
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 10 март 1979 
С к о п ј е 

Број 7 Год. XXXV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 16 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

107. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 26. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 
1. Феми Реџеп Сејдија, од с. Гадње. 

II 
Неиздржаниот дел му се прости на: 
1. Благоја Милан Николовски, од Скопје, 
2. Ѓорѓи Митко Тодоров, од Виница. 

III 
Изречената казна му се намали за 6 месеци на: 
1. Хасан Тефик Тирали, од Качаник. 

IV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

му се намали за 9 месеци на: 
1. Ќерим Рамадан Рецепи, од Скопје. 

V 
Неиздржаниот дел од казната му се намали за 

1 година на: 
1. Садуш Бафти Амети, од Скопје. 

VI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

му се намали за 1 година и 6 месеци на: 
1. Димитар Крум Хаџивелков, од Кочани, 
2. Добри Наце Огњановски, од Скопје. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од три ме-

сеци да се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 годи-
на не сторат ново кривично дело на: 

1. Гоце Бошко Богоески, од Струга, 
2. Раиф Арслан Битиќ, од с. Оклап. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од четири 

месеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Каранфилко Насе Станковски, од Крива Па-
ланка. 

IX 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осу-
дените во рок од 1 година не сторат ново кри-
вично дело на: 

1. Зекир Иљаз Цанески, од с. Дебреште, 
2. Минска Акиф Чупоска, од Кичево, 
3. Слободанка Блаже Јонческа, од с. Плаќе, 
4. Васил Стојан Трајчев, од Штип, 
5. Ристо Ѓорѓи Марковски, од с. Дурачка Река, 
6. Медат Мусли Дука, од Дебар. 

X 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Џелал Рефиз Тахири, од Скопје, 
2. Слободан Илиев Покрајчев, од Струмица, 
3. Решат Рамадан Јашар, од Скопје, 
4. Максим Тасе Ризовски, од Скопје. 

XI 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осу-
дените во рок од 2 години не сторат ново кри-
вично дело на: 

1. Назми Бајрам Красниќи, од с. Обилиќ Стари, 
2. Селими Рецеп Џемаили, од с. Вучитрн, 
3. Јордан Сајче Тенев, од Скопје, 
4. Добри Ванчо Бајков, од Охрид, 
5. Асан Осман Акиев, од Крива Паланка. 

XII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на: 

1. Санде Јованче Колевски, од с. Петровец. 

XIII 
Изречената мерка за безбедност одземање на 

возачка дозвола му се намали за 1 година и 6 ме-
сеци на: 

1. ѓорѓи Анѓеле Николовски, од Охрид. 

XIV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Број 08-127 
26 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

108. 

Врз основа на член 53, 55 и 59 од Деловникот 
за работа, Претседателството на СРМ, на седни-
цата одржана на 26 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВ-
КИ И ПОПЛАКИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

СРМ 

I 
Делот II од Одлуката за составот и именува-

њето претседател и членови на Комисијата за прет-
ставки и поплаки на Претседателството на СРМ се 
менува и гласи: „Комисијата за претставки и по-
плаки има претседател и осум члена". 
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П 
Во делот III, во точката 2, се вршат следните 

измени: 
1. Се разрешуваат досегашните членови на 

Комисијата: 
— Арсена Деспотовска, досегашен член на Со-

ветот на Републиката, 
— Балаж Рамазан, досегашен член на Советот 

на Републиката, 
— Мито Теменугов, досегашен член на Советот 

на Републиката. 
2. За нови членови на Комисијата се именуваат: 
— Алеко Ќаев, член на Советот на Републи-

ката, 
— Нада Клинчарова, член на Советот на Ре-

публиката, 
— Ќемал Мусли, член на Советот на Репуб-

ликата, 
— Душан Димов, член на Советот на Репуб-

ликата, 
— Ќерима Муча, член на Советот на Репуб-

ликата. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-129/2 
26 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

109. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, а 
во врска со член 16 од Законот за извршување на 
Републичкиот буџет за 1979 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 43/78), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИНАМИ-
КАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНС -
ПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ ЗА 1979 

ГОДИНА 

1. Висината на средствата за компензација на 
име дел од трошоците за репродукција (делот на 
цената за превоз) на Железничката транспортна 
организација — Скопје за 1979 година, се утврдува 
во износ од 120.000.000 динари. 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе 
се покрие од средствата предвидени во Републич-
киот буџет за 1979 година (раздел 10, позиција 119), 
средства за регреси, премии и компензации. 

Средствата од став 1 на оваа точка, се даваат 
без обврска на враќање. 

3. Динамиката на користење на средствата за 
компензација ќе се остварува во 12 еднакви месеч-
ни рати до 10 во месецот за изминатиот месец. 

4. Републичкиот секретаријат за финансии ќе 
ја спроведе оваа одлука. 

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

Бр. 23-298/1 
8 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

110. 

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 
пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 
42/77, 17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА 
ОЗТ „ГАЗЕЛА" - ИНДУСТРИЈА ЗА ЧЕВЛИ И 

ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ - СКОПЈЕ 

1. На ОЗТ „Газела" — индустрија за чевли и 
гумени производи Скопје, која работи под отеж-
нати услови за стопанисување, достасаните обврски 
по кредитите од средствата на Републиката за ин-
вестиции во стопанството на ден 31. ХП. 1978 година, 
во износ од 19.975.141,89 динари и се одлагаат за 
плаќање и се трансформираат со пондерисана 
каматна стапка во нов кредит со рок на отплата 
од 1. III. 1979 година до 1. III. 1980 година во 12 
еднакви месечни рати. 

2. Пресметаната камата за 1978, 1979 и месеците 
јануари и февруари 1980 година по кредитите од 
средствата на Републиката за инвестиции во сто-
панството се намалува за 90%. 

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

Бр. 23-304/1 
14 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

111. 

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78), член 169 став 3 од Де-
ловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ - ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ЗА 
ТРАНСПОРТ НА РУДА ОД РУДНИКОТ РЖАНО-
ВО ДО ТОПИЛНИЦАТА „ФЕНИ" НА ПОДРАЧЈЕ-

ТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — транспортен систем за транспорт на руда 
од рудникот Ржаново до топилницата „ФЕНИ" на 
подрачјето на општината Кавадарци, во смисла на 
член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на транспортниот сис-
тем во размер 1 : 25.000), кој се наоѓа во Републич-
киот секретаријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-479/1 
1 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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112. 

Врз основа на член 113 и член 128 од Законот 
за работни односи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/77), републичкиот секретар за труд донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГО-
ВОРОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОВРЕМЕНИ ИЛИ 

ПРИВРЕМЕНИ РАБОТИ И ОБРАЗЕЦОТ НА 
ДОГОВОРОТ ЗА РАБОТА 

1. Со ова упатство се пропишува образецот на 
договорот за извршување на повремени или прив-
ремени работи (образец РСТ-1) и образецот на дого-
ворот за работа (образец РСТ-2). 

2. Образецот на договорот за извршување на 
повремени или привремени работи содржи подато-
ци за: нарачателот и извршителот на работата; 
видот и обемот на работата; начинот и рокот на 
извршување на работата; висината на исплатениот 
надоместок за извршената работа; надлежниот ор-
ган во случај на спор. 

3. При засновање на работен однос помеѓу ра-
ботодавачот и работникот; помеѓу земјоделскиот 
производител и работникот; помеѓу еден од брач-
ните другари во семејството и работникот, се склу-
чува договор за работа според образецот РСТ-2 при 
што непотребното се прецртува. Во образецот се 
употребува работодавач како заеднички термин за 
работодавачот, земјоделскиот производител и еден 
од брачните другари во семејството. 

Образецот на договорот за работа содржи по-
датоци за: работодавачот и работникот; времето на 
засновање работен однос; денот кога ќе започне да 
работи; податоци за приправничкиот стаж; видот 
на работата што работникот ќе ја врши; распоре-
дот на работното време, одморите и отсуствата; ви-
сината, начинот на пресметувањето и рокот за ис-
платата на личниот доход, надоместокот на лич-
ниот доход и другите примања; условите за заш-
тита при работата; должината на отказниот рок. 

4. Обрасците од точката 1 на ова упатство се 
составен дел на Упатството. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 08-251 
14 февруари 1979 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Андон Мојсов, с. р. 
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113. 
Врз основа на член 73 од Законот за системот 

на финансирањето на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/77), републич-
киот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕТО НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИ-

НАТА ОДНОСНО РЕПУБЛИКАТА 
1. Завршната сметка на буџетот на општината 

односно Републиката (завршна сметка на буџетот) 
се изготвува според одредбите на ова упатство. 

2. Завршната сметка на буџетот се состои од: 
— општ дел; 
— посебен дел; и 
— биланс на состојбата на средствата. 

3. Општиот дел на завршната сметка на буџе-
тот содржи: 

— вкупен износ на предвидените и на остваре-
ните приходи; 

— вкупен износ на предвидените и извршени-
те расходи (вклучувајќи го и износот на средства 
на постојната резерва); 

— биланс на извршувањето на буџетот според 
класификационите броеви на распоредните форми 
и потформи за приходите и на распоредните групи 
и подгрупи за расходите; и 

— распоред на остварениот вишок на прихо-
дите, односно начин на покривање на потребите 
утврдени во буџетот. 

4. Посебниот дел на завршната сметка на бу-
џетот ги содржи предвидениот и извршениот распо-
ред на средствата на начин искажан во посебниот 
дел на буџетот (по корисници на средства, а според 
намените и позициите на распоредните групи и рас-
поредните подгрупи). 

Искажувањето на предвидениот и на изврше-
ниот распоред на средствата во посебниот дел на 
завршната сметка на буџетот се врши во три коло-
ни и тоа: 

а) предвидено во буџетот; 
б) предвидено по ребалансот на буџетот и до-

полнителните измени; и 
в) извршено. 
Искажувањето на износите во колоните се врши 

според буџетот на општината односно Републиката. 
Завршната сметка на буџетот се изготвува спо-

ред образецот „ЗОБ", кој е составен дел на ова 
упатство. 

Образецот „ЗОБ" се пополнува врз основа на 
податоците утврдени според класификацијата на 
приходите и расходите на буџетот на општината 
односно Републиката (Упатство за начинот на воде-
ње на евиденцијата за извршување на буџетот на 
општината односно Републиката, објавено во 
„Службен весник на СРМ", бр. 32/78). 

5. Надлежниот орган за буџетот изготвува и 
извештај за извршувањето на буџетот. 

Покрај општата оценка за извршувањето на бу-
џетот во целост, во извештајот се опфаќаат и сите 
елементи што влијаат врз висината на остварените 
приходи и врз извршениот распоред на средствата. 

6. Надлежниот орган на буџетот го доставува 
нацртот на завршната сметка за извршувањето на 
буџетот до Службата на општественото книговодст-
во најдоцна до 31 март. 

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

Бр. 14-476 
3 март 1979 година 

Скопје 

Републички секретар за 
финансии, 

Ристо Филиповски, с. р. 

А. П Р И Х О Д И 

I. ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

1. Непосредни — изворни приходи 

01 - ДАНОК НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

001 01—1 Данок на доход на организациите на здружен труд 



10 март 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 - Стр. 153 

1 2 3 4 5 

02 - ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

002 02—1 Данок од личен доход на работниците 
003 02—2 Даноци од личен доход од самостојно вршење на сто-

панска и професионална дејност и од авторски права 
004 02—3 Данок од личен доход од земјоделска дејност 
005 Се (002 до 004): 

03 - ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
И НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

006 03—1 Основен данок на промет на производи 
007 03—2 Посебен републички данок на промет на производи 
008 03—3 Посебен општински данок на промет на производи 
009 03—4 Посебен републички данок на надоместоци за услуги 
010 03—5 Посебен општински данок на надоместоци за услуги 
011 03—6 Данок на промет на недвижности и права 
012 Се (006 до 011): 

04 - ДАНОЦИ НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА, НА ИМОТ ОД СТРАНСКИ ЛИЦА И ДРУ-
ГИ ДАНОЦИ 

013 04—1 Данок на приход од имот и имотни права 
014 04—2 Даноци на имот и на наследство и подарок 
015 04—3 Даноци од странски лица 
016 04—4 Други даноци 

017 Се (013 до 016): 

05 - Т А К С И 
018 05—1 Административни такси 
019 05—2 Комунални такси и такса на вода 
020 05—3 Судски такси 
021 Се (018 до 020): 

07 - ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИ-
ХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ 

022 07—1 Приходи според посебни прописи 
023 07—2 Приходи на органите и организациите на општествено^ 

политичката заедница 
025 07—4 Други приходи 

026 Се (022 до 025): 
027 ВКУПНИ НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

(001 4- 005 Н- 012 Н- 017 021 026): 

2. Примени трансферни средства, позајмици, кредити, 
ослободени и други средства во тековната година 

08 - ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИ ОПШТЕСТ-
ВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

029 08— -2 Дополнителни средства 
030 08—3 Придонес од буџетите на другите општествено-политич-

ки заедници 

031 08— -4 Здружени средства на општествено-политичките заед-
ници 

032 Се (028 до 031): 

09 - ПОЗАЈМИЦИ, КРЕДИТИ, ОСЛОБОДЕНИ И ДРУ-
ГИ СРЕДСТВА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

033 09— -1 Вратени орочени средства 
034 бО--2 Вратени здружени и пренесени средства 
035 -3 Вратени издвоени средства 
036 09— -4 Ослободени средства на резервата 
037 09— -5 Примени кредити 
038 09— -6 Средства на јавните заеми 

039 Се (033 до 038): 
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04:0 ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ ПОЗАЈМИЦИ, КРЕДИТИ, ОС-
ЛОБОДЕНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (032 + 039): 

041 ВКУПНО СРЕДСТВА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 
(027 + 040): 

II. СРЕДСТВА ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА 

042 10 - Средства пренесени од претходната година 

043 ВКУПНО СРЕДСТВА-ПРИХОДИ (I + II) или (041 + 042): 

Б. Р А С Х О Д И 
01 — Работа на органите и организациите на ОПЗ 

01 - СРЕДСТВА ОД КОИ РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОПЗ СТЕК-
НУВААТ ДОХОД 

044 01-- 1 Средства за лични доходи 
045 01-- 1 Средства за заедничка потрошувачка 
04С Се (044 + 045): 

СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
047 01--2 Средства за материјални трошоци 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
048 01-- 3 Средства за лични доходи и за други лични примања на 

функционерите и на делегатите 
049 01-- 3 Патни и селидбени трошоци и надоместоци за одвоен 

живот на функционерите и на делегатите 
050 01-- 3 Надоместоци на име испратнина поради одење во пензија 
051 01-- 3 Останати посебни намени 

052 Се (048 до 051): 

03 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И СРЕДСТВА НА 
ОПРЕМАТА 

054 03-- 1 Тековни вложувања 
057 03-- 2 Отплата на кредити 

058 Се (053 до 057): 
059 ВКУПНО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА 

УПРАВАТА (046 ^ 047 + 052 + 058): 

СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТ-
РЕБИ 
02 - НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМО-

ЗАШТИТА 
060 02-- 1 Народна одбрана 
061 02-- 2 Општествена самозаштита 
062 Се (060 + 061): 

04 - ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТОПАН-
СТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

063 04—1 Поттикнување на економските односи со странство 
064 04-- 2 Компензации, премии, регреси и надоместоци 
065 Обврски за инвестиции во стопанството 
006 04-- 4 Други средства за поттикнување на развојот на стопан-

ството и интервенции во стопанството 
067 04-- 5 Финансирање на побрзиот развој на стопански недовол-

но развиените подрачја 
068 Се (063 до 067): 

05 - ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИТЕ ОПЗ 
069 05-- 1 Придонес на Републиката за Буџетот на Федерацијата 
070 05-- 2 Дополнителни средства 
071 05-- 3 Придонеси на буџетите на други ОПЗ 
072 05-- 4 Здружени средства на другите ОПЗ ... .. 

073 Се (069 до 072): 
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06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈ-
НОСТИ 

(редовни потреби и инвестиции) 
непосредно финансирање и финансирање преку самоуп-
равните интересни заедници 

074 06--1 Образование 
075 06--2 Наука 
076 06--3 Култура 
077 06—4 Физичка култура 
078 06--5 Детска заштита 
079 06--6 Социјална заштита 
080 06--7 Вработување 
081 06— -8 Здравствена заштита (и здравствено осигурување) 
082 06--9 Пензиска и инвалидска заштита 
083 Други општествени дејности 
084 Се (074 до 083): 

07 - ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

085 07— -1 Месни заедници 
086 07— -2 Општествено-политички и општествени организации 
087 07— -3 Општа комунална потрошувачка 
088 07— -4 Заштита од штетното дејство на водите 
089 07— -4 Заштита од пожари 
090 07— -4 Противградобијна заштита 
091 07— -4 Заштита од други штеточини и елементарни непогоди 
092 07— -5 Отстранување на последиците од елементарни непогоди 
093 07— -6 Заштита и унапредување на човековата средина 

094 Се (085 до 093): 

08 - СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА НА ОПЗ 

095 08— -1 Издвојување во постојаната резерва 
096 08— -2 Тековна буџетска резерва 

097 Се (095 до 096): 

09 - ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ 
ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ 

098 09— -1 Орочени средства 
099 09— -2 Гарантни износи и депозити 
100 09— -3 Издвоени средства 
101 09— -4 Обврски по задолжувања од минатите години 

10 - ДРУГИ ПОТРЕБИ ШТО СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИ-
ТЕ НА ОПЗ . 

102 10— -1 (Други потреби од интерес за ОПЗ) 

103 Се (098 до 102): 

104 ВКУПНО СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ И ОПШТЕСТ-
ВЕНИ ПОТРЕБИ 
(062 068 Н- 073 084 -Н 094 097 4- 103): 

105 ВКУПНО РАСХОДИ (059 4- 104): 
106 Вишок на приходите над расходите (043 минус 105): 

СОСТОЈБАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 

107 Состојба на почетокот на извештајниот период 
108 Прилив во текот на извештајниот период 

109 Се (107 108): 

118 Користење во текот на извештајниот период (неповратни) 
111 Состојба на резервата на крајот од извештајниот период 

(109—110): 
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114. 
Врз основа на член 11 од Законот за распишу-

вање на задолжителен заем за стабилизација на 
стопанството („Службен весник на СРМ", бр. 3/73), 
републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА УПЛАТУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИОТ ЗАЕМ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА СТОПАН-

СТВОТО КАКО И ОБЛИКОТ И ТЕКСТОТ НА 
ОБВРЗНИЦИТЕ 

1. Во Упатството за начинот на уплатувањето 
на задолжителниот заем за стабилизација на сто-
панството како и обликот и текстот на обврзни-
ците („Службен весник на СРМ", бр. 6/73 и 25/73), 
во точката IV, потточката 3, во став 6, зборовите: 
„2 години" се заменуваат со зборовите: „3 години". 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-281/1 
9 февруари 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

115. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на точките 1 и 2 од став 1 на член 4 од 
Правилникот за конкретна распределба на станови 
добиени од средствата за солидарна изградба, до-
несен од советот на осигурениците на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување во 
Струга на 16 септември 1977 година, на основа чле-
нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јануа-
ри 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 2 од став 1 на 
член 4 од Правилникот за конкретна распределба 
на станови добиени од средствата за солидарна 
изградба, донесен од советот на осигурениците на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување во Струга на седницата одржана на 16 сеп-
тември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување во Струга на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. По повод поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста на точките 1 и 2 од став 1 на член 4 
од правилникот означен во точката 1 на оваа од-
лука затоа што основано се постави прашањето за 
нивната уставност. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник Су-
дов утврди дека со неговите точки 1 и 2 на став 
1 на член 4 е предвидено право за доделување стан 
на користење од становите наменети за работници 
со ниски лични примања да имаат лицата кои до 
денот на глобалната распределба на овие станови 
пет години биле пензионери и жители на подрач-
јето на општината Струга. 

5. Со алинејата 9 од став 3 на дел II од Основ-
ните начела на Уставот на СР Македонија е пред-
видено дека неприкосновената основа на полож-
бата и улогата на човекот, меѓу другото, ја сочи-
нува еднаквоста на правата, должностите и одго-

ворностите на луѓето во согласност со уставно-
ста и законитоста, додека со ставот 2 на член 204 
од Уставот е предвидено дека сите граѓани се ед-
накви пред законот. 

Судов смета дека со предвидувањето лицето 
што бара стан пред глобалната распределба на ста-
новите пет години да било пензионер и жител на 
општината, како услови за здобивање на пензионе-
рот-граѓанинот со правото на стан од становите 
наменети за работниците со ниски лични прима-
ња, се создава нееднаквост меѓу граѓаните затоа 
што оние пензионери-граѓани кои не ги исполну-
ваат овие услови се елиминираат од распределбата 
на таквите станови, иако и тие со дел од своите 
лични доходи односно од пензиите учествуваат во 
финансирањето на станбената изградба и тоа како 
во местото на поранешното нивно живеење така и 
на подрачјето на општината на кое го поставуваат 
барањето за добивање на стан. На тој начин, овие 
граѓани-пензионери се доведуваат во нееднаква по-
ложба во однос на другите граѓани-пензионери кои 
ги исполнуваат означените услови, со што несом-
нено се повредува уставното начело на еднаквоста 
на граѓаните во нивните права и должности. 

Со оглед на тоа што со точките 1 и 2 од став 
1 на член 4 од оспорениот правилник од правото 
за доделување стан на користење од становите на-
менети за работници со ниски лични примања се 
исклучени лицата кои до денот на глобалната рас-
пределба на становите пет години не биле пензио-
нери и жители на општината Струга, Судов оцени 
дека тие не се во согласност со уставното начело 
на еднаквост на граѓаните во нивните права, утвр-
дено во алинејата 9 од став 3 на дел И од Основ-
ните начела и во членот 204 од Уставот на СР Ма-
кедонија, поради што одлучи како во точката 1 на 
оваа одлука. 

У. бр. 76/78 
6 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

116. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на алинејата 11 на став 
1 на член 7 од Одлуката за цените за користење 
на услугите во јавниот градски сообраќај, донесена 
на 6 јуни 1978 година од работничкиот совет на 
Организацијата на здружениот труд „Градско со-
обраќајно претпријатие" во Скопје, по јавната рас-
права одржана на 21 декември 1978 година, на 
основа членот 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА алинејата 11 на став 1 на 
член 7 од Одлуката за цените за користење на 
услугите во јавниот градски сообраќај, донесена од 
работничкиот совет на Организацијата на здруже-
ниот труд „Градско сообраќајно претпријатие" во 
Скопје на седницата одржана на 6 јуни 1978 го-
дина („Службен гласник на град Скопје" бр. 29/78). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Организацијата на здружениот 
труд „Градско сообраќајно претпријатие" во Скопје 
на начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 87/78 од 6 септември 1978 година по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на алинејата 11 на став 1 на 
член 7 од актот означен во точката 1 на оваа од-
лука. Судов поведе постапка затоа што основано 
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се постави прашањето дали правото на бесплатен 
превоз во јавниот градски сообраќај за работници-
те во означената организација и нивнкте брачни 
другари утврдено во оспорената одредба од одлу-
ката не значи присвојување на општествени сред-
ства за кое нема основ во Уставот на СР Македо-
нија и во Законот за здружениот труд. 

4. Врз основа на писмените прилози и доказите 
изведени на јавната расправа Судов утврди дека 
во алинејата 11 на став 1 на член 7 од Одлуката 
за цените за користење на услугите во јавниот 
градски сообраќај е определено бесплатен превоз 
во јавниот градски сообраќај да користат работ-
ниците во Градското сообраќајно претпријатие и 
нивните брачни другари. Од оспорената одредба се 
гледа дека со неа за сите работници во означена-
та организација како и за нивните брачни другари 
е предвиден неограничен превоз со возилата во 
јавниот градски сообраќај, кои се општествени 
средства. 

5. Уставот на СР Македонија во Основните на-
чела определува дека никој нема право на сопст -
веност на општествените средства за производство 
— ниту општествено-политичка заедница, ниту ор-
ганизација на здружениот труд, ниту група гра-
ѓани, ниту поединец и дека никој не може по ни-
каков правно-сопственички основ да управува и 
располага со општествените средства за производ-
ство и за работа. Уставот во Основните начела исао 
така определува дека спротивен му е на општест-
вено-економскиот и на политичкиот систем утврден 
во Уставот секој облик на управување со произ-
водството, како и секој облик на распределба во 
вид на привилегии засновани врз монопол на упра-
вување со производството или во вид на присвоју-
вање на општествени средства врз групно-сопстве-
ничка основа и во други облици на приватизација 
на тие средства. Според Уставот трудот на човекот 
е единствениот основ за присвојување на произво-
дите на општествениот труд и за управување со 
општествените средства. Овие начела за каракте-
рот на општествените средства и за основите на 
присвојувањето се разработени и во нормативниот 
дел на Уставот. Така, според ставот 1 на член 13 
од Уставот, трудот и резултатите на трудот ја оп-
ределуваат материјалната и општествената полож-
ба на човекот врз основа на еднакви права и одго-
ворности, а според ставот 2 на член 17 од Уставот 
работниците во здружениот труд не можат во ост-
варувањето на правото на работа со општествени 
средства да стекнуваат материјални користи и дру-
ги предимства што не се засновани врз нивниот 
труд. Освен тоа, според ставот 3 на член 19 од 
Уставот, остварениот доход на основната организа-
ција на здружениот труд претставува материјална 
основа на правото на работниците да одлучуваат 
за условите на својот труд и за распределбата на 
доходот и да стекнуваат личен доход, а согласно 
ставот 2 на член 21 од Уставот работниците за 
вкупната лична и заедничка потрошувачка распо-
редуваат дел од доходот кој е сразмерен на нив-
ниот придонес во остварувањето на доходот што 
го дале со својот труд и со вложување на општест-
вени средства како минат труд на работниците. 

Исто така и согласно членот 3 од Законот за 
здружениот труд противзаконити се секоја форма 
на управување со производството и со другите оп-
штествени дејности и секоја форма на распредел-
ба кои ги изопачуваат социјалистичките самоуп-
равни општествени односи во вид на присвојување 
на општествените средства и резултатите од тру-
дот врз државносопственичка, групносопственичка 
или приватносопственичка основа, врз основа на 
економска или политичка моќ или во вид на биро-
кратско самоволие, технократска узурпација или 
самоволно одлучување, како и секоја привилегија 
заснована врз монопол на управување со средствата 
за производство и присвојување на резултатите од 
трудот. 

Од изнесените уставни и законски одредби 
произлегува дека Уставот, гарантирајќи им го на 
работниците во здружениот труд правото да ги ко-
ристат, управуваат и располагаат со општествените 
средства, истовремено ги утврдува и рамките во 
кои тоа право се остварува со цел да се обезбеди 
заштита и развој на социјалистичките самоуправни 
односи. Работниците при управувањето со општест-
вените средства и при распределбата на доходот 
должни се да поаѓаат од уставно-правната суш-
тина на општествената сопственост врз средствата 
за производство, односно од тоа дека никој нема 
сопственички монопол на средствата во општест-
вена сопственост, па ни работниците кои имаат 
право да ги користат, управуваат и располагаат со 
тие средства, а дека трудот е единствениот основ 
за присвојување на производите на општествениот 
труд и за управување со општествените средства. 
Поради тоа работниците не можат да вршат прис-
војување на општествените средства за производст-
во и работа врз основа на самото право на работа, 
туку присвојување можат да вршат само на оства-
рениот доход во основната организација на здру-
жениот труд кој претставува материјална основа 
на правата на работниците да одлучуваат за усло-
вите на својот труд и за распределбата на доходот, 
како и да стекнуваат личен доход. Затоа, секое 
присвојување на средствата за производство во 
општествена сопственост како и присвојувањето на 
производите на општествениот труд кое нема основ 
во трудот и во остварениот доход, значи, според 
мислењето на Судов, претворување на општестве-
ната сопственост во еден вид на групна сопстве-
ност. 

Имајќи ја предвид оспорената одредба од одлу-
ката како и означените уставни и законски одред-
би Судов смета дека утврденото право на беспла-
тен превоз во јавниот градски сообраќај за работ-
ниците во Градското сообраќајно претпријатие во 
Скопје и за нивните брачни другари, претставува 
всушност присвојување на општествени средства и 
стекнување материјални користи од страна на ра-
ботниците за кои нема основ во Уставот и законот. 
Возилата во јавниот градски сообраќај се општест-
вени средства со кои, работниците во означената 
организација, имаат право на работа. Меѓутоа, пра-
вото на работа со општествени средства не значи и 
право на сопственост на тие средства, поради што 
и работниците во оваа организација не можат да 
вршат присвојување на општествените средства со 
кои работат, ниту да стекнуваат материјални ко-
ристи или други предимства кои не се засновани 
врз нивниот труд и остварениот доход. А неогра-
ничениот и безусловен бесплатен превоз во јавниот 
градски сообраќај за работниците во означената 
организација може да се сфати само како привиле-
гија што овие работници ја утврдиле за себе спро-
тивно на овластувањата што произлегуваат од пра-
вото на работа со општествените средства. 

Наводот на учесникот во постапката дека со 
бесплатниот превоз Градското сообраќајно прет-
пријатие им обезбедува, односно им ги надоместу-
ва трошоците на работниците за доаѓање и враќа-
ње од работа, Судов не можеше да го уважи затоа 
што таков заклучок не произлегува од оспорената 
одредба. Според мислењето на Судов и во оваа ор-
ганизација работниците можат и имаат право да го 
уредат прашањето во врска со надоместувањето 
на трошоците за нивното доаѓање и враќање од ра-
бота при што, со оглед на природата на работните 
задачи што ги извршуваат одделни работници (во-
зачите, на пример) можен е и различен пристап 
при уредувањето на тоа прашање. Меѓутоа, Судов 
смета дека неограничениот бесплатен превоз во јав-
ниот градски сообраќај за сите работници во оваа 
организација несомнено ги надминува рамките на 
надоместување трошоци за редовно доаѓање и вра-
ќање од работа. 
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Што се однесува до наводите на учесникот во 
постапката дека е потребно преиспитување на оп-
равданоста од постоење на бесплатен превоз и за 
другите категории на корисници определени во 
членот 7 од оспорената одлука (народни херои, но-
сители на Партизанска споменица од 1941 година, 
воени инвалиди, носители на Илинденска споме-
ница итн.) Судов утврди дека овие повластици 
не произлегуваат од непосредниот однос на овие 
корисници со средствата во општествена сопстве-
ност со кои имаат право на работа работниците во 
означената организација, туку произлегуваат од 
други основи (закон и друго). Исто така Судов сме-
та дека и прашањето за надоместување на трошо-
ците за бесплатниот превоз на означените катего-
рии корисници Градското сообраќајно претприја-
тие може да го решава во согласност со постојните 
прописи. 

Со оглед на тоа што во алинејата 11 на член 7 
од оспорената одлука е предвидено право на бес-
платен превоз за работниците во Градското сооб-
раќајно претпријатие во Скопје, како и за нивните 
брачни другари и тоа врз основа на самото право 
на работа што тие работници го имаат со возилата 
во јавниот градски сообраќај кои се општествени 
средства, Судов оцени дека таа одредба не е во 
согласност со означените уставни и законски од-
редби. 

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

У. бр. 87/78 
21 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

117. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 19 и ставот 2 
на член 27 од Правилникот за користење патнички 
возила донесен на 26 октомври 1976 година од ра-
ботничкиот совет на Градскиот трговски центар во 
Скопје, по јавната расправа одржана на 21 де-
кември 1978 година, на основа членот 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членот 19 и ставот 2 на 
член 27 од Правилникот за користење патнички во-
зила донесен од работничкиот совет на Градскиот 
трговски центар во Скопје на седницата одржана 
на 26 октомври 1976 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Градскиот трговски центар во 
Скопје на начинот определен за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 126/77 од 6 септември 1978 година по сопст-
вена иницијатива поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членот 19 и ставот 2 
на член 27 од правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука, Судов поведе постапка затоа што 
основано се постави прашањето дали правото на 
користење за лични потреби на работниците на 
товарните моторни возила кои служат за потребите 
на означената организација, утврдено во оспорените 
одредби на правилникот не значи присвојување од 
страна на работниците во оваа организација на оп-
штествени средства за кое нема основ во Уставот 
на СР Македонија и Законот за здружениот труд. 

4. Врз основа на писмените прилози и дока-
зите изведени на јавната расправа Судов утврди 

дека во оспорениот член 19 од означениот правил-
ник е определено товарните моторни возила на 
Градскиот трговски центар во ,Скопје во исклучи-
телни случаи да можат да се даваат на употреба 
на работниците во оваа организација и тоа за пре-
несување, на покуќнина од еден стан во друг, за 
превоз на огрев и во други итни случаи. Користе-
њето на товарните моторни возила, според овој 
член од правилникот, го одобрува заменикот на ге-
нералниот директор и директорот на општо-прав-
ниот отсек. Според оспорениот став 2 на член 27 
од правилникот, работникот кој користел товарно 
моторно возило ги плаќа само стварните трошоци. 

5. Согласно ставот 5 на дел И од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија спротивен му 
е на општествено-економскиот и на политичкиот 
систем утврден во Уставот секој облик на управу-
вање со производството како и секој облик на рас-
пределба во вид на привилегии засновани врз мо-
нопол на управување со производството или во вид 
на присвојување на општествени средства врз груп-
но-сопственичка основа и во други облици на при-
ватизација на тие средства. Исто така, согласно 
ставот 4 на дел III од Основните начела на Уста-
вот, никој нема право на сопственост на општестве-
ните средства за производство, ниту општествено-
политичка заедница, ниту организација на здру-
жениот труд, ниту група граѓани, ниту поединец и 
никој не може по никаков правносопственички ос-
нов да управува и располага со општествените 
средства за производство и за работа, ниту само-
волно да ги определува условите за распределба. 
Според ставот 5 од овој дел на Основните начела 
трудот на човекот е единствена основа за присво-
јување на производите на општествениот труд и за 
управување со општествените средства. Овие на-
чела за карактерот на општествените средства и 
за основите на присвојувањето поблиску се раз-
работени во нормативниот дел на Уставот. Така, 
според ставот 1 на член 13 од Уставот, трудот и 
резултатите на трудот ја определуваат материјал-
ната и општествената положба на човекот врз осно-
ва на еднакви права и одговорности, а според ста-
вот 2 на член 17 од Уставот работниците во здру-
жениот труд не можат во остварувањето на право-
то на работа со општествени средства да стекну-
ваат материјални користи и други предимства што 
не се засновани врз нивниот труд. Освен тоа, спо-
ред ставот 3 на член 19 од Уставот, остварениот 
доход на основната организација на здружениот 
труд претставува материјална основа на правото 
на работниците да одлучуваат за условите на сво-
јот труд и за распределбата на доходот и да стек-
нуваат личен доход, а согласно ставот 2 на член 21 
од Уставот работниците за вкупната лична и заед-
ничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот 
кој е сразмерен на нивниот придонес во оствару-
вањето на доходот што го дале со својот труд и со 
вложување на општествени средства како минат 
труд на работниците. 

Исто така и согласно членот 3 од Законот за 
здружениот труд противзаконити се секоја форма 
на управување со производството и со другите оп-
штествени дејности и секоја форма на распределба 
кои ги изопачуваат социјалистичките самоуправни 
општествени односи во вид на присвојување на оп-
штествените средства и резултатите од трудот врз 
државносопственичка, групно-сопственичка или 
приватно-сопственичка основа, врз основа на еко-
номска или политичка моќ или во вид на биро-
кратско самоволие, технократска узурпација или 
самоволно одлучување, како и секоја привилегија 
заснована врз монополот на управување со средст-
вата за производство и присвојувањето на резул-
татите од трудот. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека Уставот, гарантирајќи им го на ра-
ботниците во здружениот труд правото да ги ко-
ристат, управуваат и располагаат со општествените 
средства, истовремено ги утврдува и рамките во 



10 март 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 - Стр. 159 

кои тоа право се остварува со цел да се обезбеди 
заштита и развој на социјалистичките самоуправ-
ни односи. Работниците при управувањето со оп-
штествените средства и при распределбата на до-
ходот должни се да поаѓаат од уставно-правната 
суштина на општествената сопственост врз сред-
ствата за производство, односно од тоа дека никој 
нема сопственички монопол на средствата во оп-
штествената сопственост, па ни работниците кои 
имаат право да ги користат, управуваат и распола-
гаат со тие средства, а дека трудот е единствениот 
основ за присвојување на производите на општест-
вениот труд и за управување со општествените 
средства. Поради тоа работниците не можат да 
вршат присвојување на општествените средства за 
производство и работа врз основа на самото право 
на работа, туку присвојување можат да вршат само 
на остварениот доход во основната организација на 
здружениот труд кој претставува материјална ос-
нова на правата на работниците да одлучуваат за 
условите на својот труд и за распределбата на до-
ходот, како и да стекнуваат личен доход. Затоа, се-
кое присвојување на средствата за производство во 
општествена сопственост, како и присвојувањето 
на производите на општествениот труд кое нема 
основ во трудот и во остварениот доход, значи, 

според мислењето на Судов, претворување на оп-
штествената сопственост во еден вид на групна 
сопственост. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од 
означениот правилник е предвидено работниците во 
Градскиот трговски центар во Скопје да можат да 
ги користат за свои лични потреби товарните мо-
торни возила кои се општествени средства и кои 
служат за потребите на означената организација 
со надоместување само на стварните трошоци, Су-
дов смета дека со тоа се овозможува присвојување 
од страна на работниците во оваа организација на 
општествени средства за кое нема основ во трудот 
и остварениот доход на организацијата, односно 
оцени дека тие не се во согласност со означените 
одредби на Уставот на СР Македонија и се во спро-
тивност со Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 126/78 
21 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

103. 
Врз основа на член 244, став 2, алинеја 3 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Социјалистичка Република Црна Го-
ра, Социјалистичка Република Хрватска, Соција-
листичка Република Македонија, Социјалистичка 
Република Словенија, Социјалистичка Република 
Србија, Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово и Социјалистичка Автономна Покраина Војво-
дина, кои ги застапуваат овластените претставници, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ЕМИСИЈА НА АДМИ-

НИСТРАТИВНИТЕ И НА СУДСКИТЕ МАРКИ 

Член 1 
Во Општествениот договор за единствената еми-

сија на административните и на судските таксени 
марки („Службени лист СР БиХ" бр. 37/73, „Служ-
бени лист СР ЦГ" бр. 4/74 и 12/74, „Народне но-
вине СРХ", бр. 6/74, „Службен весник на СРМ", 
бр. 43/73, „Урадни лист СРС", бр. 2/74, „Служ-
бени гласник СРС", бр. 1/74, „Службени лист 
САПК", бр. 45/73, „Службени лист САПВ" бр. 
16/73), во член 3 зборот „длабок" се брише. 

Член 2 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

пишувањето, а ќе се објави во службеното гласило 
на секоја република, односно автономна покраина. 

Во Белград, 30 јануари 1979 година 

ЗА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ' 
д-р Обрад Пилјак, 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за 
финансии, с. р. 

ЗА СР ЦРНА ГОРА, 
Драгутин Вучинич, 
заменик на републичкиот 
секретар за финансии, с. р. 

ЗА СР ХРВАТСКА, 
Емилио Влачиќ, 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за 
финансии, с. р. 

ЗА СР МАКЕДОНИЈА, 
Ристо Филиповски, 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за 
финансии, с. р. 

ЗА СР СЛОВЕНИЈА, 
Милица Озбич, 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за 
финансии, с. р. 

ЗА СР СРБИЈА, ' 
Борислав Атанацковиќ, 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за 
финансии, с. р. 

ЗА САП КОСОВО, 
Џемшит Дуриќи, 
член на Извршниот совет и 
покраински секретар за 
финансии, с. р. 

ЗА САП ВОЈВОДИНА, 
Исидор Секицки, 
член на Извршниот совет и 
покраински секретар за 
финансии, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ 
104. 

Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74, 9/78) и член 23 од 
Статутот на Заедницата, Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на град 
Скопје на VII-та седница одржана на ден 23. П. 
1979 година, а согласно Заклучокот на Извршниот 
совет на СРМ, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛ-

ТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката бр. 02-1067/1 донесена од Собра-

нието на СИЗ на културата на град Скопје, во 
член 2 став 1 точка 1 се врши изменување на стап-
ката и се утврдува нова стапка: 

1. Придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд по стапка од 0,80%. 

Во другиот дел Одлуката не се менува. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година и ќе се објави во „Службен гласник на 
град Скопје". 

Број: 02-188/1 
23 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СИЗ на културата 
на град Скопје, 

Предраг Кушевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БЕРОВО 

105. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 став 1 али-
неја 8 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15 став 
1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово и Одлуката на 
Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување од 20. 12. 1977 година за 
утврдување на најнискиот износ на помошта за 
спрема на новородено дете, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Берово, на седницата на Соборот на де-
легатите — корисници на услугите, одржана на 
29 декември 1978 година, донесе 

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

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на помош-

та за спрема на новородено дете. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете изнесува 400 динари за секое новородено дете. 

Член 3 
На осигурениците за сите осигурени случаи, им 

припаѓа помош за спрема на новородено дете и тоа 
на: 

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

брачната другарка која е осигурена како член на 
семејството; 

3. осигуреник, во случај на породување на дру-
го женско лице кое е осигурено како член на се-
мејството, ако осигуреникот пред породувањето го 
исполнувал условот од претходното осигурување; 

4. помош за спрема на новородено дете припаѓа 
и во случај на породување на женски член на се-
мејството на кој му е обезбедена здравствена за-
штита додека осигуреникот се наоѓа на отслужу-
вање на воениот рок; 

5. помош за спрема на новородено дете при-
паѓа и за дете родено во рок од 10 месеци од де-
нот на смртта на осигуреникот, односно по разво-
дот на бракот со осигуреникот; 

6. помош за спрема на новородено дете припаѓа 
и за дете усвоено до 6 месеци, ако за детето по-
мош за спрема не е исплатувана; 

7. помош за спрема на новородено дете припа-
ѓа и за вонбрачно дете ако е татковството утврде-
но со правосилна пресуда. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. 

Број 01-49/1 
29 декември 1978 година 

Берово 
Претседател, 

дипл. екон. Борис Сивевски, с. р.. 

106. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 9 став 1 алинеја 
8 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15 став 
1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово и Одлуката за ут-
врдување на најнискиот износ на дневниците на 
осигурените лица на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Скоп-
је кои се упатуваат на преглед и лекување во дру-
го место од 20. 12. 1977 година, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Берово, на седницата на Со-
борот на делегатите — корисници на услугите, одр-
жана на 29 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУ-
РЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И 
ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување на осигурените лица за вре-
ме на патување и престој во друго место во врска 
со остварувањето на здравствената заштита изне-
сува : 

1. ако се упатуваат во места на територијата на 
СРМ, 100 динари, 
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2. ако се упатуваат во места надвор од терито-
ријата на СРМ, 120 динари; 

3. ако се упатуваат во Скопје, 110 динари; 
4. ако се упатуваат во другите републички и 

покраински центри, 150 динари. 
За деца до 5 годишна возраст се исплатува 

50% од износите одредени во став 1 од овој член. 

Член 2 
Осигуреното лице остварува право на полна 

дневница кога патувањето и престојот во друго 
место трае повеќе од 12 часа, половина дневница од 
8 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не сле-
дува дневница. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Број 01-48/1 
29 декември 1978 година 

Берово 
Претседател, 

дипл. екон. Борис Сивевски, с. р. 

107. 

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 18 став 1 точка 4 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
Соборот на делегатите на корисниците на услуги 
и Соборот на делегатите — даватели на услугите, 
на седницата одржана на 29 декември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА И УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВН-
И Т Е ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕ-

НИЦИ 

Член 1 
Основиците за пресметување на придонесот за 

здравствено осигурување се утврдуваат и тоа: 
1. за работниците вработени кај приватни ра-

ботодавци, личниот доход договорен меѓу работо-
давецот и работникот, но не помалку од следниот 
износ: 

— неквалификувани работници — 2.200,00 ди-
нари, 

— полуквалификувани работници — 2.500,00 
динари, 

— квалификувани работници — 3.000,00 ди-
нари, 

— висококвалификувани работници — 3.500,00 
динари, 

— домашни помошнички — 2.200,00 динари. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Број 01-47/1 
29 декември 1978 година 

Берово 
Претседател, 

дипл. екон. Борис Сивевски, с. р. 

108. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 став 1 алинеја 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15 став 1 точка 
16 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Берово и Одлуката на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје за утврдување на најнискиот 
износ на надоместокот на трошоците за закоп на 
осигурено лице од 20. 12. 1977 година, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово, на седницата на 
Соборот на делегатите — корисници на услугите, 
одржана на 29 декември 1978 година, донесе 

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

ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на надо-

местокот на трошоците за закоп и посмртна помош 
на осигурено лице. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурени лица изнесува: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 

годишна возраст, 750,00 динари. 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст, 1.200,00 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 годишна возраст, 1.700,00 динари; 
4. во случај на смрт на осигурено лице на воз-

раст над 14 години, 2.000,00 динари. 

Член 3 
Надоместокот за закоп на осигурено лице над-

вор од подрачјето на Заедницата, ќе се исплатува 
според Одлуката на Заедницата каде се врши за-
конот на осигуреното лице, ако е поповолно за 
него. 

Член 4 
Надоместок на трошоците за закоп на осигуре-

но лице умрено во странство, за време додека пре -
стојувало таму, се одредува и исплатува во висина 
на стварните трошоци за закоп во односната земја. 

Член 5 
Во случај на смрт на осигуреник, на членовите 

на неговото семејство им припаѓа посмртна помош 
во еднократен износ во висина од основот на надо-
местокот на личниот доход од претходната година, 
ако осигуреникот до својата смрт ги издржувал. 

Во случај на смрт на осигуреник-пензионер, 
посмртна помош припаѓа во висина на износот на 
пензијата примена во претходниот месец. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. 

Број 01-46/1 
29 декември 1978 година 

Берово 
Претседател, 

дипл. екон. Борис Сивевски, с. р. 

10 март 1979 



Стр. 162 - Бр. 7 10 март 1979 

109. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 19 став 1 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Берово, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Берово, на седни-
цата на Соборот на делегатите земјоделци — ко-
рисници на услугите и Соборот на делегатите ра-
ботници од здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 29 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС 
ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ 

ТУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 
ГОДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-

ход на земјоделците за 1979 година изнесува 8%, од 
тоа: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита, 4,80%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови, 
3,20%. 

2. Паушалниот придонес по осигурено лице из-
несува 80,00 динари и тоа: 

— износот од 48,00 динари, на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 32,00 динари на име придонес за 
правата што Заедницата самостојно ги утврдува. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се 
занимаваат со земјоделие ќе плаќаат придонес за 
здравствено осигурување по 140,00 динари по член 
годишно од тоа: 

— износ од 84,00 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 56,00 динари за правата од здрав-
ствена заштита што Заедницата самостојно ги утвр-
дува. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Број 01-45 1 
29 декември 1978 година 

Берово 
Претседател, 

дипл. екон. Борис Сивевски, с. р. 

110. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 18 став 1 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Берово, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Берово, на седницата 
на Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите и Соборот на делегатите на ра-
ботниците на здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 29 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИТЕ 
ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Важноста на Одлуката за стапките и тарифа-

та на придонесите за здравствено осигурување на 
работниците и стапката на посебните придонеси за 
користење на здравствена заштита во странство за 
1979 година, бр. 01-41/1 од 28. 12. 1977 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 4/77), се продолжу-
ва и за 1979 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Бр. 01-44/1 
29 декември 1978 година 

Берово 
Претседател 

дипл. екон. Борис Сивевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

111. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 26 точка 7 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Би-
тола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и 
Ресен, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Бито-
ла, по прибавено мислење од основните заедници 
во Битола, Демир Хисар и Ресен, со рамноправно 
учество на Соборот на делегатите корисници на ус-
лугите — работници и Соборот на делегатите — 
даватели на услугите, на седницата одржана на 28 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБО-

ТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основици за пре-

сметување и плаќање на придонесите за здравстве-
но осигурување на лица вработени кај приватни 
работодавци и права од здравственото осигурување 
за кои со закон не се утврдени основици на при-
донес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдува-
ње на права од ова осигурување на лицата вра-
ботени кај приватни работодавци претставува до-
говорениот личен доход меѓу приватниот работо-
давец и работникот кој што не може да биде по-
мал од: 

— за неквалификуваните работници и домаш-
ните помошнички во висина на гарантираниот ли-
чен доход од општината во која ја врши својата 
дејност, утврден со посебни прописи; 

— за полуквалификувани 
работници 

— за квалификувани работ-
ници 

— за висококвалификувани 
работници 

- 2.200,00 дин. 

- 2.600,00 ,, 

- 3.300,00 ,, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 3 
За учениците од училиштата за средно обра-

зование кои, покрај училишната, изведуваат и 
практична настава во организација на здружен 
труд или кај приватен работодавец, основица за 
остварување на права од здравственото осигуру-
вање претставува наградата што ја прима. Оваа 
основица не може да биде помала од: 

— за ученици од прва година — 400,00 дин. 
— за ученици од втора година — 600,00 дин. 
— за ученици од трета година — 800,00 дин. 
— за ученици од четврта година — 1.000.00 дин. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 бр. 
47/51 од 27. 12. 1977 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

02 бр. 47/52 
28 декември 1978 година 

Битола 
Соборот на делегати-корисници 

на услуги 
Претседател, 

Атанас Арсевски, с. р. 

Собор на делегати-даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, с. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановска с. р. 

112. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Битола и основни заедници 
во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравст -
веното осигурување — Битола, со рамноправно 
учество на Соборот на корисници на услугите — 
работници и Соборот на даватели на услугите од 
здравството, на седницата одржана на 28 декември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1979 година се пла-
ќаат за: 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 115,00 динари; 

2. учениците во средните училишта за одделни 
струки за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организација на здружениот 
труд, училиштето или кај приватен работодавец, 
во износ од 60,00 динари; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии, кои поради тоа преки-
нале вработување, ако за тоа време примаат сти-
пендија, се плаќа придонес во износ од 240,00 ди-
нари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти, ги упати како свои стипендисти на практич-
на работа во друга организација заради стручно 
оспособување, ако за тоа време примаат стипен-
дија, придонесот се плаќа во износ од 240,00 ди-
нари; 

5. лицата кои учествуваат во младински работ-
ни акции, а кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени во сите случаи на инва-
лидност, во износ од 50,00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ од 50,00 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 
(логорување), во износ од 50,00 динари; 

8. за лицата — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на изведување на задачите на територијалната 
одбрана, во износ од 50,00 динари; 

9. уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет, 
во износ од 120,00 динари; 

10. за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските работници на работа во странство 
кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои 
не им е обезбедена здравствена заштита кај стран-
скиот носител на здравственото осигурување се 
плаќа придонес за здравствено осигурување во пос-
тојан износ од 90,00 динари; 

11. уживателите на инвалиднини по прописите 
на инвалидското осигурување и тоа само за случај 
на потреба од лекување во врска со повреда или за-
болување што предизвикало телесно оштетување на 
кои им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 
60 динари; 

12. иселениците — повратници додека се прија-
вуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ 
од 120,00 динари; 

13. брачните другари, односно родители, осигу-
рени според член 21 од Законот за здравствено 
осигурување и задолжителни видови на здравстве-
на заштита на населението, по 150,00 динари; 

14. членовите на семејство на осигуреникот кој 
се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, 
ако пред тоа го исполнил условот на претходно 
осигурување, во износ од 150,00 динари по член; 

15. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на извршување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанува работниот однос во 
работната организација за време на издржувањето 
на казната, во износ од 150,00 динари по член. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донеси за здравствено осигурување за случај несре-
ќа на работа и заболување од професионални за-
болувања во износ од по 20,00 динари за: 

1. учениците во средните училишта и студенти-
те во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во младинските ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, како и лицата кои учествуваат во органи-
зирани работни акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; 
4. лицата кои се наоѓаат на извршување на 

задачите на територијалната одбрана и на цивил-
ната заштита; 

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или на преквалификација, а се упатени од 
Самоуправната интересна заедница за вработу-
вање 
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6. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време; 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1, точка 1 до 8 

од оваа одлука по видови на здравствена заштита 
ќе се распределуваат во следната структура: 

— за задолжителни видови — 41,1, 
— за останати права над задолжител-

ните видови — 56,2, 
— за несреќа на работа и професио-

К нално заболување — 2,7, 
а придонесите од точка 9—15 се распределуваат за: 

— задолжителни видови — 42,3, 
— за останати права над задолжител-

ните видови — 57,7. 

Вкупно платените придонеси според член 1 и 2 
по заедници ќе се распоредуваат за: 

— Општинска заедница — 18,00, 
— Основна заедница — 82,00. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад по исклучок на придонесите од член 1 
точка 10. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од 1 месец, за секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката на оваа заедни-
ца, 02 бр. 47/50 од 27. 12. 1977 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. 

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

02 бр. 47/51 
28 декември 1978 година 

Битола 
Собор на делегати-корисници 

на услуги-работници 

Претседател, 
Атанас Арсевски, с. р. 

Собор на делегати-даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, с. р. 

Собрание на Општинската заедн. 
на здравството и здравственото 

осигурување — Битола 

Претседател, 
Благој Силјановски, с. р. 

113. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување - - Битола и основни заедници 
во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Битола, со рамноправно 
учество на Соборот на делегатите корисници на ус-
лугите — работници и Соборот на делегатите — 
даватели на услугите, на седницата одржана на 28 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Се продолжува важноста на Одлуката за стап-

ките и тарифата на придонесите за здравствено 
осигурување и стапката на посебниот придонес за 
користење на здравствена заштита во странство за 
1978 година, 02 - Број 47/52 од 27 декември 1977 
година, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
7/78 година, и за 1979 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. Истата 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

02 Бр. 47/53 
28 декември 1978 година 

Битола 
Собор на делегати корисници 

на услуги-работници 
Претседател, 

Атанас Арсевски, с. р. 

Собор на делегати-даватели 
на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, с. р. 

Собрание на Општинската заед-
ница на здравството и здравстве-

ното осигурување — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановска с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО - ВИНИЦА 

114. 
Врз основа на член 5 точка 8 од Законот за 

СИЗ С („Службен весник на СРМ", бр. 49/79) и член 
32 став 1 точка 1, Собранието на СИЗС — Виница, 
на својата редовна седница одржана на 25 јануари 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Работниците од ОЗТ, во СИЗ и работните заед-

ници што вршат работи од заеднички интерес за 
повеќе основни организации на здружен труд, за 
општествените органи, општествено-политичките 
организации како организации на здружен труд, 
работниците вработени кај луѓе што работат со 
средства на трудот во сопственост на граѓаните, 
пензионерите во рамките на СИЗС — Виница из-
двојуваат, здружуваат и распределуваат средства 
за станбена изградба и други намени. 

Член 2 
Основицата за пресметувале на придонесот од 

претходниот член претставува бруто личниот доход 
на вработените по стапка од 4%. 
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Член 3 
Пресметувањето и утврдувањето на придонесот 

од член 2 на оваа одлука ќе се врши според про-
писите за даноците на граѓаните. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со донесувањето и 

објавувањето во „Службен гласник на општината 
Виница" и „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-1515/1 
25 јануари 1979 година 

Виница 
Претседател, 

Јаким Бубински, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ГОСТИВАР 

115. 

Врз основа на член 36 од Законот за здравст-
вено осигурување и задолжителните видови здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник 
на СРМ", број 21/71) и член 44 од Статутот на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, Собранието на За-
едницата на седницата на Соборот на земјоделци-
те — корисници на услугите и Соборот на давате-
лите на услуги, одржана на 1 февруари 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРАВАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕ-
НИЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА-
ТА ЗАШТИТА И ЗА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВО-

ТО ВО ТРОШОЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат правата од здрав-

ствената заштита на земјоделските осигуреници 
при користењето на здравствената заштита и ви-
сината (партиципацијата) на учеството на трошо-
ците на здравствената заштита, што го плаќаат 
осигурениците — земјоделци. 

Член 2 
На осигурениците — земјоделци, на товар на 

средствата на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување Гостивар (во на-
тамошниот текст: Заедница), им се обезбедува ко-
ристење на правата од задолжителните видови 
здравствена заштита предвидени во Законот за 
здравствено осигурување и задолжителните видо-
ви здравствена заштита на населението и Статутот 
на Заедницата. 

Член 3 
Целосна здравствена заштита на товар на сред-

ствата на Заедницата им се обезбедува на сите зем-
јоделски осигуреници без оглед на возраста во обем 
на права што Заедницата сама ги утврдува и тоа: 

1. за амбулантно-поликлинички прегледи и ус-
луги (општи и специјалистички); 

2. лекови и санитетски материјал; 
3. прегледи, лекување и вадење на заби и 
4. права на превоз со кола за итна помош кога 

е тоа неопходно за пренос на болниот до најблис-
ката здравствена организација која може да му 
укаже потребна лекарска помош. 

Член 4 
Осигурениците — земјоделци кои не се опфа-

тени со задолжителните видови здравствена заш-
тита, при користење па правата од здравствена 
заштита, учествуваат (партиципираат) со свои сред-
ства за следните здравствени услуги: 

1. 20% од договорената вредност на услугата за 
стационарно лекување на редовните ученици и 
студенти над 20 годишна возраст до пропишаното 
редовно школување; 

2. 50% од договорената вредност на здравстве-
ната услуга во случај на стационарно лекување во 
сите стационарни здравствени организации, вклу-
чувајќи ги и специјалистичките стационари, освен 
стационарите со примена на природни фактори за 
лекување; 

3. 50% од цената на услугата за незадолжител-
ните вакцинации; 

4. 50% од вредноста на услугата пружена со 
цел да се извршат естетски корекции на одделни 
органи или делови на телото и хируршки корекции 
на вродените недостатоци; и 

5. за лекови и санитетски материјал кога се пре-
пишуваат на рецепти — во висина на учеството 
на осигурениците — работници. 

Член 5 
Осигурениците — земјоделци при користење на 

здравствените услуги учеството од претходниот 
член на оваа одлука го плаќаат на здравствената 
работна организација што ја извршила услугата. 

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

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

Бр. 08-89/6 
1 февруари 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексоски, с. р. 

116. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоу-
правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 
7 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар 
Собранието на Заедницата, на седницата на Собо-
рот на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на давателите на услуги, одржана на 1 
февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стапките на 

придонесите за здравственото осигурување на ра-
ботниците, бр. 02-456 од 30. 12. 1976 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 2/77, 1/78 и 1/79), се вршат 
следните измени и дополнувања: 

Во член 2 точка 3 на Одлуката под „а" текстот 
се заменува со нов кој гласи: 

„0,40% од доходот на основните организации на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции од областа на стопанството, вклучувајќи ги и 
организациите на здружениот труд регистрирани 
како установи распоредени во областите од 01 до 
010 од Одлуката за единствената класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76). 

Основицата за пресметување и плаќање на 
придонесот од претходниот став е остварениот до-
ход". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 08-89/4 
1 февруари 1979 година 

Гостивар 
Претседател; 

Милутин Алексоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И' ЗДРАВСТВЕ-
НОТОХ)СИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

117. 
Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Т. Велес, Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување, на 
редовната седница одржана на 28 декември 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравството и здрав-

ственото осигурување на работниците се утврдува 
во висина од 7,60% од бруто личниот доход во кој 
се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита, од 
3,20% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата, од 4,40%. 

II 
За обврзниците на придонесот за здравството и 

здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 
7 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување за кои 
е определена во нето лични примања, стапката на 
придонесот за здравството и здравственото осигу-
рување се утврдува во височина од 12,00% од нето 
основицата во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
5,50%; 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигурува-
ње што самостојно ги утврдува Заедницата, 6,50%. 

III 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување во случај на несреќа при ра-
бота и заболување од професионална болест се 
утврдува во висина од 0,40% од определената осно-
вица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружен труд од облас-
та на стопанството, како и основните организации 
на здружен труд регистрирани како установи, кои 
во номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и други организации и државните органи по 
дејности се распоредени во областите од 1 до 8, 
остварениот доход намален за пресметаните дого-
ворни обврски, освен данокот на доход; 

2. за другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, општествено-политички 
организации и здруженија и други работни заед-
ници што не се организирани како организации на 
здружен труд кои во своето работење не оствару-
ваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 

од номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и другите организации и државните органи 
по дејности, бруто личниот доход на вработените. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 538 
28 декември 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

118. 
Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње, на својата редовна седница одржана на 28 де-
кември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравственото осигурување на 

земјоделските осигуреници за 1979 година ќе се 
пресметува и наплатува: 

1. На осигуреници земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход): 

а) по стапка од 7% на катастарскиот приход, 
од кои: 

— за задолжителни видови на здравствена 
заштита, 4,0%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата 3,0%; 

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови здравствена зашти-
та, 30,00 дин. 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува заедницата, 20,00 динари. 

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност: 

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови здравствена зашти-
та, 30,00 дин. 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари. 

б) по 200,00 динари од домаќинство од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена заш-

тита, 120,00 дин. 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата, 80,00 динари. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по неј-

зиното објавување во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 538 
28 декември 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

Стр. 166 - Бр. 7 
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119. 
Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Титов Велес, Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на седницата одржана на 28 декември 1978 
година, донесе 

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

НЕГОТИНО ЗА 1979 ГОДИНА 
I 

Придонесот за здравственото осигурување на 
земјоделските осигуреници за 1979 година ќе се 
пресметува и наплатува: 

1. На осигуреници земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход): 

а) по стапка од 6"% на катастарскиот приход, 
од кои: 

— за задолжителни видови на здравствена 
заштита 4,0%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата 3,0%; 

б) по 50,00 за секое осигурено лице, од кои: 
— за задолжителни видови здравствена заш-

тита, 30,00 дин.; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата, 20,00 динари. 
2. На осигуреници — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска де,! 
ност: 

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови здравствена заш-
тита, 30,00 дин; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари; 

б) по 200,00 динари за домаќинството од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена 

заштита, 120,00 динари; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата, 80,00 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по неј-

зиното објавување во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 538 
28 декември 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

120. 
Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Титов Велес, Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на својата редовна седница одржана на 28 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравството и здрав-

ственото осигурување на работниците се утврдува 
во висина од 7,60% од бруто личниот доход во која 
се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
3,20% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 4,40% . 

И 
За обврзниците на придонесот за здравството и 

здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 
7 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување за кои 
е определена во нето лични примања, стапката на 
придонесот за здравство и здравствено осигурува-
ње се утврдува во височина од 12,0% од нето осно-
вицата во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
5,5% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигурува-
ње што самостојно ги утврдува Заедницата, 6,5%. 

III 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување во случај на несреќа при ра-
бота и заболување од професионални болести се 
утврдува во висина од 0,40% од определената осно-
вица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружен труд од облас-
та на стопанството, како и основните организации 
на здружен труд регистрирани како установи, кои 
во номенклатурата за распоредување на стопански-
те и други организации и државните органи по деј-
ности се распоредени во областите од 1 до 8, оства-
рениот доход намален за пресметаните и договорни 
обврски, освен данокот на доход; 

2. за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички ор-
ганизации и здруженија и други работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жен труд кои во своето работење не остваруваат 
доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од 
номенклатурата за распоредување на стапките и 
други организации и државните органи по дејнос-
ти, бруто личниот доход на вработените. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 538 
28 декември 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

121. 
Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Титов Велес, Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на својата редовна седница одржана на 28 
декември 1978 година, донесе 

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

НЕГОТИНО ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравственото осигурување на 

земјоделските осигуреници за 1979 година ќе се 
пресметува и наплатува: 

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход): 

Бр. 7 - Стр. 167 
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а) по стапка од 6% на катастарскиот приход, од 
кои: 

— за задолжителни видови на здравствена 
заштита, 4,0%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 3,0%; 

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови здравствена заш-
тита, 30,00 дин.; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари. 

2. На осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност: 

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови на здравствена 
заштита, 30,00 дин.; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 20,00 динари; 

б) по 200,00 динари за домаќинство од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена 

заштита, 120,00 дин.; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата, 80,00 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по неј-

зиното објавување во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 538 
28 декември 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
НЕГОТИНО 

122. 

Врз основа на член 13 од Законот за СИЗ за 
воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78) и член 11 од Статутот на Заедница-
та за образование и наука, Собранието на СИЗ за 
образование и наука, на седницата одржана на 25 
јануари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -

НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од личниот доход на вработените во 
работните организации од стопанска и нестопанска 
дејност, од личниот доход од земјоделска дејност и 
од придонесот од личниот доход од стопанска и 
професионална дејност на СИЗ за образование и 
наука — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите кои ќе се плаќаат на 

СИЗ за образование и наука изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос 

на вработените во стопанството, по бруто стапка 
ОД 5,40%; 

— придонес од личен доход од нестопанство, по 
стапка од 5,40%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,40%; 

— придонес од личен доход од стопанска и 
професионална дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личниот доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износите, додека на нето личните доходи и 
другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личните 
доходи кои служат како основ за определување на 
износот на придонесите во почетокот на примена-
та на оваа одлука. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Неготино" и ќе се применува од јануа-
ри 1979 година. 

Бр. 21 
25 јануари 1979 година 

Неготино 
Претседател, 

Илија Теохарев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - НЕГОТИНО 

123. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од За-

конот за определени облици на општествената заш-
тита на децата и за самоуправните интересни заед-
ници за општествена заштита на децата („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74) и член 14 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Неготино, Соб-
ранието на ОСИЗ за општествена заштита на де-
цата, на седницата одржана на 17 јануари 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА -

НЕГОТИНО ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход на вработените, од личен 
доход од земјоделска дејност и личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност за Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општина Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата изнесу-
ваат: 

— придонес од личен доход од стопанството по 
бруто, по стапка од 0,70% ; 

— придонес од личен доход од нестопанството 
по бруто, по стапка од 0,70%; 

— придонес од личен доход од земјоделската 
дејност, по стапка од 0,30%; 

— придонес од личен доход од стопанска и 
професионална дејност, по стапка од 1,0%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износите, додека на нето личен доход и на 
другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личните 
доходи кои служат како основ за определување на 
износите на придонесите во почетокот на примена-
та на оваа одлука. 

Член 4 
Стапките од личен доход од стопанска и нес-

топанска дејност остануваат исти, а називот се ме-
нува и гласи: „Личен доход од стопанска и профе-
сионална дејност". 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на општината Неготино" и ќе 
се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 01-13/1 
18 јануари 1979 година 

Неготино 
Претседател, 

Драги Лазов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
НЕГОТИНО 

124. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 46 од Статутот на ОСИЗ за социјална заш-
тита, Собранието на ОСИЗ, на седницата одржана 
на 22 јануари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките од при-

донесот на доходот во ООЗТ, придонесот на лич-
ниот доход од работен однос во нестопанството, од 
личниот доход од земјоделска дејност, од личен до-
ход од стопанска и професионална дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

СИЗ за социјална заштита изнесуваат: 
— придонес од доходот од стопанството, по 

стапка — 0,50%; 
— придонес од личен доход од нестопанството, 

по стапка — 0,60%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка — 1,30%; 
— придонес од личен доход од стопанска и 

професионална дејност, по стапка — 2,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личниот доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износот, додека на нето личните доходи и 
другите примања ќе се применува само во случај да 
дојде до промена на износите на личните доходи 
кои служат како основ за определување на изно-
сот на придонесите на почетокот на примената на 
оваа одлука. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година и ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино". 

Бр. 01-3 
22 јануари 1979 година 

Неготино 
Претседател, 

Петров Ристо с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
НЕГОТИНО 

125. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за физичка 
култура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 
17 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница на физичката култура — Неготино, Собрание-
то на самоуправната интересна заедница на фи-
зичката култура — Неготино, на седницата одржа-
на на 10 јануари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот во стопанството (ОЗТ, ООЗТ), 
придонесите од личниот доход од нестопанството, 
придонесот од личен доход од земјоделска дејност 
и придонесот од личен доход од стопанска и про-
фесионална дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура — Неготино, изнесуваат: 

— придонес од доходот на стопанството, по 
стапка - 0,20%; 

— придонес од личен доход од нестопанството 
по стапка — 0,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка — 1,20%; 

— придонес од личен доход од стопанска и 
професионална дејност, по стапка —1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личниот доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износот, додека на нето личните доходи и 
другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личните 
доходи кои служат како основ за определување на 
износите на придонесите на почетокот на приме-
ната на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Бр. 08 
18 јануари 1979 година 

Неготино 
Претседател, 

Велков Ристо, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - НЕГОТИНО 

126. 
Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на култура-
та („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
културата — Неготино, Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата — Неготино, 
на седницата одржана на 9 јануари 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА -

НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на стопанството (ОЗТ, ООЗТ), 
придонесите од личен доход од работен однос во не-
стопанството, од личен доход од земјоделска дејност 
и од личен доход од стопанска и професионална 
дејност за Самоуправната интересна заедница на 
културата — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на културата 
изнесуваат: 

— придонес од доходот на стопанството, по 
стапка од 0,20%; 
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— придонес од личен доход од ^стопанство, по 
стапка од 0,30%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка 1,20%; 

— придонес од личен доход од стопанска и про-
фесионална дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот од личен доход од работен однос ќе се врши 
на бруто износите, додека и на нето личните до-
ходи и други примања ќе се применува само во 
случај да дојде до промена на бруто износите на 
личните доходи кои служат како основ за опреде-
лување на износите на придонесите на почетокот 
на примената на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, 

а ќе се применува од 1. I. 1979 година. 

Бр. 04 
15 јануари 1979 година 

Неготино 
Претседател, 

Пано Панов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - НЕГОТИНО 

127. 
Врз основа на член 31 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на вработувањето и за 
материјалното обезбедување за време на привре-
мената безработност („Службен весник на СРМ", бр. 
20/74) и член 9 и 33 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинска заедница на вработу-
вањето, бр. 1671/1 од 1. IX. 1974 година, Собранието 
на Општинската заедница на вработувањето —- Не-
готино, на седницата одржана на 13 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се плаќа по стапка 

од 0,75% од бруто личниот доход на вработените. 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши според одредбите на Законот 
за самоуправните интересни заедници за вработу-
вање и материјално обезбедување за време на при-
времената безработност. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година и 
ќе се објави во „Службен глaсник на општина Не-
готино". 

Бр. 02-268 
11 декември 1978 година 

Неготино 
Претседател, 

Киро Витанов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

128. 
Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на 

Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Охрид, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 22 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
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 правата на 
здравственото осигурување на лица вработени ка ј 
приватни работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението не е утвр-
дена основица за придонес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување и за утврду-
вање на правата од здравственото осигурување за 
лицата вработени како: градежни работници, уго-
стителски работници, превозници, молери, електро-
инсталатери, машинбравари, бравари и автомеха-
ничари се утврдуваат според квалификациите во 
следните износи: 

— за неквалификувани работници — 2.600 дин., 
— за полуквалификувани работници — 3.100 

дин., 
— за квалификувани раб. (струч. оспособ.) — 

4.000 дин., 
— за висококвалификувани работници — 5.000 

дин. 
Член 3 

За вработените лица од сите останати дејности 
ненаведени во членот 2 основиците се утврдуваат 
според квалификациите во следните износи: 

— за неквалификувани работници — 2.000 дин., 
— за полуквалификувани работници — 2.200 

Дин., 
— за квалификувани работници — 2.500 дин., 
— за висококвалификувани работници — 3.400 

Дин., 
— за домашни помошнички — 1.800 дин.. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година. 

Бр. 05-5902 
22 декември 1978 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

129. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 199 точка 6 од 
Статутот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Охрид, 
на седницата одржана на 22 декември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА, БР. 05-12531, И 

ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за стап-

ките и тарифата на придонесите за здравствено 
осигурување на работниците за 1978 година, бр. 
05-42531, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
26/78, и за 1979 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година. 

Бр. 05-5900 
22 декември 1978 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

330. 

Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Охрид, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 22 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИ-

ЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС, БР. 05-12534/77 

Член 1 
Точката Ш од Одлуката се менува и гласи: 
„Посебниот придонес на здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа во странство што жи-
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена заштита кај странскиот носител 
на здравственото осигурување, ќе го плаќаат сами-
те осигуреници — работници вработени кај стран-
скиот работодавец во постојан месечен износ за се-
кој осигуреник — член на семејството на Заед-
ницата, во месечен износ од 120,00 динари". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година. 

Бр. 05-5903 
22 декември 1978 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

131. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 9 и член 40 

став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската заедница на здрав 
ството и здравственото осигурување — Прилеп, 
по прибавеното мислење од собранијата на основ-
ните заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, 
на заедничката седница на Соборот на корисни-
ците на услугите — работници и Соборот на дава-
телите на услугите, одржана на 29 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗА-

ШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците за 1979 година се опре-
делува во височина од 7,50% од личниот доход и 
другите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствената заштита, од 2,50% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување, од 
5,00%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствено оси-

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

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став кај обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот 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 стапка од 0,50% пре-
сметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои 
не формираат доход за вработените по договор за 
дело од бруто основицата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува во висо-
чина од 20% од нето личниот доход, односно осно-
вицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките, односно тарифата на придонесот опре-
делени во член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е, 

при уплатувањето на придонесите за здравственото 
осигурување и посебниот придонес за користење на 
здравствената заштита во странство, на самиот на-
лог-уплатница да даде спецификација за уплатени-
те придонеси по видови на правата, со ознака на 
основицата и периодот за кој се пресметува и упла-
ќа придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесот не 
го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите 
од претходниот став, Службата на општественото 
книговодство, односно поштата, нема да го прими 
тој налог во смисла на член 38 од Законот за 
Службата на општественото книговодство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и уплаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. 01. 1979 го-
дина. 

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

Бр. 8903 
29 декември 1978 година 

Прилеп 

Собрание на Општинската 
заедница 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, с. р. 

Собор на корисници 
— работници 

Собор на давателите на 
услуги 

Претседател, Претседател, 
д-р Св. Кузманоски, с. р. Симеон Гешоски, с. р. 
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132. 133. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 9, член 
40 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинска и основни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, по 
прибавено мислење од собранијата на основните 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на 
седницата на Соборот на делегатите земјоделци — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите на 
даватели на услуги, одржана на 29 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1979 година на подрач-
јето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници го плаќаат придо-

несот за здравствено осигурување и тоа: 

а) за задолжителни видови на здравствена за-
штита: 

— 3,20% од катастарскиот доход и 64,00 дина-
ри паушал за секој осигурен член од домаќинство-
то — за осигуреници што имаат сопствена земја; 

— 320,00 динари паушал по домаќинство и по 
64,00 динари паушал за секој член на домаќинст-
вото — за осигурениците што немаат сопствена 
земја; 

б) за правата на здравствената заштита над за-
должителните видови што самостојно ги утврдува 
Заедницата: 

— 0,80% од катастарскиот доход и по 16,00 ди-
нари паушал за ,секој член на домаќинството — за 
осигурениците кои имаат сопствена земја; 

— 80,00 динари паушал по домаќинство и по 
16,00 динари паушал за секој член на домаќинство 
— за осигурениците кои немаат сопствена земја. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Број 8904 
29 декември 1978 година 

Прилеп 

Собор на даватели на Собор на корисници на 
услуги услуги — земјоделци 

Претседател, Претседател, 
д-р Св. Кузманоски, с. р. Димче Матракоски, с. р. 

Собрание на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, с. р. 

Врз основа на член 25 став 1 алинеја 2 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
30 став 1 точка 8 и член 31 став 2 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската и ос-
новните заедници на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, по прибавено мислење на 
собранијата на основните заедници на здравството 
и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево 
и Македонски Брод, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Прилеп, со рамноправно учество на Со-
борот на делегатите на корисниците на услуги — 
работници и Соборот на делегатите на давателите 
на услуги, на седницата одржана на 29 декември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СА-
МОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АД-

ВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ 

Член 1 
Како основица за пресметувањето и плаќање-

то на придонесите за здравственото осигурување 
на самостојните занаетчии, угостители, адвокати и 
автопревозник! служи даночната основица (лич-
ниот доход) од самостојно вршење на стопанска деј-
ност утврдена за претходната година, со тоа што 
таа основица се смета како аконтацргја за теков-
ната година, која основица не може да изнесува 
помалку од гарантираниот личен доход во Репуб-
ликата за тековната година. 

Член 2 
За самостојните занаетчии, угостители, адвокати 

и превозници на кои не им се утврдува даночна ос-
новица, а данокот го плаќаат во годишен пауша-
лен износ, како основица за пресметување и пла-
ќање на придонесот за здравственото осигурување 
ќе служи паушалниот износ односно гарантираниот 
личен доход во Републиката за тековната година. 

Член 3 
Ако даночната основица (личен доход) не е 

утврдена за дел од календарската година поради 
што дејноста не е вршена за цела година, како ос-
новица ќе служи привремено гарантираниот личен 
доход определен за тековната година, до конечното 
утврдување на даночната основица. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за определу-
вање на основица за пресметување и плаќање на 
придонесите на здравствено осигурување на само-
стојните занаетчии, угостители, адвокати и превоз-
ници, бр. 4760 од 7. 11. 1975 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Број 8916 
29 декември 1978 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
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134. 

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 30 став 1 точка 9 и член 31 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската и основни заедници на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Прилеп по прибавено мис-
лење од собранијата на основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите — работници — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржана на 29 декември 
1978 година, донесе 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година. 
Истата да се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 8915 
29 декември 1978 година 

Прилеп 

Собор на даватели на Собор на корисници — 
услуги работници 

Претседател, Претседател, 
д-р Св. Кузманоски, с. р. Симон Гешоски, с. р. 

Собрание на Општинската заедница 

Претседател, 
Пандо Бабаноски, с. р. 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ 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 придонес за здрав-
ственото осигурување за лица вработени кај при-
ватни работодавци на подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Прилеп, а за кои со Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од ова осигурување на лицата вработе-
ни кај приватните работодавци, претставува дого-
ворениот нето личен доход меѓу приватниот рабо-
тодавец и работникот, кој не може да биде помал 
од: 

— 1.750,00 динари за неквалификувани работ-
ници, 

— 2.000,00 динари за полуквалификувани работ-
ници, 

— 2.200,00 динари за квалификувани работ-
ници, 

— 2.750,00 динари за висококвалификувани ра-
ботници, 

1.750,00 динари за лица на практика (волон-
тери), 

— 1.750,00 динари за домашни помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во стопанство, односно училиш-

тата за средно образование, односно учениците во 
училиштата за квалификувани работници за кои 
покрај училишната се изведува и практична на-
става во работната организација или ка ј приватен 
работодавец, основицата е наградата што ја прима, 
но не помалку од: 

— 350,00 динари за ученици од прва година; 
— 500,00 динари за ученици од втора година; 
— 650,00 динари за ученици од трета година. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на основиците за пресметување и плаќање на при-
донесите за здравствено осигурување на лицата 
вработени кај приватни работодавци, бр. 5396 од 
29. 12. 1975 година, 

135. 
Врз основа на член 26 и 25 став 3 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) член 30 став 1 точка 8 
и член 31 став 2 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинската и основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, по 
прибавеното мислење од собранијата на основните 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на 
заедничката седница на Соборот на делегатите — 
корисници на услугите — работници и делегатите 
на давателите на услугите, одржана на 29 декември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕ-

СЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за одделни категории 
осигуреници се плаќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и др.) што не примаат личен 
доход ако работат со полно работно време, во из-
нос од 100,00 динари од кои: 31,00 д. за задолжител-
ните видови на здравствена заштита, 63,00 динари 
за останатите права од здравствената заштита и 6,00 
динари за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

2. за учениците во стопанството односно учени-
ците на училиштата од средно образование за од-
делни занимања, за кои покрај училишната се из-
ведува и практична настава, во износ од 60,00 ди-
нари од кои 19,00 динари за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита, 39,00 динари за оста-
натите права од здравственото осигурување и 2,00 
динари за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, во износ од 50,00 динари од кои: 17,00 д. 
за задолжителните видови на здравствена заштита, 
33,00 дин. за останатите права од здравствената 
заштита; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно, во износ од 100,00 динари 
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од кои: 33,00 динари за задолжителни видови на 
здравствена заштита, 77,00 д. за останатите видови 
на здравствена заштита; 

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојнинка 
обука (логорување), во износ од 50,00 динари, од 
кои: 17,00 д. за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита, 33,00 д. за останатите видови на 
здравствена заштита; 

6. за лицата — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на изведувањето на територијалната одбрана, 
во износ од 50,00 динари, од кои: 17,00 динари за 
задолжителните видови на здравствената заштита 
и 33,00 динари за останатите права; 

7. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или Извршниот совет, во износ 
од 100,00 динари, од кои: 33,00 д. за задолжителни-
те видови на здравствена заштита и 77,00 динари за 
останатите права; 

8. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на привремена работа во 
странство, кои живеат на подрачјето на Заедни-
цата, а на кои не им е обезбедена здравствена за-
штита кај странскиот носител на здравственото 
осигурување, во износ од 100,00 динари на член, од 
кои: 33,00 д. за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита и 77,00 дин. за останатите права; 

9. пензионери од странски носители на осигуру-
вање додека престојуваат на подрачјето на Заед-
ницата, ако во меѓународен договор не е опреде-
лено поинаку, — во износ од 100,00 динари на член, 
од кои: 33,00 д. за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита и 77,00 динари за останатите права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести за: 

1. учениците во средните училишта и студенти-
те во вишите и високите школи, факултетите и 
академиите, за времетраењето на практичната ра-
бота во врска со наставата, во износ од 20,00 ди-
нари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни акции, во износ од 20,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, во износ од 20,00 динари; 

4. за лицата кои се на изведување обука во од-
редите на предвој нинка обука, во износ од 20,00 ди-
нари; 

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или цивилна за-
штита, во износ од 20,00 динари; 

6. за припадниците на доброволните организа-
ции за противпожарна заштита, во износ од 20,00 
динари; 

7. за лицата што се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатиле 
заедниците за вработување, во износ од 30,00 ди-
нари; 

8. за лицата кои се вработени со помалку од 
половината од полното работно време, во износ од 
30,00 динари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-

ка, освен за оние од член 1 точка 8, се пресмету-
ваат и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за придонесите 
на здравственото осигурување што се плаќаат во 

постојани месечни износи за одделни категории на 
осигуреници, бр. 3846 од 20. 5. 1976 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. 

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

Број 8914 
29 декември 1978 година 

Прилеп 

Собор на давателите на Собор на корисниците 
услуги на услуги — работници 

Претседател, Претседател, 
д-р Св. Кузманоски, с. р. Симон Гешоски, с. р. 

Собрание на Општинската заедница 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, с. р. 

136. 
Врз основа на член 36 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71), член 43 став 1 точка 1 и 
член бб од Статутот на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Прилеп, член 
57 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската и основни заедници на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп и член 1 од 
Одлуката за проширување и спроведување на за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, бр. 1376 од 25. 2. 1977 година, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, на седница-
та на делегатите на Соборот на. корисниците на 
услуги — земјоделци и Соборот на давателите на 
услуги, одржана на 29 декември 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУ-
РЕНИТЕ ЛИЦА - ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УС-

ЛУГИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат видовите на 

здравствените услуги при чие користење осигуре-
ните лица — земјоделци од подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Прилеп задолжително учествуваат во 
поднесувањето на трошоците, како и височината на 
тоа учество. 

Член 2 
Осигурените лица од претходниот член не уче-

ствуваат во трошоците при користењето на здрав-
ствените услуги кои имаат карактер на задолжи-
телни видови на здравствена заштита (член 30 од 
Законот), како и лицата до 20 годишна возраст и 
над 65 години. 

Член 3 
По исклучок од претходниот член, осигурените 

лица учествуваат во вредноста на дадената здрав-
ствена услуга и тоа: 

1. за амбулантно-поликлинички прегледи и 
услуги (општи и специјалистички), 50% од вредно-
ста на услугата; 

2. за лекување во стационарни здравствени ра-
ботни организации, 50% од вкупните трошоци на 
услугата; 
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3. за користење на превоз со брза помош во 
итни и медицински оправдани случаи, 50% 0Д 
вредноста на услугата; 

4. за користење на лекови и санитетски мате-
ријал при амбулантно-поликлиничко лекување ко-
га не се пресметани во цената на услугата, 50% 
од вредноста на лековите и санитетскиот матери-
јал; 

5. за незадолжителни вакцинации, 50% 0Д Це"" 
ната на услугата; 

6. за лекување, пломбирање и вадење на за-
би, 50% од цената на услугата. Ученици и сту-
денти до 26 години и лицата над 65 години не уче-
ствуваат во трошоците; 

7. за амбулантно-поликлиничко и стационарно 
лекување (точка 1 и 2) учениците и студентите над 
20 годишна возраст учествуваат со 20% од вред-
носта на услугата; 

8. за здравствени услуги укажани со цел за 
естетска корекција на одделни органи или делови 
на телото и хируршки корекции на вродени недо-
статоци и деформитети — 50% од вредноста на 
услугата; 

9. за извршени абортуси кога постои апсолутна 
медицинска индикација, 50% од вредноста на услу-
гата. 

Член 4 
Осигурените лица предвиденото учество во 

трошоците за користењето на здравствените услу-
ги од претходниот член го плаќаат на здравстве-
ната работна организација што ја извршила таа 
услуга. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето ,а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 

Број 8917 
29 декември 1978 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
Собор на корисници — 

земјоделци 

Претседател, 
д-р Св. Кузманоски, с. р. Димче Матракоски, с. р. 

Собор на даватели на 
услуги 

Претседател, 

ДОПОЛНУВАЊЕ 

на објавата за запишување во Регистарот на 
производители и доработувачи на шумско семе 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 24 од Законот за семе 
(„Службен весник на СРМ" број 18/73 година), обја-
вува дека во Регистарот на производители и до-
работувачи на шумско семе се запишува следната 
организација на здружениот труд: 

— Дрвно индустрискиот комбинат „Црн Бор" — 
Прилеп ООЗТ стопанисување со шуми — Пехчево, 
книга број 1, регистарски број И, страна И, реше-
ние број 09-УП/1о-3 од 31. I. 1979 година. 

Огласен дел 

РЕГР1СТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1270 од 21. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-560-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичкиот завод за здравствена 
заштита — Скопје со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник д-р Глигор Тофовски, а се 
запишува како нов застапник Прим. д-р ѓорѓи Тео-
досиевски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1270/1978 год. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 787 од 24. X. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1220-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на застапникот на работ-
ната организација Управа за погреб и гробишта, Н. 
СОЛ. О со ООЗТ — Скопје со следните податоци. 
Се брише досегашниот застапник Борис Антевски, 
а се запишува како нов застапник Крум Андреев-
ски, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
787/1978 година. (508) 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
ДОПОЛНУВАЊЕ 

на објавата за запишување во Регистарот на 
производители на шумски саден материјал 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство во смисла на член 18 од Законот за 
саден материјал („Службен весник на СРМ" број 
10/73 година), објавува дека во Регистарот на про-
изводителите на саден материјал — шумски се за-
пишуваат следните организации на здружениот 
труд: 

1. Земјоделскиот комбинат „Овче Поле" — Све-
ти Николе, книга Ш, регистарски број 32, страна 32, 
решение број УП/Р-71 од 7. VII. 1977 година; 

2. Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак" — 
Тетово, книга Ш, регистарски број 33, страна 33, ре-
шение број УП/Р-36/1 од 14. П. 1978 година; 

3. Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" 
— Прилеп — ООЗТ стопанисување со шуми Пех-
чево, книга Ш, регистарски број 34, страна 34, ре-
шение број УП/Г -2334/2 од 31. I. 1979 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1226 од 6. XI. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1092-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на Здравствениот дом во 
Валандово, со целосна одговорност, со следните по-
датоци: 

Води единствено книговодство и изготвува за-
вршна сметка. 

Здравствениот дом е основан со решението на 
Собранието на општината Валандово, бр. 2775/1 од 
4. VIII. 1964 година. 

Дејност: санирање на средината и унапредува-
ње на хигиенските услови за живот и работа на 
граѓаните; подигање на здравствената и физичката 
култура на граѓаните; обезбедување поволни усло-
ви за здрав развиток на децата и младината и за 
заштита на жените, особено за време на бременоста, 
породувањето и по породувањето; заштита на рабо-
та; откривање и отстранување на причините за за-
болување и повреди и сузбивање на нивните после-
дици; лекување и рехабилитација на болните, де-
фектните и повредените лица; здравствен надзор, 
обезбедување на лекарства и други медицински 
средства за превентива и лекување; преземање и 
на други мерки за унапредување на здравствената 
состојба на населението. 

Неограничена во висина на своите средства. 
Целосна, со сите свои средства. 
Застапник и потписник е д-р Митко Дуролојков, 

директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

1226/1975 година. (503) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со решени-
ето Фи. бр. 1177 од 15. XI. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1301-0-0-0 го запиша во судски-
от регистар организирањето на работната организа-
ција Центар за социјална работа „Кичево" Ц. О., 
Н СУВ. О (во' основање) — Кичево со следните по-
датоци: 

Основач на Центарот за социјална работа „Ки-
чево" од Кичево е Собранието на општината Киче-
во, со решението бр. 02-6373/1 од 6. ХП. 1977 година. 

Основна дејност: 
130221 — заштита и згрижување на социјално 

загрозени деца и младинци. 
130240 — социјална работа. 
Центарот за социјална работа во основање во 

правниот промет со трети лица одговара во свое име 
и за своја сметка. 

Центарот за социјална работа (во основање) за 
обврските одговара со средствата со кои располага 
(потполна одговорност). Основачот одговара за об-
врските на субјектот на уписот-неограничена супси-
дијарна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Мустафа Мус-
тафоски, привремен работоводен орган — директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1177/1978 година. (504) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1091 од 17. X. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-254-15 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Медицинскиот факултет — Скопје, ООЗТ 
Стоматолошки оддел — Скопје со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р 
Иван Тавчиоски, а за нов застапник се назначува 
ас. д-р Игнатие Богдановски, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1091/1978 година. (490) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 786 од 23. X. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1162-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста — проширу-
вање на Занаетчиската монтажна задруга „Кли-
мамонт" — Скопје со следните податоци: дејноста се 
проширува и со електроинсталатерска и браварска 
дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
786/1978 година. (493) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 543 од 1. XI. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1299-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар организирањето и конституирањето на 
СОЗТ Универзитетски центар за општествени на-
уки, ОО — Скопје, булевар „Крсте Мисирков" — 
универзитетски комплекс, со следните податоци: 
Универзитетскиот центар за општествени науки е 
организиран врз основа на самоуправната спогодба, 
донесена на 3. XII. 1976 година. 

Основна дејност: 
120205 — општествени науки. 
120145 — факултети и високи школи за опште-

ствени науки. 
Сложената организација на здружениот труд во 

правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за сметка на здружените раб,отни организа-
ции. 

За обврските на сложената организација на 
здружен труд во правниот промет со трети лица од-
говараат, ограничено, здружените работни организа-
ции, во височина на здружените средства, чиј из-
нос е 50.000 дин. 

Д-р Тодор Рушков, претседател на колегијал-
ниот работоводен орган на СОЗТ Центар за опште-
ствени науки — Скопје, има неограничени овласту-
вања во прометот со трети лица во рамките на Са-
моуправната спогодба за здружување во Центарот 

за општествени науки и до висината на здружените 
средства. 

Членки на сложената организација на здружен 
труд се: Факултетот за правни и политички науки 
— Скопје; Факултетот за економски науки — Скоп-
је; Факултетот за филозофско-историски науки — 
Скопје; Факултетот за филолошки науки — Скопје; 
Вишата школа за социјални работници — Скопје; 
Географскиот факултет — Скопје; Институтот за 
фолклор — Скопје; Факултетот за туризам и уго-
стителство — Охрид; Педагошката академија „Кли-
мент Охридски" — Скопје; Педагошката академија 
— Битола и Педагошката академија „Гоце Делчев" 
— Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
бр. 543/1978 година. (502) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 418 од 10. УП. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1076 го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на Молеро-фарбарската за-
друга „Доско Молер" Ц. О. — Куманово, ул. „Илин-
денска" бр. 30 со следните податоци: 

Води книговодство и изготвува посебна завршна 
сметка. 

Основачи на задругата се: Петрушевски Мом-
чило — Куманово, Алексовски Александар од Ку-
маново, Петровски Јордан од Куманово, Далиповски 
Мефаиљ од Куманово, Трифуновски Кирило од Ку-
маново, Младиновски Воислав од Куманово, Милов-
ски Драган од Куманово, Трајковски Благој од Ку-
маново, Николовски Јовица од Куманово и Георги-
евски Јордан од Куманово, 

Дејност: вршење молеро-фарбарски работи кои 
постојат кај сите видови фарбање, местење тапети, 
теписони, паркети со лакирање, местење на сите ви-
дови плочици на плафони и долни подови како 
пластични така и непластични. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За своите обврски задругата одговара со сите 
средства, за обврските во задругата одговараат и 
задругарите во висина на петкратниот износ од 
здружениот влог, кој изнесува 5.000,00 динари. 

Застапник на задругата е инж. Никола Перков-
ски, директор, со неограничено овластување. 

Потписници на задругата се Никола Перковски, 
директор и Ранко Ристовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 418/1975 година. (487) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 171 од 22. П. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 2—1076 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Молеро-фарбарската за/;руга „Доско Молер" 
Ц. О. Куманово, ул. „Илинденска" бр. 30 со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Георгиевски Јордан, в. д. директор, а се запишува 
како нов застапник Илиќ Александар, директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
171/1978 година. (488) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1401 од 28. X. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1076-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на застапникот на Молеро-
фарбарската задруга „Доско Молер" Ц. О. Кумано-
во, ул. „Индустриска" бр. 30 со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Перковски Нико-
ла, директор, а се запишува како нов застапник 
Ѓорѓиевски Јордан, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1401/1976 година. (489) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1518/76 од 11. I. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1075-0-0-0 ја запиша во суд-
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скиот регистар промената на застапникот на „Ма-
козанат" градежно-столарска изолатерска задруга 
— Скопје, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Ангел Велевски, директор, а се 
запишува како нов застапник Рецеп Аземовски, ди-
ректор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1518/76/1977 година. (483) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 931 од 14. IX. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1285 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Занаетчиско-производната услужна и де-
коративна задруга „Македонија опрема" — Скопје, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Санија Андровиќ, в. д. управник, а како 
нов застапник се запишува Јанкуловски Благоја, в. 
д. управник, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
931/1978 година. (484) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1104 од 24. X. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1285-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Производната, услужно-декоративна за-
друга „Македонија опрема" — Скопје, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Јанку-
ловски Богоја, в. д. директор, а како нов застап-
ник се запишува Парлиќ Душан, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1104/1978 год. (485) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1070 од 9. X. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-976-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за унапредување на прет-
школското и основното образование и воспитување 
— Титов Велес со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Настовски Благој, в. д. дирек-
тор а се запишува како нов застапник Благој Трај-
ков, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1070/1978 година. (486) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 412 од 24. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1062-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ „Бакар" 
—- казанџиска занаетчиска задруга, Ц. О., со се-
диште во Скопје, ул. „108" бб, Капали ан, локал 27 
на кат (Стара чаршија), со следните податоци: Зад-
ругата води единствено книговодство и изготвува 
единствена завршна сметка. 

Задругата е основана на собранието на задру-
гарите од 30. VIII. 1969 година. 

Основачи на задругата се: Костовски Борисав 
Раде од Скопје, ул. „Мара Междуречка" бр. 2-а; 
Алексовски Ѓуро Киро од Скопје, ул. „Мара Меж-
дуречка" бр. 12-а; Војновски Цветанов Трпе од 
Скопје, ул. „127" бр. 18-а; Николовски Ристов Спа-
со од Скопје, населба „Пролет", зграда 11, влез II, 
стан 9; Ѓуровски Трпев Бранко од Скопје, ул. „1214" 
бр. 7 — Шуто Оризари; Петровски Апостолов Раде, 
село Горно Оризари, Скопско; Спасовски Алексан-
дјров Кузман од Скопје, ул. „Востаничка" бр. 71; 
Живковски Стеванов Славко од Скопје, ул. „Ку-
чевачка бара" бб; Мицевски Анѓелков Милош од 
село Белимбегово, Скопско; Николовски Петрев 
Ристо од Скопје, ул. „Водњанска" бр. 28; Богданов-
ски Петков ѓорѓија од село Јурумлери, Скопско и 
Михајловски Трипунов Стојан, нас. „Чаир", зграда 
11, влез 3, стан 12. 

Дејност: производство на сите видови казани 
за печење ракија; производство на садови од бакар 
за потребите на прехранбената и хемиската ин-
дустрија и занаетчиството; производство на сите 
вид,ови котли и асании; производство на бакарни 
садови (легени, тепсии, тави, лонци и др.); произ-
водство на месингани и бакарни мангали; произ-
водство на алуминиумски садови, легени, тепсии и 
сл.; производство на сите видови сувенири од обое-
ни метали; вршење услуги на граѓанството и сто-
панските организации (поправка и калаисување); 
изведување на потребна термичка обработка и ра-
кување со алати и други уреди во врска со наведе-
ните работи. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата одговараат задруга-
рите во висина на петкратниот здружен влог кој 
изнесува 200,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Раде Костовски, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
412/1975 година. (420) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка издадена во Шкофја Лока на 
име Садик Исаки, ул. „Вонвардарска" бр. бб, Те-
тово. (2071) 

Свидетелство за VI разред на име Бенани Ра-
мадани, с. Боговиње, Тетово. (2072) 

Свидетелство за V и VI клас на име Зеќири ја 
Рушити, с. Стримница, Тетово. (2073) 

Свидетелство за IV одделение на име Душанка 
Војновска, с. Милетино, Тетово. (2074) 

Свидетелство за V и VI одделение на име 
Војне лав Радичевски, Гостивар. (2075) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ештреф 
Муареми, с. Врановце, Гостивар. (2076) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Моша Пијаде" на име Салиу 
Рецепи, с. М. Турчане, Гостивар. (2077) 

Свидетелство за V и VI одделение, издадено од 
Основното училиште „Моша Пијаде" на име Демири 
Земри, ул. „ЈНА" бр. 33, Гостивар. (2078) 

Свидетелство за V и VI клас, издадено од Ос-
новното училиште „Моша Пијаде" на име Бекири 
Меваип, с. Мало Турчане, Гостивар. (2079) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Моша пијаде" на име Бекири 
Меваип, с. М. Турчане, Гостивар. (2080) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Училиштето „Гоце Делчев" на име Беќири Меваип, 
с. Мало Турчане, Гостивар. (2081) 

Свидетелство за Ш одделение на име Спасена 
Петрушевска, с. Миладиновци, Скопје. (2082) 

Свидетелство за I година на име Владимир 
(Матија) Искра, ул. „Елпида Караманди" бр. 30, 
Битола. (2083) 

Ученичка книшка за I клас на име Дилавер 
Амедоски, с. Сажден, Прилеп. (2084) 

Воена возачка дозвола на име Страшо Јовчески, 
„V Прилепска бригада" бр. 47, Прилеп. (2805) 

Свидетелство за IV одделение на име Драга 
Петревска, с. Небрегово, Прилеп. (2086) 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 10 март 1979 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Републичкиот цен-

тар за унапредување на земјоделството — Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1. за именување (реизбор) на директор 
Кандидатот, покрај општите услови предвидени 

со Законот, треба да ги исполнува и следните ус-
лови : 

— да има степен на високо образование од зем-
јоделска струка со 5 години работно искуство на 
раководно работно место во земјоделството. 

2. Советник по полјоделство 
Услови: да има завршен земјоделски факултет 

— специјалност индустриски култури со 5 години 
работно искуство. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до Конкурсната комисија на Центарот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Поблиски информации можат да се добијат на 
тел. 261-121. (43) 

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. за избор за наставници на неодредено ра-
ботно време во сите звања по предметите: 
— Операциони истражувања; 
— Методи на пресметка за производство; 
— Политичка економија I; 
— Меѓународни економски односи. 

II. за избор на соработник на неодредено ра-
ботно време во звањето асистент по пред-
метот: 
— Математика за економисти I. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Еко-
номскиот факултет — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: 
диплома, куса биографија, список на научни и 
стручни трудови и по еден примерок од трудо-
вите. 

Покрај општите услови предвидени за заснова-
ње на работен однос кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и посебните услови предвидени со За-
конот за високото образование и Статутот на Фа-
култетот. 

Рок за пријавување е 30 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (44) 

Врз основа на член 10 од Правилникот за ра-
ботните односи, Собирот на работниците на „Уњон 
- промет" ООЗТ „ПЛОД" - Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за (реизбор) на 
1. РАКОВОДИТЕЛ НА КОМЕРЦИЈА, 
2. ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО. 
Кандидатот за работните задачи раководител на 

комерција, покрај условите предвидени со Зако-
нот за работните односи, треба да ги исполнува и 
следните услови: 

— да има завршено висока комерцијална шко-
ла со над 5 години работно искуство во комерци-
јалните работи од кожарска гранка, или средна 
економска школа кожарска гранка или висококва-
лификуван работник од кожарска гранка со 8 го-
дини работно искуство во комерција, од кожарска 
гранка, или непотполна средна школа со над 10 го-
дини работно искуство од кои 5 години на рако-
водно работно место во кожарска гранка. 

Кандидатот за работните задачи шеф на смет-
ководство, покрај условите предвидени со Законот за 
работните односи, треба да ги исполнува и следните 
услови: 

— да има завршено виша книговодствена шко-
ла со над 5 години работно искуство во книговод-
ствени работи од кои 3 години на раководно - ра-
ботно место шеф на сметководство, или средна еко-
номска школа со над 8 години работно искуство во 
книговодство од кои 5 години на раководно работ-
но место шеф на сметководство, или непотполна 
средна наобразба со над 10 години работно искуст-
во во книговодствени работи од кои 8 години на 
раководно место шеф на сметководство. 

Кандидатите да не се осудувани за кривично 
дело од член 511 од Законот за здружен труд, да 
поседуваат морално-политички квалитети и да 
имаат постигнато добри деловни резултати во рабо-
тите во организациите во кои досега работеле. 

Молбите со потребните документи за учество на 
овој конкурс да се доставуваат до Конкурсната ко-
мисија на Основната организација на здружениот 
труд „ПЛОД" — Скопје. 

Неблаговремени и некомплетни молби, Комиси-
јата нема да ги земе во разгледување. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". (47) 

Собранието на општината Делчево 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на еден судија во Општин-
скиот суд Делчево 
Кандидатот покрај општите услови од Законот 

за здружениот труд, треба да ги исполнува усло-
вите од член 74 на Законот за редовните судови. 

Пријавите се доставуваат до Комисијата за из-
бор и именувања на Собранието на општината Дел-
чево, во ,рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

Некомплетирани документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за помилување на осудени лица 149 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за составот и именување претсе-
дател и членови на Комисијата за прет-
ставки и поплаки на Претседателството 
ѕна СРМ - - - - - - - - - 149 
/Одлука за утврдување на висината и 
динамиката на користење на средствата 
за компензација на Железничката транс-
портна организација - Скопје за 1979 го-

д и н а - - - - - - - - - 150 
О д л у к а за давање на кредитни олесну-
вања на ОЗТ „Газела" - индустрија за 
чевли и гумени производи — Скопје — 150 
Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект - транспортен сис-
тем за транспорт на руда од рудникот 
Ржаново до топилницата „Фени" на по-

,драчјето на општината Кавадарци — — 150 
Упатство за пропишување на образецот 
на договорот за извршување на повреме-
ни или привремени работи и образецот 
на договорот за работа — — — — - 151 

' Упатство за начинот на изготвувањето на 
завршната сметка на буџетот на општи-
ната односно Републиката — — — — 152 
Упатство за изменување на Упатството 
за начинот на уплатувањето на задолжи-
телниот заем за стабилизација на сто-
панството како и обликот и текстот на 
обврзниците — — — — — — — 156 

- Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 76/78 од 6 јануари 1978 година - 156 

^ Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 87/78 од 21 декември 1978 година 156 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 126/78 од 21 декември 1978 година 158 
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Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Договор за изменување на Општестве-
ниот договор за единствената емисија на 
административните и на судските марки 159 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување стапки на придонесите на 
Самоуправната интересна заедница на 
културата на град Скопје за 1979 година 160 

БЕРОВО 
Одлука за утврдување на износот на по-
мошта за спрема на новородено дете — 160 
Одлука за износот на надоместок на тро-
шоците за исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување 
и престој во друго место во врска со 
остварувањето на здравствената заштита 160 
Одлука за висината и утврдување на ос-
новиците за пресметување на придонесот 
за здравствено осигурување и остварува-
ње на правата од здравственото осигуру-
вање на одделни категории осигуреници 161 
Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурено лице — — — — — — — 161 
Одлука за стапката на придонесот од ка-
тастарскиот доход и паушалниот придо-
нес по осигурено лице за здравствено 
осигурување на земјоделците за 1979 
година — — — — — — — — — 162 
Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките и тарифата на при-
донесот за здравствено осигурување на 
работниците и стапката на посебните 
придонеси за користење здравствена за-
штита во странство за 1979 година — 162 

БИТОЛА 
Одлука за утврдување основици за пре-
сметување и плаќање на придонеси за 
здравственото осигурување на лица вра-
ботени кај приватни работодавци — — 162 
Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во посто-
јани месечни износи за одделни катего-
рии на осигуреници — — — — — 163 
'Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките и тарифата на 
придонесите за здравствено осигурување 
и стапката на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во 
странство за 1979 година — — — — 164 

ВИНИЦА 
Одлука за висината на стапката на при-
донесот за станбена изградба за 1979 
година — — — — — — — — 164 

ГОСТИВАР 
''Одлука за правата на земјоделските оси-
гуреници при користењето на здравстве-
ната заштита и за висината на учеството 
во трошоците на здравствена заштита — 165 
Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за утврдување на стапките на 
придонесите за здравственото осигурува-
ње на работниците — — — — — — 165 

ТИТОВ ВЕЛЕС 
Одлука за утврдување вистината на стап-
ката на придонесот за здравството и 
здравственото осигурување на работни-
ците за 1979 година - ^ — — — — 166 

Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување на 
земјоделците на подрачјето на општина 
Титов Велес за 1979 година — — — 166 
Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување 
на земјоделците за подрачјето на општи-
на Неготино за 1979 година — — — 167 
Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравството и 
здравственото осигурување на работни-
ците за 1979 година — — — — — 167 

НЕГОТИНО 
Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување 
на земјоделците за подрачјето на оп-
штина Неготино за 1979 година — — 167 
Одлука за утврдување стапки на при-
донесите на СИЗ за образование и наука 
— Неготино — — — — — ' — — 168 
Одлука за утврдување стапки на при-
донесите за Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на де-
цата — Неготино за 1979. година - — 168 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесот на Самоуправната интересна за-
едница за социјална заштита — — — 169 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна за-
едница на физичката култура — Него-
тино — — — — — — — — — 169 
Одлука за определување висината на 
стапките на придонесите на СИЗ на кул-
турата — Неготино — — — — — — 169 
Одлука за определување стапката на 
придонесот за вработување за 1979 го-
дина — — — — — — — — — 170 

ОХРИД 
Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување на лицата 
вработени кај приватни работодавци — 170 
Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките и тарифите на при-
донесите за здравствено осигурување на 
работниците за 1978 година, бр. 05-12531 

за 1979 година — — — — — — 170 
' Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за придонесите за здравствено 
осигурување на одредени категории ли-
ца вон работен однос, бр. 05-12534/77 — 171 

ПРИЛЕП 
Одлука за стапката и тарифата на 
придонесот за здравствено осигурување 
на работниците и стапката на посебниот 
придонес за користење на здравствената 
заштита во странство за 1979 година — 171 
Одлука за височината на придонесите 
за финансирање на здравственото оси-
гурување на земјоделците за 1979 година 172 
Одлука за определување на основици за 
пресметување и плаќање на придонесите 
на здравственото осигурување на само-
стојните занаетчии, угостители, адвокати 
и превозници — — — — — — — 172 
Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени кај приватни работодавци — — 173 
Одлука за придонесите за здравствено 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории 
осигуреници — — — — — — — 173 
Одлука за височината на учеството на 
осигурените лица — земјоделци во тро-
шоците за користење на здравствените 
услуги — — — — — — — — — 174 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

ви ги препорачува следните изданија: 

1. ЗБИРКА 

УСТАВ НА СФРЈ и 
УСТАВ НА СРМ во една книга 

— Второ издание — 
Цена 50 динари. 

2. ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со експозе 
— Второ издание — 

Цена 60 динари. 

3. ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Цена 62 динари. 

4. ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и упатства за примена во прак-
тиката 
Приготвил: Новак Марковски, пом. на репуб-
личкиот секретар за законодавство и органи-
зација 
Рецензија и предговор: проф. д-р Владимир 
Митков и Милан Хорват. 

Цена 100 динари. 

5. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

со објаснувања 

Приготвил: Еврипид Ричковски, раководител на 
група во Републичкиот секретаријат за зако-
нодавство и организација. 

Цена 85 динари. 

6. ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 

со објаснувања 

Приготвиле: 
Миле Крцкоски и м-р Ванчо Проевски 
Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца, републички сек-
ретар за правосудство. 

Цена 120 динари. 

7. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

со обрасци и прилози 
Цена 35 динари. 

8. ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

Цена 30 динари. 

9. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

со судска практика и со предметен регистар 
— Второ дополнето издание — 

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

Цена 65 динари. 

10. ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ 
И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

од проф. д-р Владимир Митков, републички 
секретар за законодавство и организација. 

Цена 200 динари. 

11. УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје 

Рецензија и предговор: 
Проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ 

Цена 90 динари. 

12. ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБ-
РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Приготвил: Мирослав Тодоровски 
судија во Републичкиот совет за прекршоци 

Цена 

13. ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија 
за периодот од 1976 до 1980 година 

— со основни пропорции за развојот на СР 
Македонија од 1976 до 1980 година 

Цена 45 динари. 

14. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ 

на Врховниот суд на Македонија 

Цена 150 динари. 

15. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА 
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 

Порачки прима Службата за преплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. 
По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-
12498 книгата веднаш се доставува заедно со 
сметка. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 - кај 

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


