот 
на остварувањето и заштитата на правата од 
здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување утврдени со закон и оваа 
одлука. 

П 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица — корисници 
на услугите (работници и земјоделци) ги имале до 
денот на применувањето на оваа одлука. 
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По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравствената 
заштита и другите - права од здравственото осигу-
рување утврдени со закон и оваа одлука ќе се 
применуваат одредбите на Статутот и другите оп-
шти акти на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Штип, одредбите на 
Статутот и другите општи акти на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — 
Штип, одредбите на општите акти на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија и одредбите на општите ак-
ти на Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на земјоделците на Македонија. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-136 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

193. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 2, а во 

врска со член 40 од Самоуправната спогодба за 
основање самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, на заедничката седница на сите собори на 
делегатите одржана на 29 април 1974 година, до-
несе 

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

ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИШТИП 

I 
До донесување на Статутот на Општинската 

заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип (во натамошниот текст: За-
едница), по однос на финансирањето и финансис-
кото работење на Заедницата, ќе се применуваат 
одредбите на Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Штип и 
Статутот на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на земјоделците — Штип, доколку не се 
во спротивност со соодветните одредби на Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување (,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74). 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-137 
29 април 1974 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

194. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 4 и член 56 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-

то осигурување — Пробиштип, на седниците на 
соборот на делегатите на работниците — корисници 
на услугите и соборот на делегатите на работниците 
од здружениот труд во здравството — даватели 
на услугите, одржани на 29 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ 

КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Со оваа одлука до крајот на 1974 година се 

утврдуваат висината на стапката на придонесите 
за здравствено осигурување на работниците, по-
стојаните износи на придонесите за здравствено 
осигурување на одделни категории осигуреници, 
висината на стапката на посебниот придонес за ко-
ристење здравствена заштита во странство и ос-
новиците за пресметување и плаќање на придоне-
сите за здравствено осигурување за одделни кате-
гории осигуреници. 

П 
Висината на стапките на придонесите и пос-

тојаните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување од претходната точка се утврдуваат во 
висина утврдена со одлуките на Собранието на 
Заедницата на здравствено осигурување на работ-
ниците — Штип и тоа: 

— Одлука за стапките и тарифата на придо-
несите за здравствено осигурување и стапките на 
посебниот придонес за користење на здравствена 
заштита во странство за 1974 година, број 02-11/3 
од 25 декември 1973 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/74); 

— Одлука за постојаните износи на придонеси-
те за здравствено осигурување на одделни кате-
гории лица надвор од работен однос осигурени 
по Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението, бр. 02411/5 од 25 декември 1973 година 
С,,Службен весник на СРМ" бр. 2/74). 

III 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравственото осигурување за од-
делни категории осигуреници се утврдуваат во ви-
сина утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот 
на заедниците на здравственото осигурување на 
работниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. 07. 
1972 година („Службен весник на СРМ" бр. 27/72), 
освен основиците утврдени со членот 3 став 1 точ-
ка 1 и 4 од Одлуката за утврдување на основици-
те на пресметување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување за одделни категории оси-
гуреници, бр. 04-10/8 од 5. 10. 1973 година, на Соб-
ранието на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 01-118/1 
29 април 1974 година 

Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски с. р. 
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195. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 5/74) и член 30, став 1, точка 
1 и член 56 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Пробиштип, на 
седницата на соборот на делегатите на земјодел-
ците-корисници на услугите и соборот на деле-
гатите на работниците од здружениот труд во 
здравството-даватели на услугите, одржана на 29 
април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
До крајот на 1974 година, висината на придо-

несот за здравствено осигурување на земјодел-
ците се утврдува во височина утврдена од Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на земјоделците — Штип, со одлука за стап-
ката на придонесот од катастарскиот доход и 
паушалниот придонес по осигуреник за здравст-
вено осигурување на земјоделците за 1974 година, 
бр. 02-4/2 од 29 декември 1973 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 4/74 година). 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 01-138 
29 април 1974 година 

Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

196. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 9 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип, на заедничката 
седница на сите собори на делегатите, одржана 
на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ РАБОТИ ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ И ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

I 
Стручната служба на Општинската заедница 

на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип, по овластување на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, ги врши работите од правата на пензиското 
и инвалидското осигурување и додатокот на деца. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 01-141 
29 април 1974 година 

Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

197. 
Врз основа на член 32 став 1 алинеја 1 од 

Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип, на заедничка седница на сите собо-
ри на, делегатите, одржана на 17 септември 1974 
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 Соб-

ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Пробиштип (во 
натамошниот текст: Собрание), на соборите на де-
легатите на Собранието, на Извршниот одбор на 
Собранието и на постојаните и повремените тела 
на Собранието. 

Член 2 
Во рамките на своите овластувања утврдени 

со закон и Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување (во натамошниот текст: Са-
моуправна спогодба за основање), Собранието ра-
боти и своите одлуки и другите акти 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 одделна седница на соодветниот собор 
на делегатите кога тој одлучува самостојно. 

Собранието учествува во одлучувањето на Соб-
ранието на општина Пробиштип, за прашањата 
од областа на здравството и здравственото осигу-
рување во својство на собор на тоа собрание. 

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 
разгледувањето и одлучувањето по сите прашања 
што 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 со-
борот на делегатите. 

Член 4 
Претставниците на печатот, радиото и теле-

визијата можат да присуствуваат на сите јавни 
седници на Собранието и соборите на делегатите, 
доколку Собранието поинаку не одлучи. 

Претставниците на печатот, радиото и теле-
визијата се известуваат за седниците на Собра-
нието и соборите на делегатите и им се обезбеду-
ваат материјали од интерес за известување на 
јавноста. 

Член 5 
Општите акти, заклучоци и материјали на 

Собранието и соборите на делегатите се испра-
ќаат на Собранието на општина Пробиштип и 
Републичката заедница за здравство, 
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II. 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 Собра-
нието по одржаните избори. 

Првата заедничка седница на Собранието ја 
свикува и со неа раководи до изборот на претсе-
дател на Собранието претседателот на поранеш-
ното собрание. 

Член 7 
За проверка на мандатите на делегатите, Соб-

ранието избира верификациона комисија во сос-
тав 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 це-
лиот извештај. 

Ако верификационата комисија оспорила не-
кој мандат, прво се гласа за неоспорените ман-
дати, а потоа одделно за секој оспорен мандат. 

Собранието може да го одложи одлучувањето 
за верификација на одделен мандат ако утврди 
дека е потребно да се испита правилноста на спро-
ведените избори. 

Член 9 
Делегатот се здобива со своите права и дол-

жности по верификацијата на мандатот. 

Член 10 
На делегатот му престанува мандатот во слу-

чаите утврдени 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 
Собранието врз основа на извештајот на Комиси-
јата за избор и именување. 

2. Свикување на седница 
Член 11 

Заедничките седници на Собранието ги сви -
кува претседателот на Собранието по сопствена 
иницијатива, врз основа на заклучоците на Соб-
ранието, по предлог на одделните собори на де-
легати, Извршниот одбор на Собранието или сек-
ретарот на Општинската заедница. 

Во подготовка на дневниот ред на Собранието, 
на претседателот на Собранието му помага сек-
ретарот на Општинската заедница. 

Член 12 
Седниците на Собранието се свикуваат по пис-

мен пат. 
Поканата за седницата содржи особено: ден и 

час на одржувањето на седницата, место и прос-
торија во која ќе се одржи седницата и предло-
гот 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 сед-
ница на Собранието. 

Поканата за седницата се испраќа на деле-
гатите најмалку 7 дена пред денот на одржува-
њето на седницата. По исклучок, во крајно итни 
и оправдани случаи, поканата за седницата мо-
же да се испрати и на најмалку пет дена пред 
денот на одржувањето на седницата. 

Кога од оправдани причини кон поканата за 
седницата не се приложи материјал по сите точ-

ки од предложениот дневен ред, материјалот ќе 
им се испрати на делегатите дополнително. 

Член 13 
На седницата на Собранието присуствуваат 

односно можат да присуствуваат без право на од-
лучување: секретарот на Општинската заедница, 
одговорни работници на Стручната служба на 
Општинската заедница, претставници на Изврш-
ниот совет и Собранието на Пробиштип, на заин-
тересирани општествено-политички, општествени 
и други организации, организации на здружениот 
труд, научни, јавни и политички работници. 

3. Тек на седницата 

Член 14 
Седницата на Собранието ја отвора и со неа 

раководи претседателот на Собранието, а во не-
гово отсуство заменикот на претседателот на Соб-
ранието. 

Пред отворањето на седницата на Собранието 
претседателот на Собранието проверува и утврду-
ва дали постои кворум за полноважна работа на 
седницата под кој се подразбира присуството на 
седницата на мнозинството на делегати од секој 
одделен собор. Ако не постои кворум почетокот 
или одржувањето на седницата се одлага, или 
седницата се закажува за друг ден. 

Членот на Собранието кој од оправдани при-
чини 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 Соб-

ранието, по предлог на претседателот на Собра-
нието. 

Секој член на Собранието, како и секретарот 
на Општинската заедница, може да предлага из-
мена и дополнување на предложениот дневен ред. 
За поднесените предлози одлучува Собранието. 

Дефинитивно утврдениот дневен ред не мо-
же да се менува. 

Член 16 
Собранието работи по утврдениот дневен ред. 

Пред преминот на дневниот ред се усвојува за-
писникот од претходната седница. 

На седницата на Собранието се врши разгле-
дување и одлучување по одделните прашања по 
редоследот утврден со дневниот ред. 

Известители по одделните точки од дневниот 
ред се, по правило, определените членови на Из-
вршниот одбор, а можат да бидат и овластени ра-
ботници од Стручната служба на Општинската 
заедница. 

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 па 
Стручната служба, кога се работи за прашањата 
од нејзин интерес. 

Во дискусијата на седницата можат да учест-
вуваат и поканетите претставници на заинтере-
сираните органи и организации. 

За прашањата што се на дневен ред претсе-
дателот на Собранието, по правило, дава збор на 
пријавените дискутанти по редоследот по кој се 
пријавиле за дискусија. 

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

Никој не може да земе учество во дискуси-
јата пред да добие збор од претседателот на Соб-
ранието. 
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Член 18 
Учесникот во дискусијата може да говори са-

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

никот во дискусијата да не биде попречуван во 
своето излагање. 

Член 19 
За повреда на редот на седницата, на членот 

на Собранието односно друго лице присутно на 
седницата, може да му се изречат следниве мерки: 

— опомена, 
— одземање на зборот, 
— отстранување од седницата. 
Мерките опомена и одземање на зборот ги 

изрекува претседателот на Собранието, а мерка-
та отстранување од седницата Собранието, но 
предлог на претседателот на Собранието. 

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

Сите изречени мерки се запишуваат во за-
писникот на седницата. 

Претседателот на Собранието се грижи за ре-
довното одвивање и одржување на редот на сед-
ницата и има право да го опомене на ред или да 
го прекине во излагањето, учесникот во диску-
сијата ако тој се оддалечува од прашањето што 
е на дневен ред или го нарушува редот на сед-
ницата. 

Ако разгледувањето на одделни прашања ба-
ра подолго време претседателот на Собранието мо-
же да предложи ограничување на времето на из-
лагањето на секој дискутант. За предлогот на 
претседателот одлучува Собранието. 

Член 20 
Разгледувањето на одделните точки од днев-

ниот ред го заклучува претседателот на Собра-
нието кога ќе утврди дека нема повеќе диску-
танти. 

По исклучок, претседателот на Собранието, или 
одделен член на Собранието може да предложи 
заклучување на разгледувањето на одделните точ-
ки од дневниот ред и кога листата на пријаве-
ните дискутанти не е исцрпена, ако смета дека 
прашањето е доволно расветлено за одлучување. 
По поднесениот предлог одлучува Собранието. 

Член 21 
Разгледувањето на прашањето што е на дне-

вен ред завршува со: 
— донесување односно усвојување на одлука 

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

информацијата. 
Собранието може да одлучи прашањето што 

се разгледувало да се симне од дневниот ред, или 
да се врати на подносителот на предлогот заради 
измена односно дополнување. 

Член 22 
Одлуките, другите општи акти и заклучоците 

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

или ако за тоа постојат оправдани причини, Соб-
ранието 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 точно резултатот од 
гласањето. 

Член 24 
Тајното гласање се врши со гласачки лив-

чиња. 
На секое гласачко ливче, покрај печатот на 

Општинската заедница, се внесуваат 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 своето определување. 

Пребројувањето на гласовите го вршат прет-
седателот и два избрани члена на Собранието, а 
резултатот од гласањето го објавува претседате-
лот на Собранието. 

Полноважни се одлуките на Собранието за 
кои гласале мнозинството од присутните членови 
на Собранието, ако со Статутот на Општинската 
заедница не е предвидено поинаку. 

Член 25 
Ако по извршеното гласање се утврди дека 

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

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

Член 26 
Членот на Собранието има право да поставува 

прашања за работата на Извршниот одбор, телата 
на Собранието, секретарот на Општинската заед-
ница и Стручната служба на Општинската заед-
ница. 

Прашањата можат да се поставуваат на сед-
ницата на Собранието усно, а во времето помеѓу 
две седници писмено преку претседателот на Соб-
ранието. 

Член 27 
На усно поставеното прашање од членот на 

Собранието, по правило, се одговара на истата 
седница на која е поставено. Ако тоа не е можно, 
одговорот се дава на наредната седница. 

Писменото прашање се испраќа на органот, од-
носно телото на кое се однесува. Ако прашање-
то било поставено најдоцна на 15 дена пред пр-
вата наредна 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 дру-
га седница. 

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 

избор и именување, 
— претседател и членови на Извршниот од-

бор, 
— други постојани тела на Собранието, 
— делегати за Републичката заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување на Македо-
нија. 
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Член 29 
Предлог за избор на претседател на Собра-

нието и заменик на претседателот на Собранието, 
поднесува посебна кандидациона комисија, врз 
основа на извршени претходни консултации со 
надлежните 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 за избор на претседател и члено-

ви на комисијата за избор и именување поднесу-
ва кандидационата комисија од член 29 од овој 
деловник. 

Предлози за именување на секретар на Оп-
штинската заедница односно за избор на претседа-
тел и членови на Извршниот одбор и на делега-
ти во Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување на Македонија подне-
сува Комисијата за избор и именување врз осно-
ва на претходно извршените консултации со над-
лежните општествено-политички организации. 

Член 31 
Предлозите за именување, односно избор на 

функционери, органи и тела на Собранието се 
поднесуваат 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 поина-
ку. 

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, орга-
ни и други тела на Собранието сообразно се при-
менуваат одредбите на овој деловник што се од-
несуваат за гласањето при донесувањето на од-
луки и други општи акти. 

III. 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 по-
магаат во вршењето на неговите задачи. 

Член 36 
По однос на работата на соборите на делега-

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

Предлог за избор на претседател на соборот 
и заменик на претседател на соборот поднесува 
кандидациона комисија по претходно извршени-
те консултации' со надлежните општествено-поли-
тички организации. 

2. Рамноправно одлучување 

Член 37 
При вршењето на работите за кои со Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-

то и здравственото осигурување, Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување и 
Статутот на Општинската заедница е пропишано 
рамноправно одлучување на надлежните собори 
на делегатите, надлежните собори на делегати 
расправаат и одлучуваат по прашањата од утвр-
дениот дневен ред на одвоени седници. 

Седниците на соборите на делегатите во слу-
чаите од претходниот став ги свикува претседа-
телот на Собранието во договор и соработка со 
претседателите на соборите на делегатите. 

Претседателот на Собранието и претседатели-
те на соборите на делегатите заеднички го утвр-
дуваат 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 оддел-
ните собори на делегатите да присуствува мно-
зинството од вкупниот број на делегати на собо-
рот. 

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 делега-
тите се сметаат за донесени ако за истоветниот 
текст на одлуката гласале мнозинството од при-
сутните делегати на седницата на секој одделен 
собор на делегатите. 

Член 39 
Претседателите на надлежните собори на де-

легатите го известуваат претседателот на Собра-
нието и меѓусебно за донесените одлуки односно 
за заземените ставови од страна на нивниот со-
бор на делегати. 

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 праша-
њето за донесувањето на одлуката се повторува, 
при што се земаат предвид усвоените ставови на 
другите собори на делегатите. 

Ако на два претреси едноподруго не се усвои 
од сите собори на делегатите спорната одлука во 
истоветен текст, се спроведува постапка за усог-
ласување на ставовите. 

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 доверу-
ва усогласување на ставовите по спорното пра-
шање. 

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

Ако заедничката комисија не постигне усог-
ласување на ставовите по спорното прашање, или 
ако надлежните собори не го усвојат предлогот 



21 мај 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 18 - Стр. 321 

на комисијата за решавање на спорното прашање, 
претседателот на Собранието го известува за тоа 
Собранието на општина Пробиштип, кое донесува 
одлука со која привремено го решава тоа пра-
шање. 

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 прес-
танува да важи одлуката на Собранието на оп-
штина Пробиштип, 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 распра-
ва и одлучува по утврдениот дневен ред на од-
делни седници. 

Седниците на соборот на делегатите во слу-
чаите од претходниот став ги свикува претседа-
телот на соборот на делегатите и за тоа го из-
вестува 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 
Собранието и претседателите на соборите на де-
легатите. 

Соборот на делегатите од кого е барано прет-
ходно мислење должен е да даде мислење по 
прашањето односно одлуката што треба да ја до-
несе надлежниот собор на делегатите. 

Надлежниот собор на делегатите е должен да 
то 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 мно-
зинството од вкупниот број на делегати на со-
борот. 

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

Член 45 
За донесените одлуки и заклучоци од над-

лежниот собор на делегати се известуваат прет-
седателот на Собранието и претседателите на дру-
гите собори на делегатите. 

IV. РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР И ДРУ-
ГИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 

1. Извршен одбор 

Член 46 
Седниците на Извршниот одбор на Собранието 

се одржуваат пред одржувањето на заедничка 
седница на сите собори на делегатите на Собра-
нието и посебни седници на соборите на делега-
тите кои рамноправно одлучуваат. 

На седницата на Извршниот одбор се разгле-
дуваат прашањата и материјалите ставени на дне-
вен ред за наредната седница на Собранието, од-
носно за наредните седници на соборите на деле-
гатите кои рамноправно одлучуваат и по однос 
на нив се усвојуваат потребни ставови односно 
предлози. 

Член 47 
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и 

со нив раководи претседателот на Извршниот 
одбор. 

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

Член 48 
Во се друго по однос на свикувањето и рабо-

тата на Извршниот одбор сообразно ќе се приме-
нуваат одредбите на главата II точка 2 и 3 од овој 
деловник. 

2. Постојани и повремени тела на Собранието 

Член 49 
Покрај постојаните тела установени со Ста-

тутот на Општинската заедница, Собранието, од-
делните собори на делегатите и Извршниот одбор 
можат да формираат и повремени тела (комисии, 
одбори и слично) заради следење и проучување 
на определени прашања, изготвување на предло-
зи на општи акти и извршување на други зада-
чи од надлежноста на органот што ги формирал. 

Повремените тела се формираат со посебна 
одлука на соодветниот орган. 

Со одлуката од претходниот став се опреде-
лува делокругот на повременото тело, неговиот 
состав и овластувања. 

Член 50 
Секое повремено тело има претседател и оп-

ределен број членови. 
Во состав на повремените тела можат да се 

именуваат, по потреба, покрај делегатите и ра-
ботници од Стручната служба на Општинската 
заедница, како и стручни лица надвор од соста-
вот на Општинската заедница. 

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

Член 51 
Постојаното и повременото тело може да ра-

боти полноважно ако на седницата присуствуваат 
мнозинството од членовите на телото, а заклу-
чоците се донесуваат со мнозинство од присутни-
те членови на телото. 

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

Член 52 
По однос на свикувањето и работата на пос-

тојаните и повремените тела сообразно се приме-
нуваат одредбите на главата II точка 2 и 3 од' овој 
деловник. 

V. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

Член 53 
За работата на седницата на Собранието, со-

борите на делегатите, извршниот одбор и пос-
тојаното односно повременото тело се води за-
писник. 

Записникот го води определен работник на 
Стручната служба на Општинската заедница. 
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Член 54 
Записникот на седницата содржи особено: ре-

ден број на седницата, податоци за присутните 
членови на органот, односно телото и други лица 
на седницата, податоци за отсутните членови на 
органот, односно телото, дневен ред на седницата, 
резултатите од гласањето, издвоените мислења по 
барање на делегатот, податоци за донесените од-
луки и текстот на усвоените заклучоци. 

Член 55 
Записникот се испраќа на сите членови на ор-

ганот, односно телото заедно со поканата и ма-
теријалите за наредната седница. 

Записникот од претходната седница се усвоју-
ва на наредната седница. 

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

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

Член 56 
На седниците на Собранието и соборите на де-

легатите можат да се водат стенографски бе-
лешки. 

Стенографските белешки се ставаат на увид 
на членовите на органот, односно телото, по нивно 
барање. 

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

За основаноста на барањето за внесување ис-
правка во стенографските белешки според прет-
ходниот став одлучува органот на седница, без 
претрес. 

Стенографските белешки, оригиналните текс-
тови на одлуките, односно другите акти донесени 
односно усвоени на седницата и другите матери-
јали од седницата се чуваат заедно со записникот 
како документи од трајна вредност. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 57 
Измени и дополнувања на овој деловник мо-

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

Член 58 
Деловникот влегува во сила со донесувањето. 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОС-

ТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ 
УГОСТИТЕЛИ 

I 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравствено осигурување и за ост-
варување на правата по основ на здравственото 
осигурување на самостојните занаетчии и самос-
тојните угостители служи даночната основица (лич-
ниот доход) од самостојно вршење на стопанска 
дејност утврдена за претходната година, со тоа 
што таа основица се смета како аконтација за 
текуштата година. 

За самостојните занаетчии и самостојните угос-
тители на кои не им се утврдува даночна основи-
ца, а данокот го плаќаат во годишен паушален 
износ, како основица за пресметување и плаќање 
на придонесот за здравствено осигурување слу-
жи годишниот паушален износ на данокот од са-
мостојно вршење на стопанската дејност во те-
куштата година со тоа што основицата на придо-
несот за здравствено осигурување не може да из-
несува помалку од минималниот личен доход во 
Републиката за текуштата година. 

II 
Ако даночната основица (личниот доход) од 

самостојна занаетчиска односно угостителска деј-
ност е утврдена за дел од календарската година, 
основицата на осигурувањето се утврдува според 
таа даночна основица (личен доход). 

Ако даночната основица (личниот доход) од 
самостојна занаетчиска, односно угостителска деј-
ност не е утврдена, како основица за плаќање 
на придонесот и определување на правата по ос-
нов на здравствено осигурување привремено ќе 
се смета најниската основица на осигурувањето 
од точка I став 2 на оваа одлука, со тоа што ко-
нечното утврдување на основицата на осигуру-
вањето ќе се изврши кога ќе се утврди даночната 
основица (личниот доход) од самостојното врше-
ње на стопанска дејност. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1974 го-
дина. 

Бр. 01-239/1 
17 септември 1974 година 

Пробиштип 
Бр. 01-237/1 

19 септември 1974 година 
Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

198. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 4 и член 
53 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип, на седниците 
на соборот и делегатите на работниците-корисни-
ци на услугите и соборот на делегатите на работ-
ниците од здружениот труд во здравството"дава-
тели на услугите, одржани на 17 септември 1974 
година, донесе 

199. 
Врз основа на член 26 точка 11 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 

Пробиштип, а во врска со член 7 од Спогодба-
та за регулирање на меѓусебните права и обврски 
на Општинската заедница и на Стручната служ-
ба на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Пробиштип, на 
заедничка седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 17 септември 1974 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА СЛУЖБАТА ЗА ФИ-
НАНСИИ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА ПРИ ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -
ПРОБИШТИП 

Член 1 
За шеф на Службата за финансии (книговод-

ство) при Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Пробиштип, се 
именува Таневски Љубе од Пробиштип, сметано 
од 1. 06. 1974 година. 

Времето за реизбор од 4 години почнува од 
денот на првото именување. 

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

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

Бр. 01-240/1 
17 септември 1974 година 

Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

200. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 4 и 53 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Пробиштип, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, на седниците на Со-
борот на делегатите на работниците — корисници 
на услугите и Соборот на делегатите на работници-
те од здружениот труд во здравството-даватели на 
услугите, одржани на 17 септември 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-

СТВО ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за стапките и тарифите на при-

донесите за здравствено осигурување и стапките 
на посебниот придонес за користење здравствена 
заштита во странство за 1974 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 2/74) членот 1 став 2 се ме-
нува и гласи: „Тарифата на придонесот за здрав-
ствено осигурување во случај несреќа на работа 
и заболување од професионална болест, органи-
зациите на здружениот труд и другите корисници 
што се распоредени во областа од 0 и 9 од не-
менклатурата се одредува во височина 0,50%, од 
бруто личниот доход". 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Тарифата за здравствено осигурување во слу-

чај несреќа на работа и заболување од профе-
сионална болест за организациите на здружениот 
труд и други корисници што се распоредени во 
областа од 1 до 8 од номенклатурата, се опреде-
лува во височина од 0,50% од остварениот доход 
намален за пресметаните законски и договорни 
обврски, освен данокот на доход". 

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

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

Бр. 01-245/1 
17 септември 1974 година 

Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

201. 
Врз основа на член 29 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на здра-
ството и здравственото осигурување — Пробиштип, 
Собранието на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Пробиштип, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите на 
работниците и Соборот на делегатите на давателите 
на услугите, одржана на 8 јануари 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1975 година, се определува во височина 
од 7,25% од бруто личниот доход и другите при-
мања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 2,80%, 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — од 
4,45%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионална болест, за организациите на 
здружениот труд и други корисници што се рас-
поредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се 
определува во височина од 0,50% од бруто лич-
ниот доход. 

Тарифата за здравственото осигурување во 
случај несреќа на работа и заболување од профе-
сионална болест за организациите на здружениот 
труд и други корисници што се распоредени во 
областа од 1 до 8 од номенклатурата, се опреде-
лува во височина од 0,50% од останатиот доход на-
мален за пресметаните законски и договорни обвр-
ски, освен данокот на доходот. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружениот труд (деташирани работници), се опре-
делува по стапка во височина од 20% од утврде-
ната основица што ја претставува: 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матичната организација исплатен во годината 
што претходи на годината во која работникот е 
испратен во странство, 

— за работниците кои не оствариле личен до-
ход во претходната година, како основица се зема 
исплатениот просечен нето личен доход во матич-
ната организација од претходната година на сите 
работници од категоријата што ја има деташира-
ниот работник. 

Основиците од претходниот став во текот на го-
дината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемени" 
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от личен доход во матичната организација во го-
дината кога деташирањето е извршено спрема прет-
ходната година. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на заводите за вработување за паричниот 
надоместок на привремено безработните лица и на 
уживателите на пензија се определува на 10,13% 
од нето примањата. 

За лицата пријавени во заводот за вработува-
ње основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица во времето со кое се плаќа при-
донесот за здравственото осигурување. 

Ако ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден во претходниот став, 
бидејќи не се исплатува надоместок на привреме-
но безработните лица, како основица за пресме-
тување на придонесот служи основицата по која 
последен пат е пресметан придонесот за здрав-
ственото осигурување. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување во слу-
чај несреќа на работа по стапка од 0,700/о од ис-
платениот надоместок. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението (во натамошниот текст: За-
конот) и другите општи акти на Општинската за-
едница основицата за пресметување на придоне-
сите е определена во нето износ, придонесите за 
здравствено осигурување се пресметуваат и се пла-
ќаат по стапки, односно според тарифата пресмета-
на за примена на нето личниот доход односно 
примањата. 

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

Член 6 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен 

согласно член 105 од Законот при уплатата на при-
донесите за здравственото осигурување и посеб-
ниот придонес за користење на здравствена зашти-
та во странство на самиот налог — уплатница да 
даде спецификација за уплатените придонеси по 
видови на правата, со ознака на основиците и на 
периодот за кој се пресметува и уплатува придо-
несот. 

Доколку обврзникот за уплатата на придонеси-
те не го пополни налогот-уплатницата согласно со 
одредбите на став 1 на овој член, службата однос-
но поштата нема да го прими налогот-уплатницата 
во смисла на член 38 од Законот за службата на 
општественото книговодство. 

Член 7 
Основиците за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување за одделни 
категории осигуреници се утврдуваат во висина 
утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на СРМ, бр. 01-300/1 од 12. 07. 1972 
година („Службен весник на СРМ" бр. 27/72). 

Член 8 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со Закон, со Статутот 
на Општинската заедница и другите општи акти. 

Член 9 
Со денот на примената на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за утврдување висината 
на стапките на придонесите за здравствено осигу-
рување, постојаните износи на придонесите за 
здравствено осигурување на одделни категории 
осигуреници и за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на одделни категории осигу-
реници, бр. 01-118/1 од 29 април 1974 година. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-9/1 
8 јануари 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

202. 
Врз основа на член 29 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите на работниците од орга-
низациите на здружениот труд во здравството -
даватели на услугите, на седницата од 8 јануари 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТ-
НИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗА-

ШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во по-

стојан месечен износ за 1975 година се плаќаат во 
износ и тоа: 

1. За учениците во стопанство односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работни-
ци, за кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава во работната организација, учи-
лиштето или кај приватниот работодавец — во из-
нос од 15,00 динари, за несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести. 

2. За лица кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, а кои на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 динари, 
од кои: 

— износот од 21,80 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, 

— износот од 35,10 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување, 

— за несреќа на работа — 4,10 динари. 
3. За уживателите на постојана државна по-

мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет, во износ од 61,00 динари, од кои: 

— износот од 23,70 динари — на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита, 

— износот од 37,30 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравствено-
то осигурување. 

4. За членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство, кои не се здрав-
ствено осигурени по прописите на земјата во која 
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работат или според меѓународна спогодба, а пред 
стапување во работен однос во странство имале 
живеалиште на територијата на оваа заедница, во 
износ по член од 61,00 динари, од кои: 

— износот од 23,70 динари — на име придонес 
за задолжителните видови на здравствената за-
штита, 

— износот од 37,30 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови и другите права од здравственото оси-
гурување. 

5. За лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, а кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност — во износ од 61,00 динари, од кои: 

— износот од 21,80 динари — на име придо-
нес за задолжителните видови на здравствената за-
штита, 

— износот од 35,10 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување, 

— износот од 4,10 динари — на име придонес 
за здравствено осигурување во случај несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

6. За лицата кои се наоѓаат на предвојнинка 
обука — логорување — во износ од 15,00 динари, 
на име придонес за здравствено осигурување во 
случај несреќа на работа и заболување од профе-
сионални болести. 

7. За лицата-припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
рреме на извршување на задачите на територијал-
ната одбрана — во износ од 15,00 динари, на име 
придонес за здравствено осигурување во случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести. 

8. За учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултети-
те, уметничките академии, за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата — во из-
нос од 15,00 динари и тоа само на име придонес 
за здравствено осигурување во случај несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

9. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги органи-
зира заводот за вработување — во износ од 20,00 
динари и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување во случај несреќа на работа и за 
заболување од професионални болести. 

10. За лицата кои работат помалку од поло-
вината од полното работно време — во износ од 
30,00 динари и тоа само на име придонес за здрав-
ствено осигурување во случај несреќа на работа 
и заболување од професионални болести. 

11. За лицата-припадници на доброволните 
организации на противпожарната заштита — во 
износ од 15,00 динари, и тоа на име придо-
нес за здравствено осигурување во случај несреќа 
на работа и заболување од професионални болести 

Член 2 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување ви-
сината на стапките на придонесите за здравстве-
но осигурување, постојаните износи на придонесите 
за здравствено осигурување на одделни категории 
осигуреници и за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на одделни категории осигу-
реници, бр. 01-118/1 од 29 април 1974 година. 

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

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

Бр. 01-10/1 
8 јануари 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

203. 
Врз основа на член 26 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, на заедничка седница на сите собори на 
Собранието, одржана на 8 јануари 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ФОНДОТ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ - ПРОБИШТИП, ЗА 1975 ГОДИНА 

Се утврдува финансискиот план на приходите 
и расходите на Фондот на здравственото осигуру-
вање на работниците, кој содржи: 

ПРИХОДИ 
1. Вкупно приходи по сите основи 12.883,514,10 дин. 
2. Издвојување на име резерва 537.242,55 ,, 
3. Издвојување за развој на 

здравствена служба 901.846,00 ,, 
4. Приходи по издвојувања од 

точка 2 и 3 11.444.425,55 ,, 

11.444,425,55 ,, 

РАСХОДИ 
1. Вкупно расходи по сите 

основи 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 
Бр. 01-18/1 

8 јануари 1975 година 
Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

204. 
Врз основа на член 37 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 17 став 
3 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување и 
член 27 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Пробиштип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите, одржана на 8 јануари 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУ-
ВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

I 
При остварување на здравствена заштита ЕО 

друго место надвор од подрачјето на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување, осигурените лица имаат право да ги ко-
ристат средствата на јавниот сообраќај и тоа: ав-
тобус во патниот и втора класа воз во желез-
ничкиот сообраќај. 

За извршеното патување на начин одреден во 
претходниот став на име трошоци за патување на 
осигуреното лице му се исплатува износ во висо-
чина на стварните трошоци. 
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П 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој на друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита, изнесува: 

— 50 динари на подрачјето надвор од Општин-
ската заедница, 

— 90 динари на подрачјето надвор од СРМ. 
За деца до 15 годишна возраст се исплатува на-

доместок за исхрана и сместување за време ма 
патување и престој во височина од 50% од изно-
сите определени во претходниот став. 

Ш 
Надоместокот за исхрана од точка 2 на оваа 

одлука се исплатува во полн износ во случај кога 
патувањето и престојот трае подолго од 12 часа, 
односно во височина од 50% од пропишаниот из-
нос во случај кога патувањето и престојот трае над 
8 до 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае 8 и помал-
ку часа, надоместок не се исплатува. 

IV 
На осигурено лице, кое остварува здравствена 

заштита надвор од подрачјето на СРМ, покрај пат-
ните и дневни трошоци, му се признаваат и трошо-
ци за преноќевање во височина од 50 динари. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-11/1 
8 јануари 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

205. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 17 став 
3 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување и 
член 27 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците — корисни-
ци на услугите, одржана на 8 јануари 1975 го-
дина, донесе 

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

I 
На осигурениците кои здравствено се осигу-

рени со Закон и самоуправните општи акти на Оп-
штинската заедница, им припаѓа право на помош и 
спрема за секое новородено дете, и тоа: 

1, на осигуреник-жена, 
2. на осигуреник-маж, во случај на породување 

на неговата брачна другарка која е осигурена како 
член на неговото семејство, 

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

Помош за новородено дете припаѓа и во случај 
на породување на женско лице на семејството на 
кое му е обезбедена здравствена заштита поради 
тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување од-
носно дослужување на воениот рок. 

Помош за спрема за секое новородено дете 
припаѓа и: 

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

2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, 
ако татковството е утврдено врз основа на приз-
нание 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. 

П 
Височината на помошта за спрема за секое но-

вородено дете изнесува 250 динари. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-12/1 
8 јануари 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

206. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 17 став 
3 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување и член 
27 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите, одржана на 8 јануари 1975 го-
дина, донесе 

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

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 
Во случај на смрт на член на семејството, на 

осигуреникот му припаѓа надоместок на трошоци 
за закоп во височина од: 

— 1.250 динари — за член на семејството по-
стар од 5 години, 

— 1.000 динари за член на семејството до на-
вршени 5 години живот. 

Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-
вите на семејството кои осигуреникот ги издржу-
вал до својата смрт им припаѓа: 

— надоместок на трошоци за закоп во висо-
чина од 1.250 динари, 

— надоместок на трошоци за посмртна помош 
во височина на еднократен износ од основот за 
надоместок на личниот доход од претходната го-
дина. 

Надоместокот на трошоците за закоп во случај 
на смрт на осигуреникот, во однос на членот на 
семејството на осигуреникот од став 1 и 2 на оваа 
точка се исплатува на физичкото односно прав-
ното лице што законот го извршило. 

П 
Надоместокот за закоп на осигурени лица над-

вор од подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, се исплатува спрема Одлуката на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување каде што се врши закопот на 
осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него. 

Ш 
Надоместокот, на трошоците за закоп на осигу-

рено лице умрено во странство за време додека 
боравело таму се определува и исплатува во ви-
сочина на стварните трошоци за закоп во таа 
земја. 
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IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-13/1 
8 јануари 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

207. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 27 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, на седницата на Соборот на 
делегатите на работници — корисници на услуги-
те, одржана на 8 јануари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ИЗНОС НА 
УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ 

ЛЕКОВИ ЗА 1975 ГОДИНА 
Член 1 

На име учество во трошоците за користење на 
издадените лекови, освен лековите за чија примена 
е потребна непосредна интервенција на стручен 
здравствен работник, осигурените лица плаќаат по 
3,00 динари по издаден лек во аптека или друга 
здравствена организација на подрачјето на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, без оглед на цената на чине-
њето на лекот. 

Член 2 
За издадените лекови за обавезните видови на 

здравствената заштита, осигурениците не плаќаат 
учество. 

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

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

Бр. 01-14/1 
8 јануари 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд, инж. Никола Стојановски, с. р. 

208. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на 
делегатите на земјоделците — корисници на услу-
гите и Соборот на делегатите на работниците од 
организациите на здружен труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 8 јануари 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВР-
ШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА 

ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА 
СОПСТВЕНОСТ 

I 
1. Стапката на придонес од катастарскиот до-

ход на земјоделците се определува на 10% од 
тоа: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 6,25% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови од 
3,75%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изне-
сува 22,00 динари и тоа: 

— износот од 13,60 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита и 

— износ од 8,40 динари, на име придонес за 
правата од здравственото осигурување над задол-
жителните видови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 85,00 динари по член 
I одишно, од тоа: 

— износот од 57,00 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита; и 

— износ од 38,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови. 

П 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување ви-
сината на придонесот за здравственото осигурува-
ње на земјоделците, бр. 01-138 од 29 април 1974 
година. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-15/1 
8 јануари 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

209. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 2 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Пробиштип, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, на заедничка седница 
на трите собора на делегатите, одржана на 2 јану-
ари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ФОНДОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Се утврдува финансискиот план на прихо-

дите и расходите на Фондот за здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1975 година, кој со-
држи : 

П Р И Х О Д И 
1. Вкупно приходи по сите основи 709.528,00 дин. 
2. Издвојување на име резерва 

4,17% 29.587,30 ,, 
3. Приходи по издвојување 

на расходите 679.940,70 ,, 
Р А С Х О Д И 
1. Вкупно расходи по сите основи 679.940,70 дин. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 
Бр. 01-17/1 

8 јануари 1975 година 
Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 
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210. 
Врз основа на член 36 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 26 став 1 точка 
7 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип, на заедничка сед-
ница на сите собори на делегатите, одржана на 7 
јануари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА-

ТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Заради порационално и економично користење 

на средствата наменети за здравствена заштита со 
оваа одлука се определуваат видовите на здрав-
ствените услуги при чие користење осигурените 
лица на Заедницата задолжително учествуваат во 
поднесувањето на трошоците, како и височината на 
тоа учество. 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените ли-

ца на Заедницата, кои се осигурени по одредбите 
на Статутот и Законот за здравственото осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението. 

Осигурените лица од претходниот став не уче-
ствуваат во трошоците при користењето на здрав-
ствените услуги кои имаат карактер на задол-
жителни видови на здравствена заштита и здрав-
ствените услуги предизвикани со несреќа на ра-
бота и професионални заболувања предвидени со 
Законот и Статутот на Заедницата. 

Член 3 
Осигурените лица учествуваат во поднесување-

то на трошоците за: 
1. здравствените услуги укажани со цел за 

хируршки корекции на вродените недостатоци и 
деформации или слични на нив, настанати пред 
здобивање на својство на осигурено лице со 50'/с. 

2. Здравствените услуги укажани со цел за ес-
тетска корекција на" одделни делови на телото, 
естетски операции на носот, ушните школки, ли-
цето, дојките, операција на брадавица и слично со 
5С% од вкупната вредност, освен кога корекцијата 
е потребна за премавнување функционални и 
психички пречки — психичка надградба и оштету-
вања предизвикани не по вина на осигуреникот. 

За случаите кои треба да се ослободат од уче-
ство во трошоците по оваа точка, треба да се 
прибави мислење од лекарската комисија на оваа 
заедница. 

3. Сите здравствени услуги, абортуси за 
кои не постои апсолутна медицинска 
индикација 50% 

4. За незадолжителна имунизација, од 
вкупниот износ на трошоците 50!,/о 

5. Обични чевли (член 4 став 4) 30%) 
6. Ортопедски чевли (член 10) 30%) 
7. Нараквици 30%) 
8. Сите видови гумени чорапи, освен на 

осигурените лица од женскиот пол, 
кога носат протези на долните ек-
стремитети 40%) 

9. Кожни капи 40% 
10. Ортопедски влошки 30%) 
11. Корсети и мидери 30%) 
12. Затеги, суспензориуми и појаси 30%) 
13. Сите видови очни помагала (член 29) 40% 
14. Привремени и имедиј атни протези 50'%) 
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15. Вештачка дојка (член 22 став 1 
точка 8) 30% 

16. Перика поради болест за осигурена 
жена (член 22 став 1 точка 7) 40"/о 

17. Слушни помагала 20% 
18. Апарати за говор 20:Ј,'о 
19. Заботехничка помош и други забно-

протетички средства 20",у 
20. Протези за горни и долни екстреми-

тети (вештачки раце со дланки, функ-
ционални продолжетоци и ^поста-

вени должни нараквици) ,како и про-
тези на долните екстремитети (со на-
влака за поткинат дел), кога потре-
бата за овие протези настанала пред 
здобивање својство на осигурено лице 
(член 4 став 13 2, 3 и 5) 20% 

Член 4 
Осигурените лица се ослободени од учество 

во трошоците, ако во целост ги исполнуваат прет-
ходните услови на осигуреник за следните пома-
гала: 

1. Протези за горни и долни екстремитети (веш-
тачки раце и нозе), 

2. Инвалидски колички дадени на употреба, 
3. Стапови или патерици, 
4. Сите видови санитарни справи. 

Член 5 
Како трошоци во смисла на оваа одлука се 

подразбираат: услугите, помагалата и санитарните 
справи утврдени со договор меѓу Заедницата и 
здравствената работна организација, односно За-
едницата и работната организација која го испо-
рачува помагалото и санитарните справи. 

Член 6 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел 

на учество со оваа одлука на организацијата која 
ќе ја изврши услугата, односно која ќе го Р1Спора-
ча помагалото и во случај кога таа организација не 
склучила договор со Заедницата на осигуреното 
лице, а има регулирани договорни обврски со по-
драчната заедница на здравството и здравственото 
осигурување. 

Член 7 
Осигурените лица не учествуваат во трошоците 

за поправка на помагалата кога на таква поправ-
ка имаат право согласно правилникот. 

Член 8 
Во поднесувањето на трошоците предвидени со 

оваа одлука не учествуваат осигурените лица — 
деца до навршени 15 години, а ако се на редовно 
школување — до пропишаното редовно школување, 
а најмногу до 26 годишна возраст и лица на кон 
потребата од сите видови на помагала настапила 
како последица на несреќа на работа и професио-
нално заболување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното доне-

сување, а ќе се применува од 1 април 1975 година. 
Бр. 01-123/1 

7 април 1975 година 
Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

211. 
Врз основа на член 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 26 став 1 точка 
16 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување, Собранието на Општинската заедница 



21 мај 1975 

на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип, на заедничка седница на трите собора 
на делегатите, одржана на 7 април 1975 година, 
донесе 

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

ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите 
на семејството и другите лица што се осигурени 
според одредбите на Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, како и условите под 
кои се смета дека издржуваното лице нема соп-
ствени приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат со 
него во заедничко домаќинство и немаат сопствени 
приходи доволни за издржување, а осигуреникот ги 
издржува од своите приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување, ако нивниот катастарски приход од зем-
јоделие не го надминува износот од 600,00 динари 
годишно, или другите приходи не го надминуваат 
износот од 200 динари месечно, или ако катастар-
скиот приход и другите приходи месечно заедно 
не го надминуваат износот од 1.800 динари годиш-
но по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета 
за издржувано лице, ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите предвидени во 
членот 3 од оваа одлука и ако осигуреникот уче-
ствува во трошоците на неговата издршка со нај-
малку 200 динари месечно по издржувано лице. 

Член 5 
Се смета дека децата земени на издржување во 

смисла на член 20 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителни видови на здравствена-
та заштита на населението, немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување, ако нивните прихо-
ди ,односно ако приходите на нивните родители по 
член на домаќинство не ги надминуваат износите, 
предвидени во член 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Како приходи во смисла на член 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основ на инва-
лиднина, телесно оштетување и додаток за помош 
и нега што се обезбедуваат според прописите од 
инвалидското осигурување, како и други примања 
на издржуваното лице за кои според посебни про-
писи, со кои се установуваат одделните примања, 
изрично е утврдено дека не се земаат предвид при 
утврдувањето на имотната состојба на домаќинст-
вото. 

Член 7 
Износите од член 3 и 4 од оваа одлука ќе ва-

жат додека со самоуправен договор на Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување на Македонија овие износи не бидат по-
инаку определени. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 01-124/1 
7 април 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

212. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 4 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинската 
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 делегатите — даватели на 
услугите, одржана на 7 април 1975 година, донесе 

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

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата 
од здравственото осигурување на лицата вработе-
ни кај приватните работодавци за кои со Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението 
не е утврдена основицата за придонес. 

Член 2 
За вработените лица ка ј приватните работо-

давци основицата е личниот доход договорен меѓу 
работодавецот и работникот, но не помалку од 
следниот износ: 

— за неквалификувани работници: минимален 
личен доход, 

— за полуквалификувани работници 1400 дин. 
— за квалификувани работници 1600 дин. 
— за висококвалификувани 

работници 1900 дин. 
— за домашни помошнички-

минимален личен доход. 

Член 3 
За учениците во стопанството, односно учени-

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

— за прва година 150 динари, 
— за втора година 250 динари, 
— за трета година 350 динари. 

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

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

Бр. 01-125/1 
7 април 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

213. 
Врз основа на член 47 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 27 став 1 точка 
2 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
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штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, на седницата на собо-
рот на делегатите работници — корисници на услу-
гите, одржана на 7 април 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИ-
ЧЕН ДОХОД ЗА ВРЕМЕ НА СПРЕЧЕНОСТА ЗА 

РАБОТА ПРЕКУ 30 ДЕНА 

Член 1 
Височината на надоместокот на личен доход за 

време на спреченост за работа поради привреме-
на неспособност (боледување) за работа, поради од-
редени лекувања во текот на работното време, за 
време на неопходно лекување по прописите на во-
ените инвалиди, поради нега на заболен член од 
потесното семејство, се исплатува на терет на фон-
дот за здравственото осигурување на работниците 
— Пробиштип и приватните работодавци. 

Член 2 
Висината на надоместокот на личниот доход 

за време на привремената спреченост за работа 
кога се исплатува на терет на средствата на при-
ватниот работодавец за првите 30 дена спреченост 
за работа изнесува 80% од основот за надоместок. 

Член 3 
Висината на надоместокот на личниот доход 

за време на привремена спреченост за работа по-
ради нега на болен член од потесното семејство и 
одреден за придружник на болен член од потесно-
то семејство, се исплатува во висина од 800/о од 
основот за надоместок. 

Член 4 
Висината на надоместокот на личниот доход за 

време на привремена спреченост за работа над 30 
дена, на терет на фондот на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување на работни-
ците, изнесува: 

— 90% од основот за надоместок од триесети-
првиот ден до шеесеттиот ден, 

— 95% од основот од шеесетипрвиот ден спре-
ченост за работа за осигурениците кои пред наста-
пувањето на случајот ги исполнувале условите од 
претходното осигурување спрема Статутот на За-
едницата. 

Член 5 
Осигуреници кои пред настапувањето на осигу-

рениот случај не го исполнувале условот од прет-
ходно осигурување според Статутот на Заедницата, 
надоместокот на личниот доход изнесува: 

— 70% од основот за надоместок од триесетп-
првиот ден до шеесеттиот ден, 

— 90% од основот за надоместок од шеесетипр-
виот ден на спреченост за работа. 

Член 6 
Осигуреници кои имаат право на надоместок па 

личен доход за време на привремената спреченост 
за работа, додека се наоѓаат во стационарни здрав-
ствени установи или други специјализирани уста-
нови во кои им е обезбедено сместување и исхра-
на, надоместокот на личниот доход се смалува и 
тоа: 

— за 40% ако нема членови кои ги издржува, 
— за 20% ако има еден член за издржување, 
— за 10'% ако има два члена за издржување. 
На осигурениците кои имаат три или повеќе 

членови за издржување надоместокот за личен до-
ход не им се намалува. 

Како членови кои ги издржува осигуреникот 
во смисла на овој член се земаат во обѕир само де-
цата на осигуреникот на кои им се обезбедува 
здравствена заштита и брачниот другар. 

Член 7 
Висината на надоместокот на личниот доход за 

време на привремена спреченост за работа, предиз-
викана од повреда на работа или професионално 
заболување изнесува 100% од ОСНОЕОТ за надо-
месток. 

Член 8 
Висината на надоместокот на личниот доход за 

време спреченост за работа поради бременост, по-
родување и хранење на дете до 12 месеци изнесува 
100% од основот за надоместок. 

На осигурениците кои не го исполнувале усло-
вот од претходното осигурување, висината на лич-
ниот доход за време спреченост за работа од прет-
ходниот став им се исплатува во висина од 80% 
од основот на надоместокот. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 01-126/1 
7 април 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

214. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 6 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 работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите работници — да-
ватели на услугите, одржана на 7 април 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИШТИП ЗА 1975 
ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидност во извршувањето на обвр-
ските спрема осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и други организации на кои 
им се доверува спроведувањето на здравственото 
осигурување, Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Пробиштип из-
двојува средства во резервен фонд. 

П 
Задолжителната резерва за 1975 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот приход на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, по стапка од 
4,17%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 01-127/1 
7 април 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

215. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 6 од Само-

управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, Собранието на Општинската 
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заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, на заедничка седница на Со-
борот на делегатите работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите — даватели на 
услугите, одржана на 7 април 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА 
РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 

1975 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиски средства за фи-

нансирање на проширената репродукција во здрав-
ствените работни организации, во 1975 година да се 
издвојат средства во посебен фонд во височина од 
7%. 

Средствата да бидат пресметани од основицата 
гато ја сочинуваат вкупните приходи на Заедница-
та на здравственото осигурување. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното доне-

сување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 го-
дина. 

Бр. 01-128/1 
7 април 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

216. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, на заедничка седница на со-
борот на делегатите земјоделци — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите — даватели па 
услугите, одржана на 7 април 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА ОД ВКУПНИТЕ 
ПРИХОДИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ПРОБИШТИП 

ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
За задолжителна резерва од фондот на здрав-

ственото осигурување на земјоделците ќе се издво-
јува во текот на годината по стапка од 4,17%, од 
вкупните приходи. 

П 
Задолжителната резерва не може да биде по-

ниска од тромесечниот просечен месечен износ на 
планираните вкупни приходи на Заедницата во те-
ковната година. 

Задолжителната резерва од претходниот став 
се обезбедува во рок од 4 години. 

Задолжителната резерва се обезбедува најмал-
ку една четвртина во секоја година во која треба 
таа да се обезбеди. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 01-129/1 
7-април 1975 година 

Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

217. 
Врз основа на член 12 став 1 точка 4 и 5 од 

Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедни-
ци, а во врска со член 26 став 1 точка 12 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, на заедничка седница на трите собора 
на делегатите, одржана на 7 април 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ДЕЛЕГАТСКИ 
МАНДАТ НА ДЕЛЕГАТИ ОД СОБОРОТ НА ДА-

ВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ 

I 
Се утврдува дека на д-р Димитар Игнатов — де-

легат во Соборот на давателите на услугите, му пре-
станува делегатскиот мандат поради настапување 
на случај на неспоивост на функцијата на деле-
гатот со друга функција односно служба. 

П 
Се утврдува дека на д-р Димитар Шапкали-

ски — делегат во Соборот на давателите на услу-
гите, му престанува делегатскиот мандат, поради 
престанок на работниот однос. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување. 

Бр. 01-133/1 
7 април 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 

218. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници, а во врска со 
член 26 став 1 точка 12 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Проби-
штип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, на заедничка седница на сите собори на 
делегати, одржана на 7 април 1975 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ 

ИЗБОРИ 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на двајца делегати во Соборот на делегатите на 
работниците од организациите на здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите. 

П 
Дополнителните избори за избор на делегати 

во Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — во Собо-
рот на давателите на услугите, ќе се одржат на 28 
април 1975 година. 

Ш 
Ова решение влегува во сила со неговото до-

несување. 
Бр. 01-134/1 

7 април 1975 година 
Пробиштип 

Претседател, 
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р. 
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Ојласен дел 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за I клас гимназија на име Бла-
гој Марковски, с. Тработивиште Делчево. (1454) 

Свидетелство за IV одделение основно учи-
лиште на име Борис Оригеновски, с. Сопотница, Би-
тола. (1455) 

Свидетелство бр. 06-282/36 за завршен I клас, 
издадено од Гимназијата „Моша Пијаде" — Кр. 
Паланка на име Миле Стефановски, с. Осиче, Кр. 
Паланка. (1456) 

Свидетелство за VIII одделение на име Раде 
Ангеловски, с. Конопница, Кр. Паланка. (1457) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Пере Тошев" — с. Росоман 
на име Милорад Младеновиќ, с. Росоман, Кава-
дарци. (1458) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Коста Рацин" — Т. Велес на име Лазар 
Димов, ул. „Петре Апчев" бр. 37, Т. Велес. (1459) 

Свидетелство за I година гимназија на име 
Ордан Тошевски, ул. „Киро Чучук" бр. 11, Т. Ве-
лес. (1460) 

Свидетелство за I година гимназија на име 
Трајче Папазовски, ул. „Благој Ѓорев" бр. 75а, Т. 
Велес. (1461) 

Свидетелство за едногодишно дактилографско 
училиште на име Стефанка Митева, ул. „Солунска" 
бр. 21, Т. Велес. (1462) 

Свидетелство за I клас, издадено од Економ-
ското училиште „К. Јосифовски Питу" — Прилеп 
на име Бранко Талески, ул. „К. Јосифовски" бр. 
286, Прилеп. (1463) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Мисирков" — с. Старо Лагово на 
име Мито Дамески, с. Штавица, Прилеп. (1464) 

Свидетелство за I клас, издадено од Економ-
ското училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на име 
Благоја Србиноски, ул. „Поп Атанас Игоманов' 
бр. 5, Прилеп. (1465) 

Ученичка книшка од II и III клас, издадена 
од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко" — При-
леп на име Петре Кулески, ул. „П. Колески" бр. 
270, Прилеп. (1466) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Ј. К. Џинот" — Т. Велес 
на име Благој Самарџиев, ул. „11 Октомври" бр. 
7, Т. Велес. (1467) 

Ученичка книшка од II и III година и сви-
детелство од I година на име Стојан Ристовски, 
ул. „Првомајска" бр. 15, Т. Велес. (1463) 

Свидетелство од I година, издадено од Хемис-
ко-техничко-технолошкото училиште — Т. Велес 
на име Славко Цветановски, ул. „8 март" бр. 3, 
Т. Велес. (1469) 

Свидетелство на име Шериф Џафери, с. Мала 
Речица, Тетово. (1470) 

Ученичка книшка на име Џаит Донго, ул. „То-
де Богдановски" бр. 36, Гостивар. (1471) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од Основното училиште „К. Шапкаров" 
— Драчево — Скопје на име Снежана Белимова, 
Скопје. (1474) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Вечерното училиште ,,Вл. Давков" — 
Скопје на име Никодин Зотевски, Скопје. (1475) 

Ученичка книшка за завршен I клас, издаде-
на од Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на 
име Бранкица Ковачевиќ, Скопје. (1476) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Електро металното училиште со практична обука 
во Скопје на име Богоја Аврамоски, Скопје. (1477) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Жанета Коцева, Скопје. (1478) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Сиљановски, Скопје. (1479) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Кочевски, Скопје. (1480) 

Индекс бр. 14457, издаден од Економскиот фа-
култет - Скопје на име Љупка Зенделска, Скопје. 

(1481) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Цане Домазетовски, Скопје. (1482) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Скопје на име Горан Божиновски, Скопје. (1483) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Владимир Темелковски, С к о т е. 
(1484) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Владо Тасевски" 
— Скопје на име Бранка Ристовска, Скопје. (1485) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Гевгелија на име Јован Костовски, Скопје. (1486) 

Воена книшка издадена одСтрумица на име 
Милорад Микиќ, Скопје. (1487) 

Свидетелства за завршени II и III клас, изда-
дени од Училиштето за ученици во стопанството 
„Димитар Влахов" — Скопје на име Диме Ацев, 
Скопје. (1488) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Ахил Кочовски, Скопје. (1489) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Ангеловски, Скопје. (1490) 

Свидетелство за VIII оддление, издадено од 
Основното училиште ,.Благој Давков" — Скопје 
на име Магдалена Саздова, Скопје. (1491) 

Работна книшка издадена од Скопје ћа име 
Војне лав Арсов, Скопје. (1492) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Костадин Џинот" — с. Дол-
но Количани — Скопје на име Таљат Сеј фула, 
Скопје. (1493) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мифтар Коџа, Скопје. (1494) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Христијан Тодо-
ровски-Карпош" — Скопје на име Кумрија Дерви-
ши, Скопје. (1495) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Андрија Лаиновиќ, Скопје. (1496) 

Ученичка книшка за завршен I клас, издаде-
на од Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на 
име Даринка Гргиќ, Скопје. (1497) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Јане Сандански" — Скопје 
на име Горан Цветановски, Скопје. (1498) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Верка и Лидија Војновски, Скопје. 

(1499) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Тодорка Петрушева, Скопје. (1500) 
Ученичка книшка за завршено I клас, издаде-

на од вечерното техничко училиште при рудници 
и железарница „Скопје" — Скопје на име Борис 
Пандиловски, Скопје. (1501) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Пилатовска, Скопје. (1502) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Василевски, Скопје. (1503) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
едено од основното училиште „Кочо Рацин" -
Скопје на име Сален Дрпљанин, Скопје. (1504) 

Свидетелство за завршено III клас, издадено 
од Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на 
име Сами Шакири, с. Матејче, Куманово. (1505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вељо Ивановски, Скопје. (1506) 

Воена книшка на име Бранко Шоргиќ, с. М. 
Ацев, Прилеп. (1507) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Најдовски, Скопје. (1508) 

СЛУЖБЕН ВЕ-СНИК НА СРМ 



21 мај 1975 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
с. Дедебалци — Битола на име Вида Секуловска, 
с, Дедебалци, Битола. (1509) 

Свидетелство на име Киро Смилевски, ул. 
„Христо Татарчев" — бр. 4, Битола. (1510) 

Свидетелство за I клас, издадено од Економ-
ското училиште „Кузман Јосифовски-Питу" 
Прилеп на име Виолета Д. Зероска, ул. „Маршал 
Тито" бр. 81, Прилеп. (1511) 

Свидетелство бр. 06-280/1 издадено од Гимна-
зијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име Славчо 
Васев, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 8, Кр. Паланка. 

(1512) 
Свидетелство од 1963/64 година на име Коста-

динка Манева, ул. ,Д-ва Комуна" бр. 1, Т. Велес. 
(1513) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето ,.Братство" — с. Челопек, Тетово на 
име Зија Селмани, с. Челопек, Тетово. (1514) 

Свидетелство за основно училиште бр. 0604-
177/1, издадено од Основното училиште „Братство" 
— с. Челопек, на име Јакуп Демири, с. Челопек, 
Тетово. (1515) 

Ученичка книшка на име Бељули Ѓулнеар, с. 
Балиндол, Гостивар. (1517) 

Ученичка книшка на име Шезме Шулаихи, ул. 
„Кочо Зози" бр. 25, Гостивар. (1518) 

Свидетелство бр. 0603-156/1 за завршено VIII 
одделение на име Зоран Тримчевски, ул. „И. Ри-
бар Лола" бр. 31, Гостивар. (1519) 

Ученичка книшка на име Милко Стрезоски, 
ул. „Г. Делчев" бр. 41, Гостивар. (1520) 

Свидетелство од II година економско училиште 
на име Ружа Исај лоска, с. Дебреше, Гостивар. 

(1521) 
Свидетелство за завршен I клас, издадено од 

Гимназијата ,,Ванчо Прке" — Виница на име Ру-
мена Тодорова, с. Крушево, Виница. (1522) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Ацо Русковски" — Берово 
на име Љуба Василева Механџиска, ул. „Илин-
денска" бр. 44; Виница. (1523) 

Ученичка книшка за V одделение на име Су-
зана К. Трајкоска, ул. „Мирче Ацев" бр. 54 При-
леп. (1525) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Милан Кос-
тоски, ул. „Републиканска" бр. 25, Прилеп. (1526) 

Свидетелство од II година, издадено од X. Т. 
Т. училиште „Борис Кидрич" — Т. Велес на име 
Глигор Лазаров, Скопје. (1527) 

Свидетелство од I година, издадено од X. Т. 
Т. училиште „Борис Кидрич" — Т. Велес на име 
Глигор Лазарев, Скопје. (1528) 

Свидетелство од I клас, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" — Т. Велес на име Сузана Па-
шалевска, ул. „Костурска" бр. 16 Т. Велес. (1529) 

Школско свидетелство на име Ајдини Вејсел, 
с. Раковец, Тетово. (1530) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Гоце Делчев" с. Стенче, на име Бог-
дан Цветковски, с. Блаце, Тетово. (1531) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Прилеп на име Милан Димески, с. Селце, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Илија Здравески, кеј „1-ви Мај" бр. 50, 
Прилеп. (1533) 

Свидетелства од I и И клас, издадени од Ту-
тунското училиште „Н. X. Орде Чопела" — При-
леп на име Коле Стојкоски, ул. ,,В. Талески" бр. 

14, Прилеп. (1534) 
Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-

јата „М. Ацев" — Прилеп на име Славе Конески, 
ул. „Адем Адемоски" бр. 13, Прилеп. (1535) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Прилеп на име Маре Спиркоска, ул. „К. Недел-
ковски" бр. 6, Прилеп. (1536) 

Работна книшка рег. бр. 36, серија бр. 14410 на 
име Митре Ј. Ѓорѓевски, с. Крстов Дол, Кр. Па-
ланка. (1537) 

Свидетелство од 1960/61 година, издадено од 
Училиштето за ученици во стопанство „Коле Не-
делковски" — Т. Велес на име Марика Давчева, ул. 
„Благој Ѓорев" бр. 60, Т. Велес. (1539) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Рашид Муратов Мамути, с. Јеловја-
не, Тетово. (1540) 

Свидетелство за завршено гимназија, издадено 
од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ" — Тетово на 
име Стојан Костадиноски, с. Долно Седларце, Те-
тово. (1541) 

Ученичка книшка од V одделение на име Агим 
Јонузи, с. Д. Дол, Гостивар. (1542) 

Ученичка книшка на име Дибра Умурли, ул. 
„18 ноември" Гостивар. (1543) 

Свидетелство бр. 8111 издадено од Гимназијата 
„Моша Пијаде" — Кр. Паланка на име Стојко Г. 
Митевски, ул. „Илинденска" бр. 50, Кр. Паланка. 

(1545) 
Здравствена легитимација бр. 126334, издадена 

од Битола на име Билјана Јаневска, ул. „Н. Тес-
ла" бр. 120, Битола. (1546) 

Ученичка книшка на име Алекса Иваноски, 
ул. „Блажески" бр. 43, Прилеп. (1543) 

Ученичка книшка издадена од Гимназијата 
„Мирче Ацев" — Прилеп на име Маргарита Ко-
неска, ул. „В. Темелкоски" бр. 51, Прилеп. (1549) 

Ученичка книшка за завршено трговско учи-
лиште во Прилеп на име Снежана Јаковлевска, 
ул. „Б. Талески" бр. 7, Прилеп. (1550) 

Ученичка книшка на име Душка Илкоска, с. 
Беловиште, Гостивар. (1552) 

Работна книшка на име Бејто Бајрами, ул. 
,,В. Миладинови" бр. 63, Тетово. (1554) 

Свидетелство за II клас, издадено од Економ-
ското училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на име 
Драгица Апостолоска, ул. „Козара" бр. 9, Прилеп. 

Индекс издаден од ВЕШ — Прилеп на име 
Трајанка Стелова, ул. ,,В. Кицлој" бр. 4/16/10, 
Прилеп. (1558) 

Здравствена легитимација на име Гани Адвие, 
ул. Браќа Миладинови" бр. 184, Тетово. (1560) 

Свидетелство од I клас, издадено од Гимнази-
јата „Панче Попоски" — Гостивар на име Ререт 
Бекир, с. Синичане, Гостивар. (1561) 

Ученичка книшка од I до VII одделение на 
име Југослав Јандески, ул. „Борис Кидрич" бе. 238, 
Гостивар. (1562) 

Свидетелство од VIII одделение на име Џе-
маил Емини, ул. „Балиндолска" бр. 30, Гостивар. 

Свидетелство од I година индустриско учи-
лиште на име Ремзи Ислами, ул. „ЈНА" бр. 223, 
Гостивар. (1564) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп на име Сне-
жана Рутоноска, ул. .,Б. Бешироски" бр. 13 При-
леп. (1567) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Училиштето „Д. Јованоски" — Прилеп на име Бла-
га Трајкоска, ул. „Круме Волнароски" бр. 11, 
Прилеп. (1568) 

Свидетелство од VIII одделение на име Јагода 
Ѓоргиевска, с. Владиловци, Т. Велес. (1569) 

Работна книшка на име Крсто Дамјаноски, с. 
Блаце, Тетово. (1570) 

Здравствена легитимација на име Шефике Али-
ми, с. Камењане, Тетово. (1571) 

Здравствена легитимација на име Игбале Али-
ми, с. Камењане, Тетово. (1572) 

Здравствена легитимација на име Асије Али-
ми, с. Камењане, Тетово. (1573) 

Свидетелство од IV одделение основно учи-
лиште на име Абдула Рушани, ул. „Балиндолска" 
бр. 15, Гостивар. (1575) 

Свидетелство од II година, издадено од Ин-
дустриското училиште „Злате Малакоски" — Гос-
тивар на име Љупчо ѓорѓиески, ул. „Б. Кидриќ" 
бр. 48, Гостивар. (1576) 

Ученичка книшка на име Веџи Беџети, ул. 
„Илија Антевски" бр. 244, Гостивар. (1577) 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 мај 1975 

Ученичка книшка бр. 216, издадена од Гимна-
зијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име Брати-
слав Ракоњац, ул. „М. Тито" бр. 79, Куманово. 

(633) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Тетово на име Разије Фазлија, с. Па-
латица, Тетово. (634) 

Здравствена легитимација на име Васил Стој-
коски, с. Битово, Македонски Брод. (635) 

Свидетелство за VIII одделение на име Илми 
Муслиу, с. Чегране, Тетово. (636) 

Ученичка книшка на име Љаки 3. Нафије, ул. 
,.Детинска" бр. 13, Тетово. (637) 

Возачка дозвола бр. 6023, издадена од В.П. 
2469 на име Атанас Лефтеров, ул.. ,,Вл. Ѓорев" бр. 
63, Т. Велес. (639) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Петре Поп Арсов" — Т. Велес на име 
Стојан Ангеловски, с. Бистрица, Т. Велес. (640) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од Тетово на име Музафер Кадрији, с. Стрим-
ница, Тетово. (64!) 

Здравствена легитимација на име Петра Са-
мојловска, с. Волковија, Тетово. (643) 

Свидетелство за VIII одделение на име Благо-
ја Кремчески, ул. „Сутјеска" бр. 9, Прилеп. (645) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено ед 
Осумгодишното училиште во с. Жван, Д. Хисар 
на име Цветанка Макариевска, с. Доленци, Д. 
Хисар. (646) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осумгодишно^ училиште с. Жван на име Никола 
Павлески, с. Жван, Д. Хисар. (647) 

Свидетелство за завршено трговски испит, 'из-
дадено од Трговското училиште — Прилеп ,на име 
Цветанка Кузманоска, ул. „С. Стеваноеки" бр. 12, 
Прилеп. (648) 

Диплома за квалификуван шофер, издадена од 
Општинското собрание — Прилеп на име Раде П. 
Иваноски, ул. „Егејска" бр. 100з, Прилеп. (649) 

Здравствена легитимација на име Трендафиле 
Димитриевски, с. Брвеница, Тетово. (651) 

Уверение бр. 621 за слаткар на име Абдураман 
Рецепи, ул. „Бр. Миладинови" бр. 188, Тетово. (652) 

Здравствена легитимација на име Љуљзиме 
Јакупи, с. Палатица, Тетово. (653) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Училиштето „Бр. Миладиновци" с. Чаниште на 
име Велика Стојаноска, с. Крушевица, Прилеп. 

(656) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петре 

Ангелов, с. Луке, Крива Паланка. (657) 
Диплома за квалификуван фризер, издадена од 

Училиштето за ученици во стопанството „Д. Вла-
хов" — Скопје на име Зорица Мирческа, ул. 
„Струшка" бр. 8, Тетово. (658) 

Возачка дозвола бр. 4913, издадена од ОВР — 
Тетово на име Спиро Наумоски, ул. „ЈНА" бр. 53, 
Тетово. (660) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште — Прилеп на име Славчо 
Стојаноски, ул. „П. Темелкоски" бр. 14, Прилеп. 

(663) 

УСЛОВИ: 

— кандидатот да има завршено шумарски или 
економски факултет; 

— да има најмалку работно искуство од 10 го-
дини од кое 5 години на раководно работно место; 

— да не е осудуван за кривични дела; 

— да не се води судска постапка против него 
или пак со судска одлука да му е забрането врше-
ње на должноста директор; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Кандидатите се должни покрај доказите за 

образованието и за работниот стаж да достават и 
писмена биографија, од каде ќе се види движе-
њето на работата, како и морално-политичките 
квалитети. 

Кандидатите треба да достават и уверение де-
ка не се осудувани и против нив не се води истрага. 

Молбите со напреднаведените документи да се 
доставуваат до ООЗТ „ОСОГОВО" фабрика за фи-
нална и примарна преработка на дрво — Крива 
Паланка, со ознака за конкурсната комисија за 
реизбор-писмено или лично. 

Личен доход според Правилникот за система-
тизација на работните места на ООЗТ. 

Некомплетираните документи при разгледува-
њето нема да се земаат предвид. 

Конкурсот трае (отворен) 15 дена од денот на 
објавувањето. (76) 

Советот на Филозофско-историскиот факултет 
во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот социјална психологија; 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот детска и младинска психологија; 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот педагошка психологија; 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот општа психологија; 
— за еден асистент по предметот статистика 

при Групата за психологија. 
Пријавите таксирани со по 2 динари, остана-

тите документи, научни и стручни трудови (докол-
ку има такви), по еден примерок од истите, да се 
достават до архивата на Факултетот. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 41 од Статутот на ЗДИШ 

,,ТРЕСКА" - ООЗТ „ОСОГОВО" фабрика за фи-
нална и примарна преработка на дрво — Крива 
Паланка, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на ЗДИШ „ТРЕСКА" 
- ООЗТ „ОСОГОВО" фабрика за финална и при-
марна преработка на дрво — Крива Паланка (реиз-
бор) 

Врз основа на Одлуката на Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Гостивар, бр. 02-114 од 7 април 
1Р75 година и согласно Правилникот за начинот 
и постапката за отстапување изградба на инвести-
циони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 24/74), 
Комисијата за спроведување на постапката 

о б ј а в у в а 
О Г Л А С 

за прибирање на понуди за изградба на ад-
министративна зграда на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигуру-
вање — Гостивар 
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1. Предмет за отстапување изградба и изве-
дување се следните работи: градежни, градежно-
занаетчиски и инсталатерски работи на објектот. 

2. Работите на објектот ќе се изведуваат во 
Гостивар на улица „Борче Јованоски". 

3. Видови на работи: сите градежни, градеж-
но-занаетчиски според проектот за изградба на 
објектот. 

Избраниот изведувач за градежни работи има 
право да вклучува во извршувањето на работите 
и свои кооперанти за поедини занаетчиски, инста-
латерски и специјални работи според условите кои 
ќе се определат со договорот. 

4. Писмената понуда мора да го содржи след-
ното: 

— фирма на понудувачот, 
— цена на изведувањето на објектот (со цена 

по 1 м2) и вкупниот износ на објектот по систем 
„клуч в рака", 

— рок на изведување на работите во кален-
дарски денови, 

— која сума предлага како свое учество и кра-
ен рок за наплата на изведените работи, 

— единечна цена по м- во колку инвеститорот 
Сара евентуално проширување, 

— сатнина на нето личен доход, фактор и 
процент на манипулативни трошоци на фактурна 
вредност за набавени материјали за формирање 
единечна цена за непредвидени работи, 

— гарантен рок за изведените работи, 
— податоци за стручен кадар, 
— податоци за техничка опременост, 
— доказ за регистрација за изведување на ра-

ботите, и 
— податоци за поважни објек-ти кои понудува-

чот досега ги изведувал. 
5. При утврдување на подобноста ќе се цени 

следното: 
— вредноста на понудата, 
— можноста за зачувување на рокот, 
— висината на своето учество и рокот на на-

платата на изведените работи, 
— должината на гарантниот рок за изведени-

те работи, и 
— пократок рок за градба на објектот. 
6. Пријавите за пријавување по овој оглас се 

поднесуваат на адреса: Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување Гости-
вар — Стручна комисија за отстапување изградба 
Ш' објектот со ознака „оглас за прибирање на по-
нуди" во затворен плик. 

7. Рокот за поднесувањето на пријавите е 30 
дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на СРМ". 

8. Пријавите што не ги исполнуваат условите, 
како и оние што ќе бидат доставени по рокот нема 
да бидат разгледувани. 

9. Заинтересираните понудувачи поподробни 
информации за изградбата на објектот и услови 
за отстапување изградба на инвестициониот објект 
ќе добијат до рокот за поднесување на пријави, во 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар секој ден од 6 до 
14 часот, освен во сабота, недела и државните 
празници. 

10. Разгледувањето на понудите ќе се изврши 
во рок од 5 дена по истекот на рокот за поднесу-
вањето на понудите. 

11. Одлуката на кој понудувач е прифатена по-
нудата ќе биде донесена во рок од 10 дена од де-
нот кога истекува рокот за поднесување на пону-
дите, а организациите на здружен труд што под-
неле понуди ќе бидат известени за истото. 

12. Во се друго ќе се постапи по Правилникот. 
(74) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за распределба на средствата за 
изградба и опремување на нестопански 
објекти што се од општ интерес за Ре-
публиката за 1975 година — — — — 305 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика — — — — — — 305 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за труд — — — 305 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за труд — — — 306 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за труд — — — 306 
Решение за разрешување од должност 
помошник секретар во Извршниот совет — 306 
Решение за разрешување од должност 
помошник на републичкиот секретар за 
економски односи со странство — — — 306 
Решение за разрешување од должност 
советник на републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика — — 306 
Решение за разрешување од должност 
помошник на републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика — — 306 
Решение за именување членови на Кон-
курсна комисија за избор на директор на 
Центарот за професионална рехабилита-
ција на младинци со оштетен слух во 
Скопје — — — — — — — — — 307 
Правилник за регистрација на возните 
редови за превоз на патници во линис-
киот патен сообраќај — — — — — 307 
Упатство за легитимацијата на инспекто-
рот за патен сообраќај — — — — — 307 
Упатство за начинот на водењето и обра-
зецот на регистарот за издадените одоб-
ренија — — — — — — — — — 308 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 

Одлука за користење на средствата за 
закрепнување на корисниците на пензи-
ја и определени права од инвалидското 
(осигурување во 1975 година — — — — 310 
Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на условите под кои се смета де-
ка осигуреникот издржувал определени 
членови на своето домаќинство и дека 
членот на домаќинството нема доволно 
^сопствени приходи за издржување — — 310 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување височината на при-
ходите на корисникот на пензија и чле-
новите на неговото домаќинство од кои 
зависи правото на заштитен додаток на 
пензијата — — — — — — — - 310 
Одлука за распишување на конкурс за 
распределба на средства наменети за ин-
вестиции во областа на социјална заш-
тита за 1975 година — — — — — — 311 
Конкурс за распределба на средствата 
наменети за инвестициони расходи за 
1975 година без обврска на враќање — 311 
Одлука за избор на претседател на Соб-
ранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
— Пробиштип — — — — — — — 312 
Одлука за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Пробиштип — 312 
Одлука за избор на претседател и члено-
ви на Комисијата за избор и именување 
на Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип — — — — — — 313 
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Одлука за избор на членови на Изврш-
ниот одбор на Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Пробиштип — — 314 
Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за жалби на Собра-
нието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Пробиштип — — — — — — — — 314 
Одлука за здружување и основање Ре-
публичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување и усвојување 
на текстот на предлогот на Самоуправ-
ната спогодба за здружување — — — 314 
Одлука за избор на делегати на Репуб-
личката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — — — — — 315 
Одлука за именување секретар на Оп-
штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Проби-
штип — — — — — — — — — 315 
Одлука за формирање на Стручна служ-
ба на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Пробиштип — — — — — — — — 315 
Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигуру-
вање — — — — — — — — — — 315 
Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања за финансирањето и фи-
нансиското работење на Општинската 
заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип — — — — 316 
Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите за здравствено оси-
гурување, постојаните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на од-
делни категории осигуреници и за утвр-
дување на основиците за пресметување 
и плаќање на придонесите за здравстве-
но осигурување за одделни категории 
осигуреници — — — — — — — — 316 
Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравствено осигурување на 
земјоделците — — — — — — — 317 
Одлука за вршење на досегашните рабо-
ти од пензиското и инвалидското осигу-
рување и додатокот на деца — — — — 317 
Деловник за работата на Собранието на 
Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување и неговите 
Цртани и тела — — — — — — — 317 
Одлука за определување основица за 
пресметување и плаќање на придонесот и 
за остварување на правата по основ на 
здравственото осигурување на самостој-
ните занаетчии и самостојните угости-
тели - - - - - - - - - - 322 
Одлука за именување шеф на Службата 
за финансии на Стручната служба при 
Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип 323 
Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за стапките и тарифите на при-
донесите за здравствено осигурување и 
стапките на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во стран-
ство за 1974 година — — — — — — 323 
Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување и 
стапките на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во 
странство за 1975 година — — — — 323 

Одлука за постојаните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на 
одделните категории лица надвор од ра-
ботниот однос осигурени по Законот за 
здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствената заштита на 
населението — — — — — — — — 3,24 
Одлука за утврдување на финансискиот 
план на приходите и расходите на фон-
дот на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
— Пробиштип, за 1975 година — — — 325 
Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и смес-
тување на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето на здравствена-
та заштита — — — — — — — — 325 
Одлука за височината на износот на по-
мошта за спрема на секое новородено 
дете — — — — — — — — — — 326 
Одлука за височината на надоместокот 
на трошоците за закоп и посмртна по-
мош на осигурените лица — — — — 326 
Одлука за височината на постојниот из-
нос на учество на осигурените лица во 
трошоците за користење на издадените 
лекови за 1975 година — — — — — 327 
Одлука за стапката на придонесот од 
катастарскиот доход и паушалниот при-
донес по осигуреник за здравствено оси-
гурување на, работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со средства за ра-
бота над кои постои право на сопстве-
ност — — — - — — — - — 327 
Одлука за утврдување на финансискиот 
план на приходите и расходите на фон-
дот за здравствено осигурување на зем-
јоделците за 1975 година — — — — 327 
Одлука за учество на осигурените ли-
ца во трошоците при користење на 
здравствената заштита — — — — 328 
Одлука за условите под кои се смета 
дека осигуреникот издржува членови на 
семејството и дека членот на семејство-
то нема сопствени приходи доволни за 

здржување — — — — — — — — 329 
Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес 
за здравствено осигурување на лицата 
вработени ка ј приватни работодавци — 329 
Одлука за височината на надоместокот на 
личен доход за време на спреченоста за 
работа преку 30 дена — — — — — 330 
Одлука за задолжително издвојување 
средства во резервен фонд на Општин-
ската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Пробиштип за 1975 
одина — — — — — — — — — 330 

Одлука за издвојување средства во фон-
дот за развој на здравствената заштита 
во 1975 година — — — — — — — 331 
Одлука за задолжителна резерва од 
вкупните приходи на фондот за здравст-
вено осигурување на земјоделците — 
Пробиштип за 1975 година — — — — 331 
Одлука за утврдување престанок на де-
легатски мандат на делегати од Соборот 
на давателите на услугите — — — — 331 
Решение за распишување на дополнител-
ни избори — — — — — — — — 331 
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