
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 28 јануари 1976 
С к о п ј е 

Број 2 Год. ХХХП 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

14. 
Врз основа на член 124 став 1 точка 2 од 

Законот за финансирање на Републиката и општи-
ните („Службен весник на СРИ" бр. 3/73 и 17/74), 
а во врска со член 4 алинеја 1 од Законот за Ре-
публичкиот буџет за 1976 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 46/75), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕЗЕРВ-

НИОТ ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-

јалистичка Република Македонија се одобрува ко-
ристење на износ до 25.000.000 динари за намиру-
вање на расходите на Републичкиот буџет за 1976 
година, поради нерамномерно остварување на при-
ходите. 

2. Средствата од претходната точка на оваа 
одлука ќе бидат вратени до крајот на 1976 година. 

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

Бр. 12-2756/1 Претседател 
29 декември 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

15. 
Врз основа на член 65 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/74), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕ-
ТАР И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБО-
РИТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДО-

БИЈНОСТ 
I. Се именуваат претседател, секретар, члено-

ва и нивни заменици на Републичката изборна ко-
мисија за спроведување на изборите за Републич-
ката самоуправна интересна заедница за заштита 
од градобијност и тоа: 

а) за претседател 
Славе Петровски, судија на Врховниот суд на 

Македонија, а за негов заменик Сотир Делидим-
ков, судија на Врховниот суд на Македонија; 

б) за секретар 
Илија Таневски, советник во Собранието на 

СРМ, а за негов заменик Петар Стоилов, секретар 
на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на СРМ; 

в) за членови: 
1. Владо Црвенковски, помошник на републич-

киот секретар за здравство и социјална политика, 
а за негов заменик Никола Коневски, самостоен 
советник во Републичкиот секретаријат за зако-
нодавство и организација; 

2. Живко Атанасовски, дипл. правник, опште-
ствено-политички работник на РК ССРНМ, а за 
негов заменик Данаил Коложеговски, политолог, оп-
штествено-политички работник во РК ССРНМ; 

3. м-р Славко Телевски, секретар на Републич-
киот одбор на Синдикатот за општествени дејно-

сти, а за негов заменик Перо Наумовски, стручен 
соработник во Претседателството на Сојузот на 
синдикатите на Македонија. 

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

Број 12-2638/3 Претседател 
29 декември 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 
16. 

Врз основа на член 3 од Законот за бореч-
ки додаток на учесниците во народно ослободител-
ното движење во Егејскиот дел на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 23/75), републич-
киот секретар за здравство и социјална политика 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУ-

ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1975 
ГОДИНА 

1. Основот за утврдување на боречкиот додаток 
ЕО 1975 година се утврдува во износ од 2.477 ди-
нари. 

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

Бр. 06-0377 
12 јануари 1976 година 

Скопје 
Републички секретар за здравство 

и социјална политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

17. ~ 
Врз основа на член 12 став 2 и член 16 од За-

конот за боречки додаток на учесниците во На-
родноослободителното движење во Егејскиот дел на 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 23/75), 
републичкиот секретар за здравство и социјална 
политика донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИ-
ОТ ДОДАТОК, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ МЕЃУ ИСПЛАТУВАЧОТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД И НАДЛЕЖНИОТ ОПШТИН-
СКИ ОРГАН НА УПРАВАТА И ЗА ЕВИДЕНЦИЈА 
НА КОРИСНИЦИТЕ НА БОРЕЧКИ ДОДАТОК 

1. Кога организацијата на здружениот труд во 
која корисникот на боречкиот додаток е вработен 
(во натамошниот текст: исплатителот на личниот 
доход) ќе го прими решението од надлежниот оп-
штински орган на управата, со кое на борецот од 
член 1 од Законот за боречкиот додаток на учес-
ниците во Народноослободителното движење во 
Егејскиот дел на Македонија (во натамошниот 
текст: борецот) му е признаено правото на бореч-
ки додаток, ќе го одреди месечниот износ на акон-
тацијата на боречкиот додаток зависно од аконта-
цијата на нето — личниот доход што му го испла-
тува за работата во редовното работно време, од-
носно според минималниот личен доход утврден во 
смисла на член 3 од Законот за боречкиот додаток 
на учесниците во Народноослободителното движење 
во Егејскиот дел на Македонија и тоа посебно за 
секој месец. Исплатата ќе се врши почнувајќи од 
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денот што во решението за признавањето на пра-
вото на боречки додаток е означен како ден од 
кој на борецот му припаѓа додатокот. 

Ако месечниот нето-износ на аконтацијата на 
личниот доход не го достигнува износот на осно-
вот за одредување на боречкиот додаток, исплати-
телот на личниот доход ќе ја одреди аконтацијата 
на боречкиот додаток во височина на разликата 
помеѓу аконтацијата на личниот доход и основот 
за одредување на боречкиот додаток. 

2. Исп латите лот на личниот доход составува 
писмена тримесечна пресметка на боречкиот дода-
ток за секој корисник" на боречкиот додаток. Пис-
мената пресметка содржи: 

1) износ на основот за одредување на боречки-
от додаток; 

2) износ на аконтацијата на личниот доход ис-
платен на корисникот на боречкиот додаток за ме-
сецот за кој се одредува боречкиот додаток за ра-
ботата во редовното работно време; 

3) износ на боречкиот додаток што на корисни-
кот му припаѓа како аконтација за односниот ме-
сец; 

4) износ на придонесите за пензиското, инва-
лидското и здравственото осигурување, платени на 
износот на аконтацијата на боречкиот додаток. 

3. На борците на кои со решение на надлеж-
ниот општински орган на управата им е призна-
ено правото на боречки додаток аконтацијата на 
месечниот износ на боречкиот додаток им ја ис-
платува исплатителот на личниот доход на обра-
зецот БД-1 „Исплатен список на корисниците на 
боречкиот додаток". 

4. Општинскиот орган на управата од член 10 
на Законот за боречкиот додаток на учесниците во 
Народноослободителното движење во Егејскиот дел 
на Македонија го одредува боречкиот додаток со-
гласно со одредбите на точка 1 од ова упат-
ство, а одредениот месечен износ на боречкиот 
додаток го исплатува со банчина уплатница. 

5. Ако при конечното одредување на месечниот 
износ на боречкиот додаток за изминатото кален-
дарско тримесечје исплатителот на личниот доход 
утврди дека на борецот на име аконтација му ис-
платил помалку одошто му припаѓа, помалку ис-
платениот износ на боречкиот додаток (разлика до 
лропаѓачкиот износ) ќе му го исплати на борецот 
со првата наредна исплата на аконтацијата на лич-
ниот доход. 

Ако при конечното одредување на месечниот 
износ на боречкиот додаток за изминатото кален-
дарско тримесечје исплатителот на личниот доход 
утврди дека на борецот на име аконтација му ис-
платил повеќе одошто му припаѓа, повеќе исплате-
ниот износ на боречкиот додаток ќе го наплати 
од првата наредна исплата на аконтацијата на лич-
ниот доход. 

6. Пресметувањето на извршените исплати на 
боречкиот додаток помеѓу исплатителот на личниот 
доход и надлежните општински органи на упра-
вата се врши на образецот БД-2 „Пресметка за ис-
платените боречки додатоци". Пресметката ја соста-
вува тримесечно исплатителот на личниот доход 
и два примерка на пресметката му доставува на 
надлежниот општински орган на управата, кој ед-
ниот примерок го заверува и му го враќа на испла-
тителот на личниот доход. 

7. Врз основа на тримесечната пресметка над-
лежниот општински орган на управа и дава на-
лог на соодветната банка на исплатителот на лич-
ниот доход да му се исплати разликата помеѓу 
исплатениот износ на боречкиот додаток за изми-
натото тримесечје и износот утврден со пресмет-
ката. Истовремено на исплатителот на личниот до-
ход надлежниот општински орган на управата му 
обезбедува средства ка ј банката, за исплата на 
аконтациите на боречкиот додаток за тековното 
тримесечје во височина од 50% од вкупно исплате-
ниот боречки додаток по пресметката за изминатото 
тримесечје. 

Надоместокот на боречкиот додаток (член 5 на 
Законот за боречкиот додаток на учесниците во 

Народноослободителното движење во Егејскиот дел 
на Македонија) за првите 30 дена спреченост за 
работа, исплатителот на личниот доход го рефун-
дира по постапката предвидена за рефундација на 
боречкиот додаток. 

8. Надлежниот општински орган на управата 
БОДИ евиденција за борците на кои им е признае-
но правото на боречки додаток и тоа поединачно 
за секој корисник. Оваа евиденција се води на 
образецот БД-3 „Ликвидационен лист на корисни-
ците на боречкиот додаток". 

9. На образецот БД-4 „Извештај за бројот на 
корисниците и за потрошените средства на бореч-
киот додаток" општинскиот орган на управата му 
доставува извештај на републичкиот орган на 
управата, најдоцна 15 дена по истекот на полу-
год пето. 

10. Обрасците БД-1, БД-2, БД-3 и БД-4 се от-
печатени кон ова упатство и се негов составен 
дел. 

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

Бр. 06-0377 
12 јануари 1976 година 

Скопје 
Републички секретар за здравство 

и социјална политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

(Назив на исплатителот Образец БД-1 
на личниот доход) Основ за одредување 

на боречкиот додаток 
дин. 

ПЛАТЕН СПИСОК 
на корисниците на боречкиот додаток за месец 

(Потпис на одговор. 
работник) (Наредбодавец за исплата) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1. Исплатниот список го составува исплатителот 

на личниот доход кај кој се вработени учесни-
ците на НОВ; 

2. Во колона 2 се внесуваат презимињата и имињата 
на сите борци вработени ка ј истиот исплати-
тел на личниот доход на кои со решение на 
надлежниот орган на управата им е признаено 
правото на боречки додаток; 

3. Во колона 3 се внесуваат бројот и датумот на 
решението на надлежниот орган на управата со 
кое на борците им е признаено правото на бо-
речки додаток; 

4.. Во колона 4 се внесува износот на личниот до-
ход исплатен на борците за односниот месен 
како аконтација на личниот доход за работата 
во редовното работно време; 

5. Во колона 5 се внесува износот на разликата 
помеѓу аконтацијата на личниот доход и основот 
за одредување на боречкиот додаток во теков-
ната година. 
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(назив на исплатителот Образец БД-2 
на личниот доход) Месечен основ за одреду-

вање на боречкиот дода-
ток дин. 

П Р Е С М Е Т К А 

за исплатените боречки додатоци за 
тримесечје 

7. Во колона 12 се внесува разликата помеѓу из-
носот на тримесечниот основ (означен во горни-
от десен агол и помножен со три) и вкупно 
остварениот износ на личниот доход од колона 
11. 

8. Во колона 13 се внесува тримесечниот износ на 
боречкиот додаток што му припаѓа на борецот 
по основ на личниот доход остварен за тоа три-
месечје по периодичната пресметка односно по 
завршната сметка. За тримесечјето за кое ис-
платителот на личниот доход не врши перио-
дична пресметка оваа колона останува непопол-
нета. 

9. Во колона 14 се внесува разликата помеѓу три-
месечниот износ на аконтацијата на боречкиот 
додаток (колона 10) и тримесечниот конечен из-
нос на боречкиот додаток одреден според перио-
дичната пресметка односно според завршната 
сметка (колона 13). 

Образец БД-3 

ЛИКВИДАЦИОНЕН ЛИСТ НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 

(Го води општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на заштитата на борците и на воените 

инвалиди) 
, Испл. се врши 

по решение 

Презиме, татково име и име на 
корисникот 

Ден* месец и година на раѓањето 

Учесник на НОВ од г. 

Квалификација-школска подготовка 

Адреса, место, улица и број 

(Потпис на одговорниот 
работник) 

ЗАБЕЛЕШКА: 

(Потпис на овластениот 
раководител) (Втора страна од образецот БД-3) 

1. Пресметката ја составува исплатителот на лич-
ниот доход и два примерка му доставува на 
надлежниот орган на управата, кој едниот при-
мерок го заверува и му го враќа на исплати-
телот на личниот доход; 

2. Во колона 2 се внесуваат презимињата и ими-
њата на борците вработени ка ј истиот исплати-
тел на личниот доход на кои со решение на 
надлежниот орган на управата им е признаено 
правото на боречки додаток; 

3. Во колоните 3, 5 и 7 се внесуваат аконтациите 
на личниот доход исплатен посебно за секој 
одделен месец на она тримесечје за кое се вр-
ши пресметување; 

4. Во колоните 4, 6 и 8 се внесуваат аконтациите 
на боречкиот додаток исплатени посебно за се-
кој одделен месец на она тримесечје за кое се 
врши пресметување. 

5. Во колона 9 се внесува збирот на аконтациите 
на личниот доход од колоните 3, 5 и 7, а во 
колона 10 — збирот на аконтациите на бореч-
киот додаток од колоните 4, 6 и 8. 

6. Во колона 11 се внесува вкупно остварениот 
личен доход за односното тримесечје во редов-
ното работно време по периодичната пресметка 
на личниот доход односно по завршната смет-
ка. За тримесечјето за кое исплатителот на лич-
ниот доход не врши пресметување на личниот 
доход во оваа колона се внесува износот на 
личниот доход од колона 9. 

КНИЖЕЊЕ НА ИСПЛАТИТЕ СПОРЕД 
ТРИМЕСЕЧНИТЕ ПРЕСМЕТКИ 

Основа за одредување на 
боречкиот додаток 

Дин. Год. 197 год. 

Основа за одредување на 
боречкиот додаток 

Дин. Год. 197_ год. 

I I 
II II 
III III 
IV IV 

Вкуп. Вкуп. 
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ЗАБЕЛЕШКА: 

1. Ликвидациониот лист задолжително го води оп-
штинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на борците и воените инвалиди. 

2. Во рубриката „Квалификација — школска под-
готовка" да се внесе: „висококвалификуван", 
„квалификуван", „полуквалификуван" или „не-
квалификуван" односно „ниже", „средно", „ви-
ше" или „високо школска подготовка". 

3. Книжењето што се врши на страна се однесува 
на конечните износи на личниот доход и на ко-
нечните износи на боречкиот додаток, утврден 
врз основа на периодичната пресметка односно 
врз основа на завршната сметка. За тримесечје-
то за кое уплатителот на личниот доход не вр-
ши периодично пресметување, како конечен из-
нос на личниот доход односно на боречкиот 
додаток се смета аконтацијата на личниот доход 
односно аконтацијата на боречкиот додаток. 

Образец БД-4 

И З В Е Ш Т А Ј 
за бројот на корисниците и за потрошените сред-
ства на боречкиот додаток за полугодие 

на 197 година 
Б р о ј на к о р и с н и ц и 

Вработени Квалификации Промени во 
на структура текот на го-

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

15. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 5 од 

Самоуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичка заедница на здравството 
и здравственото осигурување и точка IV од Одлу-
ката за работењето на Фондот на солидарноста на 
здравственото осигурување на земјоделците, Собра-
нието на Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување, на седниците на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на ус-
луги и Соборот на делегатите на работниците од 
организациите на здружениот труд што вршат 
здравствена дејност — даватели на услуги, одржа-
ни на 23 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФОН-
ДОТ НА СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
Придонесот за Фондот на солидарноста на 

здравственото осигурување на земјоделците (во 
натамошен текст: придонес за солидарност) општин-
ските заедници на здравството и здравственото 
осигурување ќе го пресметуваат и уплатуваат во 
височина од 5,0% од основицата која ја сочину-
ваат утврдените приходи од придонесите за задол-
жителните видови на здравствена заштита на зем-
јоделците, пресметани според просечниот приход 
од тие придонеси по осигурено лице во Републи-
ката. 

II 
До утврдување на просечниот приход по оси-

гурено лице за тековната година, придонесот за со-
лидарност во вид на аванс ќе се пресметува и 
уплатува по стапка од 5,0°/о од основицата што во 
претходната година служеше за пресметување и 
уплатување на придонесот за солидарност 

1Д 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1976 година. 

Број: 01-1744/1 
23 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

16. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 5 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Републичка заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување и точка IV од 
Одлуката за работењето на Фондот на солидарно-
ста на здравственото осигурување на работниците, 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, на седниците 
на Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услуги и Соборот на делегатите на работ-
ниците од организациите на здружениот труд што 
вршат здравствена дејност — даватели на услуги, 
одржани на 23 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФОН-
ДОТ НА СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I 
Придонесот за Фондот на солидарноста на 

здравственото осигурување на работниците (во на-
тамошен текст: придонес за солидарност) општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување ќе го пресметуваат и уплатуваат во ви-
сочина од 1,5®/» од основицата која ја сочинуваат 
остварените придонеси за задолжителните видови 
на здравствена заштита на работниците, пресмета-
ни според просечната стапка на тие придонеси во 
Републиката во тековната година. 
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II 
До утврдување на просечната стапка за задол-

жителните видови на здравствена заштита за те-
ковната година, придонесот за солидарност во вид 
на аванс ќе се пресметува и уплатува по стапка 
од 1,5°/о од основицата што во претходната година 
служеше за пресметување и уплатување на при-
донесот за солидарност. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1976 година. 

Број: 01-1742/1 
23 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

17. 
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 11 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Републичка заедница на здравство-
то и здравственото осигурување и точка ХП од 
Одлуката за утврдување на органите на управу-
вањето и другите органи на Републичката заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/74) Собранието 
на' Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на заедничката седница на 
сите собори на делегатите одржана на 23 декември 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕ-

СЕЧЈЕ ОД 1976 ГОДИНА 
I 

Финансирањето на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување во прво-
то тримесечје од 1976 година ќе се врши сразмерно 
на просечно остварените приходи од придонесите 
на општинските заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување за финансирање на Репуб-
личката заедница во 1975 година, зголемени за 10°/о 
одделно за здравственото осигурување на работни-
ците и здравственото осигурување на земјоделците. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1976 година. 

Број: 01-1736/1 
23 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

18. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 4 од 

Самоуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичка заедница на здравството 
и здравственото осигурување и точка III став 2 
од Одлуката за начинот на спроведувањето на 
здравственото реосигурување на работниците и за 
формирање фонд на здравственото реосигурува-
ње („Службен весник на СРМ" бр. 10/72 и 43/74), 
Собранието на Републичката заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување, на седниците на 
Соборот на делегатите на работниците — корисници 
на услугите и Соборот на делегатите на работни-
ците од здружениот труд што вршат здравствена 
дејност — даватели на услуги, одржани на 23 де-
кември 1975 година, донесе 

Т А Р И Ф А 
НА ПРЕМИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО РЕОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I 
Премијата за реосигурување на ризиците по 

однос на трошоците за здравствената заштита опре-
делени со Одлуката за начинот на спроведувањето 
на здравственото реосигурување и за формирање 
фонд на здравственото реосигурување на работ-
ниците, се пресметува по стапката определена со 
оваа тарифа. 

II 
Премијата за здравственото реосигурување из-

несува 0,30°/о. 
Ш 

Премијата за здравственото реосигурување се 
пресметува од основицата што ја сочинуваат вкуп-
ните приходи за здравственото осигурување на ра-
ботниците, намалени за надоместокот за реосигу-
рување и пренесениот вишок на приходи од прет-
ходната година. 

IV 
Премијата на здравственото реосигурување по 

стапката определена со оваа тарифа се пресметува 
и уплатува месечно наназад. 

Конечна пресметка на премијата се врши на 
крајот на годината со завршната сметка на Фон-
дот. 

V 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување пресметаната премија за ре-
осигурување ја уплатува во полза на Фондот на 
здравственото реосигурување на работниците до 
20-ти во месецот за изминатиот месец. 

VI 
Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1976 година. 

Број: 01-1738/1 
23 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

19. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 4 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичка заедница на здравството 
и здравственото осигурување и точка Ш став 2 од 
Одлуката за начинот на спроведувањето на здрав-
ственото реосигурување и за формирање Фонд на 
здравственото реосигурување на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/72), Собранието 
на Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седниците на Соборот на 
делегатите на земјоделците — корисници на услу-
ги и Соборот на делегатите на работниците од 
здружениот труд што вршат здравствена дејност 
— даватели на услуги, одржани на 23 декември 
1975 година, донесе 

Т А Р И Ф А 
НА ПРЕМИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО РЕОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
Премијата за реосигурување на ризиците по 

однос на трошоците за здравствената заштита опре-
делени со Одлуката за начинот на спроведувањето 
на здравственото реосигурување на земјоделците, 
се пресметува по стапката определена со оваа та-
рифа. 

II 
Премијата за здравственото реосигурување из-

несува 0,80°/ои 
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Ш 
Премијата за здравственото реосигурување се 

пресметува од основицата што ја сочинуваат вкуп-
ните приходи од придонесите за здравственото оси-
гурување на земјоделците. 

IV 
Премијата за здравственото реосигурување 

определена со оваа тарифа се пресметува и упла-
тува месечно наназад. 

Конечна пресметка на премијата се врши на 
крајот на годината со завршната сметка на Фон-
дот. 

V 
Општинската заедница на здравството и 

здравственото осигурување, пресметаната премија 
за реосигурување ја уплатува во полза на Фондот 
на здравственото реосигурување на земјоделците до 
15-ти во месецот за изминатиот месец. 

VI 
Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1976 година. 

Број: 01-1740/1 
23 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

20. 
Врз основа на член 28 став 1 точка 4 од Стату-

тот на Заедницата на научните дејности, Собрани-
ето на Заедницата на научните дејности, на седни-
цата одржана на 23 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО 1976 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесите за научните дејности 

во 1976 година изнесуваат: 
— 0,27°/о од доходот на основните организации 

на стопанството и другите организации од член 
16 на Законот; 

— 0,45°/о од личниот доход од работен однос на 
работниците од член 17 на Законот. 

П 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на донесувањето и ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 01-1750/1 
24 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател на Собранието 
на Заедницата, 

проф. д-р Тодор Џунов, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КРИВА 

ПАЛАНКА 
21. 

Врз основа на членот 5 точка 8 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на станувањето, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на станувањето, на својата седница одржана на ден 
26 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-

НЕС ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд и 

другите самоуправни организации од областа на 
стопанството, вклучувајќи ги и организациите на 

здружениот труд регистрирани како установи рас-
поредени во областите од 1—8 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите орга-
низации и државни органи по дејности, се должни 
да плаќаат придонес по стапка од 3°/о применувана 
на доходот и да го внесуваат на сметката на За-
едницата на станувањето. 

Основицата за пресметување и плаќање на 
придонесот од претходниот став е остварениот до-
ход, намален за пресметаните законски и договор-
ни обврски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на кул-

турата, социјалната дејност, општествените и др-
жавни органи и служби распоредени во области-
те 9—0 од Номенклатурата за распоредување на сто-
панските и другите организации и државни органи 
по дејности се должни да плаќаат придонес по 
стапка од 4% применувана на бруто личниот доход 
и да го внесуваат на сметката на Заедницата на 
станувањето. 

Член 3 
Обврзници на придонеси од личниот доход по 

стапката од 4°/о применувана на бруто личниот до-
ход се работниците вработени ка ј работните луѓе 
што работат со средствата на трудот во сопстве-
ност на граѓаните и користат дополнителен труд 
на други лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изград-

ба по стапката од 4°/о е Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија за пен-
зионерите и корисниците на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

Пресметувањето и уплатувањето на придоне-
сот од претходниот став е месечниот износ на пен-
зијата. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од доходот се врши според прописите за данокот на 
доход на основните организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци, а од личниот доход според прописите на дано-
ците на граѓани. 

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

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

Бр. 70/1 
26 декември 1975 година 

Крива Паланка 
Собрание на СИЗ 

на станувањето 
Претседател, 

д-р Стоимир Цветковски, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

22. 
Врз основа на член 23 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 25, став 1, точка 
22 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово, на седницата на Со-
борот на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите — работници од организа-
циите на здружениот труд кои вршат здравствена 
дејност — даватели на услугите, одржана на 21 
ноември 1975 година, донесе 
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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 за издржувани лица членовите 
на семејствата и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и условите под кои се смета дека 
издржуваното лице нема сопствени приходи довол-
ни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото домаќинство, ако тие живеат 
со него во заденичко домаќинство, немаат сопстве-
ни приходи за издржување и ако осигуреникот ги 
издржува од своите приходи. 

Членовите на поширокото семејство (татко, мај-
ка, очув, маќеа, посвоител, дедо и баба) имаат 
право на здравствена заштита: 

а) ако навршиле 65 години живот (маж) односно 
55 години (жена), или 

б) ако се помлади, а не се способни за стопа-
нисување, која неспособност е рамна на инвалид 
од I категорија во смисла на прописите од инва-
лидското осигурување. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на дома-

ќинството немаат сопствени приходи доволни за 
издржување ако нивниот катастарски приход од 
земјоделие не го надминува износот од 350,00 ди-
нари годишно или другите приходи не го надми-
нуваат износот од 150,00 динари месечно, или ако 
катастарскиот приход и другите приходи месечно 
заедно не го надминуваат износот од 1.000,00 дин. 
годишно по едно издржувано лице. 

Член 4 
Се смета дека децата земени на издржување 

во смисла на член 20 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението што немаат сопстве-
ни приходи ако приходите на нивните родители по 
член на домаќинство не го надминуваат износот 
предвиден во член 3 од оваа одлука. 

Член 5 
Како приходи во смисла на член 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основ на ин-
валиднина за телесно оштетување и додатокот за 
помош и нега што се обезбедуваат според пропи-
сите од инвалидското осигурување, како и други 
примања на издржуваното лице за кое според по-
себни прописи, со кои се установуваат одделните 
примања, изрично е утврдено дека не се земаат 
предвид при утврдувањето на имотната состојба на 
домаќинството. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Број 0205-1212 

21 ноември 1975 година 
Тетово 

Претседател, 
Звонко Блажевски, е. р. 

23. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 и 

член 26 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигу-
рување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74), а во 
врска со член 25, став 1, точка 9 и член 25, став 2 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-

штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово, Собранието на заедницата, 
на седницата на Соборот на делегатите на работ-
ниците — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд што вршат здравствена дејност — 
даватели на услугите, одржана на ден 24 декем-
ври 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВж\-

ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I 
Важноста на Одлуката за утврдување стапки-

те на придонесите за здравственото осигурување на 
работниците, бр. 0204-1520/2 од 25 декември 1974 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 5/75), се про-
должува и за 1976 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Број 0205-1283 
24 декември 1975 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

24. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРИ" бр. 5/74), а ћо врска со член 25, став 1, точка 
3 и член 26, став 2 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување, Собранието на Оп-* 
плинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово, на седницата на Со-
борот на делегатите на работниците — корисници 
на услугите и Соборот на делегатите на работни-
ците од организациите на здружениот труд што вр-
шат здравствена дејност — даватели на услугите, 
одржана на 24 декември 1975 година; донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА- ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМО-

СТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ 
УГОСТИТЕЛИ 

I 
Важноста на Одлуката за определување осно-

вици за пресметување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување на самостојните занает-
чии и самостојните угостители, бр. 0204-1520/4 од 
25 декември 1974 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/75), се продолжува и за 1976 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Број 0205-1283 
24 декември 1975 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

25. 
Врз основа на член 25, став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точ-
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ка 8 и член 26, став 2 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинска заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Тетово, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, на седницата 
на Соборот на делегатите на работництие — ко-
рисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работниците од организациите на здружениот труд 
еј то вршат здравствена дејност — даватели на 
услугите, одржана на 24 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ 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 лица вработени 
кај приватните работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението не 
е утврдена основица за придонес. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работо-

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

— за неквалификувани работници 1.300,00 динари 
— за полуквалификувани работници 1.600,00 „ 
— за квалификувани работници 1.800,00 „ 
— за висококвалификувани работ-

ници 2.100,00 
— за домашни помошнички 1.600,00 „ 

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

— за прва година 130,00 динари 
— за втора година 250,00 „ 
— за трета година 380,00 „ 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката број 0206-529/20 од 16 
мај 1975 година („Службен весник на СРМ" број 
25/75). 

Бој 0205-1283 
24 декември 1975 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

26. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74), а во врска со член 25, 
став 1, точка 8 и член 26, став 2 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Тетово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Те-
тово, на седницата на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите и Соборот на 

делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд што вршат здравствена дејност — 
даватели на услугите, одржана на 24 декември 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТО-
ЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕ-

ГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Важноста на Одлуката за придонесите на 

здравственото осигурување што се плаќаат во по-
стојани месечни износи за одделни категории оси-
гуреници за 1975 година, бр. 0204-1520/5 од 25 де-
кември 1974 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/75), се продолжува и за 1976 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 0205-1283 
24 декември 1975 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

27. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6, член 

18, став 2 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) 
член 25, став 1, точка 9 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово, 
Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Тетово, на сед-
ницата на Соборот на делегатите — земјоделци ко-
рисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работници од организациите на здружениот труд 
што вршат здравствена дејност — даватели на ус-
лугите, одржана на 24 декември 1975 година, до-
несе 

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

ЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на стап-

ката и паушалниот износ на придонесот за здрав-
ственото осигурување на земјоделците на подрач-
јето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово. 

П 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средства за работа над кои постои право на соп-
ственост ќе плаќаат придонес за здравствено оси-
гурување по стапка од 13% од личен доход од зем-
јоделска дејност (катастарски приход) и паушален 
износ по член на домаќинство од 40,00 динари, од 
што: 

а) за задолжителните видови на здравствена 
заштита: 

— 8,5% од личниот доход од земјоделска деј-
ност (катастарски приход), и 

— 25,00 динари годишен паушал за секој член 
од домаќинството; 

б) за правата од здравственото осигурување 
што Заедницата сама ги утврдува: 

— 4,5% од личниот доход од земјоделска деј-
ност (катастарски приход), и 

— 15,00 динари годишен паушал за секој член 
на домаќинството. 
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III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

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

Број 0205-1283 
24 декември 1975 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 

28. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 и 

член 26 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а во вр-
ска со член 23, став 1, точка 9 и член 25, став 
1, точка 6 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Гостивар, Собранието на 
заедницата на седницата на Соборот на делегатите 
работници — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд што вршат здравствена дејност — 
даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

I 
Важноста на Одлуката за утврдување стап-

ките на придонесите за здравствено осигурување 
на работниците бр. 02-470 од 30 декември 1974 годи-
на („Службен весник на СРМ" бр. 10/75), се про-
должува и за 1976 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Број 02-372 
23 декември 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

29. 
Врз основа на член 25, став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРM", бр. 5/74), а во врска со член 23, став 1, точка 
3 и член 25, став 1, точка 5 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, на седни-
цата на Соборот на делегатите работници — ко-
рисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работниците од организациите на здружениот труд 
што вршат здравствена дејност — даватели на 
услугите, одржана на 29 декември 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈ-
НИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИ-

ТЕЛИ И АДВОКАТИТЕ 

I 
Важноста на Одлуката за определување осно-

вица за пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на самостојните за-

наетчии, самостојните угостители и адвокатите, бр. 
02-472 од 30 декември 1974 година („Службен Бесник 
на СРМ", бр. 10/75) се продолжува и за 1976 го-
дина. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 02-373 
29 декември 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

30. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРM", бр. 5/74), а во врска со член 
23, став 1, точка 8 и член 25, став 1, точка 5 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Гостивар, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот 
на делегатите работници — корисници на услугргге 
и Соборот на делегатите на работниците од орга-
низациите на здружениот труд што вршат здрав-
ствена дејност — даватели на услуги, одржана на 
29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 
НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО 
ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Важноста на Одлуката за основицата и пос-

тојаните износи на придонесите за здравствено 
осигурување на одделни категории лица надвор 
од работен однос, осигурени по прописите на здрав-
ственото осигурување за 1975 година, бр. 02-473 од 
30. 12. 1974 година („Службен весник на СРЖ", бр. 
11/75) се продолжува и за 1976 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 02-374 
29 декември 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

31. 
Врз основа на член 25, став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/74), а во врска со член 23, став 1, точ-
ка 8 и член 26, став 2, точка 5 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Гос-
тивар, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Гос-
тивар, на седницата на Соборот на делегатите ра-
ботници — корисници на услугите и Соборот на 
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делегатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ 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 вработени 
кај приватните работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението не 
е утврдена основицата за придонес. 

Член 2 
За вработените лица ка ј приватните работо-

давци, основица е личниот доход договорен меѓу 
работодавецот и работникот, но не помалку од след-
ните износи: 

— за неквалификувани работ-
ници 

— за полуквалификувани работ-
ници 

— — за квалификувани работници 
— за висококвалификувани ра-

ботници 
— за домашни помошнички 

Член 3 

За ученици во стопанството, односно ученици 
на училиштата за квалификувани работници за 
кои покрај училишната се изведува и практична 
настава во работната организација, училиштата или 
кај приватниот работодавец, основица е наградата 
што ја прима, но не помалку од следниот износ: 

1.250,00 динари 

1.350,00 динари 
1.650,00 динари 

2.100,00 динари 
1.250,00 динари 

за прва година 
за втора година 
за трета година 

145,00 динари 
290,00 динари 
440,00 динари 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 02-375 
29 декември 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

32. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 102 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 23, точка 9 и член 
26, точка 4 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Гостивар, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување, на седницата на Соборот на 
делегатите земјоделци — корисници на услугите и 

Соборот на делегатите на работниците од здруже-
ниот труд во здравството — даватели на услугите, 
одржана на 29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КА-
ТАСТАРСКИ ПРИХОД И ПАУШАЛНИТЕ ИЗНО-
СИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 
ГОДИНА 

Важноста на Одлуката за стапката на придо-
несот од катастарски приходи и паушалните изно-
си на придонесите за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1975 година, бр. 02-482 од 30 де-
кември 1974 година („Службен весник на СРМ", бр. 
10/75), се продолжува и за 1976 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 02-376 
29 декември 1975 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

33. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 22 став 1, точ-
ка 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, на заедничка седница 
на Соборот на делегатите на корисниците на ус-
лугите — работници и Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржана на 26 декември 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Стапката на придонесот за здравственото оси-
гурување на работниците се утврдува во висина 
од 7%> од бруто личниот доход, во која се содр-
жани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита 
од 3%, и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 4%. 

II 
За обврзниците на придонесот за здравстве-

ното осигурување од членот 24 точка 3, 5 и 7 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување, за кои 
според членот 25, став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот 
закон основицата е определена во нето лични 
примања, стапката на придонесот за здравственото 
осигурување се утврдува во висина од 10, 1'1°/о од 
нето основицата, во која се содржани: 
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— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
4,33'%, и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што са-
мостојно ги утврдува Заедницата од 5,78%. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 01-4108/1 
26 декември 1975 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, е. р. 

34. 
Врз основа на член 9, став 1 алинеја 6 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 22, став 1, 
точка 9 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Кичево, на заедничка сед-
ница на Соборот на делегатите на корисниците на 
услугите — работници и Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржана на 26 декември 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУ-
ЧАЈ НА НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТА И ЗАБОЛУВА-
ЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ И ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 

ТОЈ ПРИДОНЕС ВО 1976 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот ^ за здравствено оси-

гурување во случај на несреќа при работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува во 
висина од 0,4°/о од определената основица. 

II 
Основица за пресметување на придонесот од 

претходната точка претставува: 
1. За организациите на здружениот труд од 

областа на стопанството, како и основните органи-
зации на здружениот труд регистрирани како ус-
танови, кои со Номенклатурата за распоредување 
на стопанските и други организации и државните 
органи по дејности се распоредени во областите од 
1 до 8, остварениот доход намален за пресмета-
ните законски и договорни обврски, освен данокот 
на доход. 

2. За другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, општествено-политички 
организации и здруженија и други работни за-
едници што не се организирани како организации 
на здружен труд, кои во своето работење не ост-
варуваат доход, а кои се регистрирани во облас-
тите 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации и државните ор-
гани по дејности, бруто личниот доход на вработе-
ните. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 01-4109/1 
26 декември 1975 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, е. р. 

35. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 22, став 1, 
точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Кичево, на заедничка седница 
на Соборот на делегатите на корисниците на услу-
гите — земјоделци и Соборот на делегатите на да-
вателите на услугите, одржана на 26 декември 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средства за работа над кои постои право на 
сопственост, а кои се здравствено осигурени, ги 
плаќаат придонесите за здравствено осигурување 
на земјоделците во висина: 

— 10°/о од катастарскиот приход; 
— 100,00 динари по домаќинство, за земјодел-

ските домаќинства што немаат сопствена земја; и 
— 20,00 динари по член на домаќинството што 

е здравствено осигурен. 

II 
Средствата што ќе се наплатат со придонесите 

по стапките и паушалните износи утврдени во точ-
ката I на оваа одлука, се распределуваат: 

— за обезбедување на задолжителните видови 
на здравствена заштита — 70°/о, и 

— за обезбедување на правата што самостојно 
ги утврдува Заедницата — 30%. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 01-4110/1 
26 декември 1975 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА 

ПАЛАНКА 

36. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРM", бр. 2/71) и член 9 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 3/74), а по предлог на 
Извршниот одбор, Собранието на Општинската за-
едница, на својата седница одржана на 29 декем-
ври 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1976 година се опреде-
лува во височина од 7,5°/о од бруто личниот доход 
и другите примања во која се содржани: 
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— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 3%, и 

— стапката на придонесот за правата на 
здравствена заштита над задолжителните видови 
и другите права од здравственото осигурување 
од 4,5%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
височина од 0,50%. 

Основица за пресметување придонесот од овој 
став кај обврзниците кои формираат доход прет-
ставува остварениот доход намален за пресмета-
ните законски и договорни обврски, освен да-
нокот на доход. 

Основица кај обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и дру-
гите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по 0,5% од бруто осно-
вицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на 
придонес кои не формираат доход за вработени 
по договор за дело. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство се определува во ви-
сина од 20% од нето личниот доход, односно осно-
вицата утврдена со посебна одлука за деташирани 
работници во странство. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонесот опре-
делен во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Доколку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравствена-
та заштита на населението (во натамошен текст: 
Законот) и другите општи акти на Заедницата, 
основицата за пресметување на придонесите е оп-
ределена во нето износ, придонесите за здравстве-
ното осигурување се пресметуваат и плаќаат по 
стапки односно тарифа пресметана на примање на 
нето личен доход односно примања. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во 
личните доходи не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работни 
организации. 

Придонесите за здравственото осигурување и 
посебниот придонес за користење на здравствена-
та заштита во странство ќе се уплатуваат со еден 
налог уплатница. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот е дол-

жен, согласно член 105 од Законот при уплата на 
придонесите за здравственото осигурување и по-
себниот придонес за користење на здравствена за-
штита во странство на самиот налог-уплатница да 
даде спецификација на уплатните придонеси по 
видови на правата, со ознака на основицата и пе-
риод за кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Член 5 
Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот и другите 
општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Со денот на применување на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за стапките и тарифа-
та на придонесите за здравственото осигурување 
на работниците во 1975 година, бр. 01-427 од 30 ап-
рил 1975 година. 

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

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

Број 01-1417 
29 декември 1975 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, е. р. 

37. 

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 21/74), член 9 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 5/74), а по предлог на Из-
вршниот одбор, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Крива Паланка, на сите собори на деле-
гатите, на својата седница одржана на 29 декем-
ври 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и из-

носите на придонесите за здравственото осигуру-
вање на земјоделците за подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Крива Паланка. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следни-

те придонеси на здравственото осигурување: 
1. За осигуреници — земјоделци кои имаат 

сопствена земја (катастарски приход): 
а) по стапка од 14% на катастарски приход во 

која се содржани: 
— стапка на придонесот за задолжителните ви-

дови на здравствена заштита од 10%, и 
— стапка на придонесот за правата кои Заед-

ницата сама ги утврдува од 4%; 
б) по 40,00 динари годишно за секое осигурено 

лице во кои се содржани: 
— износ од 20,00 динари на име придонес за 

задолжителни видови на здравствена заштита, 
— износ од 10,00 динари на име придонес за 

правата што Заедницата сама ги утврдува, и 
— износ од 10,00 динари за санирање на вишок 

расходи над приходи (кусок) од претходни години; 
в) по 50,00 динари на домаќинство годишно, во 

кој износ се содржани: 
— износ од 35,00 динари на име придонес за 

задолжителни видови на здравствена заштита, и 
— износ од 15,00 динари на име придонес за 

правата што Заедницата сама ги утврдува. 
2. За осигуреници земјоделци кои немаат соп-

ствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност 
ќе плаќаат: 

а) по 150,00 динари за секој член на домаќин-
ството во кој износ се содржани: 

— износ од 100,00 динари на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та, и 

— износ од 50,00 динари на име придонес за 
правата што Заедницата сама ги утврдува. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01-1418 
29 декември 1975 година 

Крива Паланка 

Претседател 
Благој Китановски, с.р. 

ЗЅ. 
Врз основа на член 25, став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРЖ", бр. 5/74) и член 22 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Крива 
Паланка, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Крива 
Паланка, на заедничката седница на Соборот на 
делегатите на корисниците на услугите — работ-
ници и Соборот на делегатите на давателите ни 
услугите, одржана на 29 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ 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 вработени лица кај приватни работодавци 

основица за пресметување е личниот доход дого-
ворен меѓу работодавецот и работникот, кој месеч-
но не може да биде помал од: 

— за неквалификувани работници — 1.153,00 дин. 
— за полуквалификувани работници 1.400,00 дин. 
— за квалификувани работници — 1.600,00 дин. 
— за висококвалификувани работници. 1.750,00 дин. 
— за домашни помошнички — — 1.153,00 дин. 

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

— за прва година — — — — —120,00 дин. 
— за втора година — — — — —232,00 дин. 
— за трета година — — — — 348,00 дин. 

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

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

Бр. 01-1421 
29 декември 1975 година 

Крива Паланка 

Претседател, 
Благој Китановски, с.р. 

39. 
Врз основа на член 9, став 6 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74), член 22 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Крива 
Паланка, Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Крива Паланка, на 
сите собори на делегатите, на својата седница одр-
жана на 29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-
БОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите на здравственото осигурување во 

постојан месечен износ за 1976 година се плаќаат 
и тоа: 

1. за ученици во стопанството, односно за уче-
ници во училиштата за квалификувани работни-
ци, за кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава во работната организација, учили-
штето или ка ј приватниот работодавец — во износ 
од 40,00 динари за несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести; 

2. за лица на доброволна практика (волонте-
ри) што немаат личен доход ако работат со полно 
работно време — 100,00 динари; 

3. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука (логорување) — 40,00 динари; 

4. за лица кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност — 40,00 динари; 

5. за лица кои учествуваат на организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — 80,00 динари; 

6. за уживателите на постојана државна по-
мош, дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 80,00 динари; 

7. за учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултети-
те, уметничките академии за времетраење на прак-
тичната работа во врска со наставата — 40,00 ди-
нари; 

8. за лица кои учествуваат на организирани 
работни акции — 40,00 динари; 

9. за лица кои се наоѓаат на предвојнинка 
обука — 40,00 динари; 

10. за лица кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивил-
ната заштита — 40,00 динари; 

11. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита — 40,00 динари; 

12. посебниот придонес за членовите на своето 
потесно семејство кои живеат на подрачјето на 
СРЖ, а на кои не им е обезбедена здравствена за-
штита кај странскиот носител на здравственото 
осигурување се утврдува во постојан месечен из-
нос од 40,00 динари по член; 

13. за иселениците-повратници, што се населе-
ни на територијата на СРЖ, редовно пријавени 
ка ј надлежниот завод за вработување по член 13 
став 1, точка 10 од Законот — во износ од 80,00 
динари; 

14. за лицата што привремено се вон работен 
однос додека се пријавуваат ка ј надлежниот за-
вод за вработување по член 13, точка 8 и 9 од 
Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствената заштита, а 
кои не стекнале право на материјално обезбеду-
вање — во износ од 80,00 динари; 
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15. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги органи-
зира Заводот за. вработување на работниците во 
износ од 40,00 динари; 

16. за лицата кои организацијата пред засно-
вање на работниот однос со нив ги упати како 
свои стипендијанти за практични работи во друга 
организација, заради стручно оспособување, ако 
за тоа време примаат стипендија, во износ од 80,00 
динари; 

17. за лицата на школување, стручно усовр-
шување или постдипломски студии, кои поради 
тоа го раскинале работниот однос ако за тоа вре-
ме примаат стипендија — 80,00 динари; 

18. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатил 
Заводот за вработување на работниците, во износ 
од 40,00 динари; 

19. за брачните другари, односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението — 80,00 динари; 

20. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање со практика — 80,00 
динари; 

21. за членовите на семејството на осигурени-
кот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако 
на осигуреникот не му престанал работниот однос 
во работната организација за време на издржува-
њето на казната затвор, во износ од 80,00 динари; 

22. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа го исплатил условот на прет-
ходното осигурување, во износ од 80,00 динари. 

Член 2 
Обврзници за уплатување на придонесот се: 
— за осигурениците под точка 1, 2, 16, 17, 19 и 

21 заклучно со точка 22 работните организации 
во кои осигуреникот работел односно работи или 
прима стипендија; 

— за лицата под точка 3, 4 и 5 како и под 
точка 7 заклучно со 11 — организаторот за спро-
ведување и изведување на акциите, односно ра-
ботите; 

— за лицата под точка 6 — Извршниот со-
вет на СРМ; 

— за лицата под точка 12 — самите осигуре-
ници вработени во странство или членовите на 
нивните семејства; 

— за лицата под точка 13, 14 и 19 — Заводот 
за вработување. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесите се утврдуваат за време 

покусо од еден месец, за секој календарски ден 
во соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од оп-
ределениот месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 01-1420 
29 декември 1975 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, е. р. 

40. 
Врз основа на член 12, став 1 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување и 
член 2 од Одлуката за утврдување на органите 
на управувањето и другите органи на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 

осигурување — Крива Паланка, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на заедничката седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 29 декем-
ври 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 
ОД 1976 ГОДИНА 

I 

Финансирањето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување на ра-
ботниците во првото тримесечје од 1976 година ќе 
се врши сразмерно на просечно остварените при-
ходи од придонесите на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување на 
работниците — Крива Паланка во 1975 година, 
зголемено за 10%. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРM", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 01-1424 
29 декември 1975 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, е. р. 

41. 
Врз основа на член 12, став 1 од Самоуправна-

та спогодба за основање на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување и 
член 2 од Одлуката за утврдување на органите на 
управувањето и другите органи на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Крива Паланка, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување, на заедничката седница на сите со-
бори на делегатите, одржана на 29 декември 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 
ОД 1976 ГОДИНА 

I 

Финансирањето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување на зем-
јоделците во првото тримесечје од 1976 година ќе 
се врши сразмерно на просечно остварените при-
ходи од придонесите на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување на зем-
јоделците — Крива Паланка во 1975 година, зго-
лемено за 10%. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 01-1425 
29 декември 1975 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, е. р. 



28 јануари 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Бр. 2 — Стр. 31 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на работничкиот совет 

на ООЗТ „Електродистрибуција" — Кочани 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на следните работни места: 
1. Раководител на техничко одделение 
2. Раководител на одделение за сметководство 
3. Секретар 
4. Управник на РЕЗТ — Кочани 
5. Управник на РЕЗТ — Берово 
6. Управник на РЕЗТ — Делчево 
7. Управник на РЕЗТ — Виница. 
УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени 

во Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд, кандидатите треба да ги ис-
полнуват и следните досебни услови: 

За работното место под реден број 1 да има 
завршено електротехнички факултет II степен 
(енергетски отсек) со 2 години стаж во струката 
по дипломирањето; 

За работното место под бр. 2 да има завршено 
економски факултет со 2 години работен стаж по 
дипломирањето или економист со 4 години или 
економски техничар со 6 години работен стаж; 

За работното место под бр. 3 да има завршено 
правен факултет со 2 години работен стаж по ди-
пломирањето или правник со 4 години; 

За работното место под бр. 4 да е завршен 
електроинжинер со 4 години работен стаж по ди-
пломирањето или економски техничар со 6 години 
работен стаж; 

За работните места под реден бр. 5, 6 и 7 кан-
дидатите да имаат завршено електротехнички фа-
култет со 2 години работен стаж во струката по 
дипломирањето или да се електроинженери со 
4 години или електротехничари со 6 години. 

За сите раководни работни места со високо 
образование 2 години, а за останатите 3 години 
раководно искуство. 

Кандидатите да имат морално-политички ква-
литети. 

— да имат организаторски способности, 
— да се идејно јасно определени за полити-

ката на СКЈ и принципите на социјалистичките 
самоуправни односи, 

— да го отслужиле воениот рок, 
— да не се осудувани за кривични дела про-

невера, злоупотреба на службениот положај како 
и за кривични дела против народот и државата. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат: 

За работните места од 1 до 4 на адреса: ООЗТ 
„Електродистрибуција" — Кочани. 

За работното место под бр. 5 „Електродистри-
буција" РЕЗТ — Берово. 

За работното место под бр. 6 „Електродистри-
буција" РЕЗТ — Делчево. 

За работното место под бр. 7 „Електродистри-
буција" РЕЗТ — Виница. 

Кон молбата да се приложат следните доку-
менти: 

— диплома за завршен факултет — школа, 
— потврда за работен стаж по дипломирањето, 
— потврда за раководното искуство. 
— уверение за отслужен воен рок, 
— уверение дека не е осудуван, 
— потврда од ООЗТ каде што сега е вработен, 

дека ќе биде ослободен од работа. 
Под исти услови при изборот имаат предим-

ство наши работници. 
Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите со некомплетирани документи или не-

благовремено поднесените нема да се разгледуваат 
и конкурсната комисија ќе ги враќа на кандида-
тите. (35) 

Конкурсната комисија при Шумарскиот инсти-
тут— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на научен соработник или реизбор на 
асистент во Отсекот за екологија и типологија на 
шуми и шумски станишта 

Кандидатите треба да поднесат куса биогра-
фија, список на научни и стручни трудови, како 
и самите трудови и да ги исполнуваат условите 
по Законот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ", бр. 17/74). 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (36) 

Конкурсната комисија за именување директор 
при ОЗТ Претпријатие за комунални работи „Ко-
муна" — Крушево, врз основа на член 56, 57, 58 и 
59 од Статутот на работната организација, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

За директор на работната организација ќе би-
де именувано лице кое покрај општите услови ги 
исполнува и следните посебни услови: 

— висока школска подготовка, работно иску-
ство од 5 години, од кои 3 години на раководно 
работно место, од кои 1 година во комунална работ-
на организација; 

— виша школска подготовка (економски смер), 
работно искуство од 10 години, од кои 3 години 
на раководно работно место во стопанство, од кои 
2 години во комунална работна организација; 

— средна школска подготовка (економски 
смер), 15 години работно искуство, од кои 12 го-
дини на раководно работно место во стопанство, 
од кои 3 години во комунална работна организа-
ција. 

Личниот доход се определува според одредбите 
на Самоуправната спогодба за распределба на 
личните доходи во работната организација. 

Пријавените кандидати, покрај молбата такси-
р а н со 2,00 динари таксени марки, да ги доста-
ват и следните документи: 

— доказ за завршено образование; 
— доказ за работно искуство; 
— лекарско уверение; 
— уверение дека не е осудуван; и 
— уверение дека не е под истрага. 
Кандидатите кои се вработени да достават по-

тврда дека ќе бидат ослободени од ОЗТ. 
Некомплетираните документи нема да бидат 

разгледувани. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 

„Службен весник на СРМ". (37) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за реизбор во звањето асистент по предметите: 
— Микробиологија 
— Политичка економија 
— Економика во земјоделството 
— Агрохемија 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, потврда за регулирана 
воена обврска, список на стручни и научни тру-
дови и по еден примерок од самите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат зо 
четири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земат 
предвид при разгледувањето. (38) 
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Советот на Филозофско-историскиот факултет 
на Универзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1. за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот социјална психологија; 

2. за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот педагошка психологија. 

Со пријавата таксирана со 2 дин. т. м., кан-
дидатите треба да приложат диплома, куса биогра-
фија, список на стручни и научни трудови (докол-
ку има такви) и по еден примерок од трудовите. 

Конкурсот е отворен еден месец од денот на 
објавувањето во весникот „Нова Македонија". 

(25) 

СОДРЖИНА 
Страна 

14. Одлука за користење на средствата од Ре-
зервниот фонд на СР Македонија — — 17 

15. Решение за именување на претседател, 
секретар и членови на Републичката из-
борна комисија за спроведување на избо-
рите за Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за заштита од градобиј-
ност — — — — — — — — — — 17 

16. Наредба за утврдување на основот за одре-
дување на боречкиот додаток во 1975 го-
дина — — — — — — — — — — 17 

17. Упатство за начинот на одредување на бо-
речкиот додаток, за начинот и постапката 
за пресметување меѓу исплатувачот на лич-
ниот доход и надлежниот општински орган 
на управата и за евиденција на корис-
ниците на боречки додаток — — — — 17 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 
15. Одлука за височината на придонесот за 

Фондот на солидарноста на здравственото 
осигурување на земјоделците — — — — 20 

16. Одлука за височината на придонесот за 
Фондот на солидарноста на здравствено-
то осигурување на работниците — — — 20 

17. Одлука за времено финансирање на Ре-
публичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување во првото три-
месечје од 1976 година — — — — — 21 

18. Тарифа на премијата за здравственото ре-
осигурување на работниците — — — — 21 

19. Тарифа на премијата за здравственото ре-
осигурување на земјоделците — — — — 21 

20. Одлука за утврдување стапките на придо-
несите за научните дејности во 1976 година 22 

21. Одлука за утврдување на стапката на при-
донес за станбена изградба — — — — 22 

22. Одлука за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на семејст-
вото и дека членот на семејството нема соп-
ствени приходи доволни за издржување 22 

23. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за утврдување стапките на придо-
несите за здравственото осигурување на 
работниците — — — — — — — — 23 

24. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за определување основици за прес-
метување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување на самостојните за-
наетчии и самостојните угостители — — 23 
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25. Одлука за утврдување основица за прес-
метување и плаќање на придонесот за 
здравственото осигурување на лица врабо-
тени кај приватните работодавци — — — 23 

26. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категориии оси-
гуреници за 1975 година — — — — — 24 

27. Одлука за утврдување висината на придо-
несот за здравственото осигурување на 
земјоделците — — — — — — — — 24 

28. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за утврдување стапките на придо-
несите за здравствено осигурување на ра-
ботниците — — — — — — — — — 25 

29. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за определување основици за прес-
метување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување на самостојните 
занаетчии, самостојните угостители и ад-
вокатите — — — — — — — — — 25 

30. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за основиците и постојаните износи 
на придонесите за здравственото осигуру-
вање на одделни категории лица надвор 
од работен однос осигурени по прописите 
за здравственото осигурување за 1975 го-
дина — — — — — — — — — — 25 

31. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување на лица вработе-
ни кај приватните работодавци — — — 26 

32. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за стапката на придонесот од ка-
тастарски приход и паушалните износи на 
придонесите за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1975 година — — — — 26 

33. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравственото оси-
гурување на работниците за 1976 година — 26 

34. Одлука за висината на стапката на придо-
несот за здравствено осигурување во случај 
на несреќа при работа и заболување од 
професионални болести и за утврдување 
основица за пресметување на тој придонес 
во 1976 година — — — — — — — — 27 

35. Одлука за висината на придонесите на 
здравственото осигурување на земјоделци-
те за 1976 година — — — — — — — 27 

36. Одлука за стапките и тарифата на придо-
несите за здравственото осигурување на 
работниците во 1976 година — — — — 27 

37. Одлука за стапките и износите на придо-
несите за здравственото осигурување на 
земјоделците за 1976 година — — — — 28 

38. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравственото осигурување на лица врабо-
тени кај приватните работодавци — — — 29 

39. Одлука за постојаните износи на придо-
несите на здравственото осигурување на од-
делни категории лица надвор од работен 
однос осигурени по Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението 29 

10. Одлука за времено финансирање на Оп-
штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување на работниците 
во првото тримесечје од 1976 година — — 30 

41. Одлука за времено финансирање на Оп-
штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување на земјоделци-
те во првото тримесечје од 1976 година — 30 
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