
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НA СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 14 јануари 1978 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 6 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

1. 
Врз основа на член 5 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлу-
ката за начинот на формирањето на цените и за 
мерките на непосредна општествена контрола на 
цените на производите и услугите од интерес за 
Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 19/75), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕД-
НА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ И 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ-

ТЕ ВОЗИЛА 
1. За задолжителното осигурување на моторните 

возила се пропишува мерката на непосредна оп-
штествена контрола на цените — давање на со-
гласност на тарифите. 

2. Постојните тарифи за задолжително осигу-
рување на моторните возила можат да се зголе-
мат во просек до 20%, во што за осигурениците 
од општествениот сектор до 16°/о. 

3. Се овластува Републичкиот завод за цени 
да даде согласност на зголемените тарифи во рам-
ките утврдени со точка 2 од оваа одлука. 

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

Бр. 12-2745/1 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

2. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за индустрија и трговија Крсте Дуковски, 
советник во Дирекцијата за републички стоковни 
резерви. 

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

Број 12-2603/1 
5 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

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

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за индустрија и трговија Коста Љатков-
ски, директор на Работната организација „Жито-
леб" — Охрид. 

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

Број 12-2604/1 
5 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

4. 
Врз основа на член 174 став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
бр. 12/76, 44/76 и 4/77 год.), републичкиот секретар 
за финансии во согласност со републичкиот секре-
тар за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА СТВАРНИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈО-

ДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 
1. Факторот за утврдување на стварниот при-

ход од земјоделска дејност за 1977 година изнесу-
ва 8,5. 

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

Број 08-3021/1 
21 декември 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

5. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" број 11/76 и 4/77), републичкиот секретар 
за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕТО УСПЕХОТ 
НА УЧЕНИЦИТЕ И НИВНОТО НАПРЕДУВАЊЕ 

ВО СПЕЦИЈАЛНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 
Член 1 

Оценувањето и напредувањето на учениците 
во специјалните основни училишта се врши спо-
ред одредбите на Правилникот за начинот на оце-
нувањето успехот на учениците и нивното напре-
дување во основните училишта доколку со овој 
правилник не е поинаку одредено. 
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Член 2 
При оценувањето на учениците во специјал-

ните основни училишта може да се отстапи од 
начелото на јавноста на оценувањето. 

Член 3 
При утврдувањето на оценките по одделни на-

ставно-воспитни области односно предмети, за оп-
штиот успех и за поведението на учениците во 
специјалните основни училишта се земаат пред-
вид видот и степенот на попреченоста во психо-
физичкиот развиток на учениците. 

Член 4 
Ученик во специјалното основно училиште ако 

го повторува одделението двапати во текот на 
школувањето наставничкиот совет на училиштето 
ќе побара од органот надлежен за категоризација 
на децата попречени во физичкиот и психичкиот 
развиток да изврши ревизија на категоризацијата 
на ученикот и да го упати во друго соодветно спе-
цијално училиште. 

Ако органот за категоризација од претходниот 
став на овој член остане при истата категориза-
ција и не го упати ученикот во друго специјал-
но основно училиште, училиштето што побарало 
ревизија на категоризацијата ќе го задржи уче-
никот во училиштето. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен 
весник на СР Македонија". 

Број 07-3767/1 Републички секретар за 
20 декември 1977 година ' образование и наука, 

Скопје Љупчо Копровски, е. р. 

6. 
Врз основа на член 103 од Законот за основ-

ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" број 11/76 и 4/77), републичкиот секретар 
за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И ПЕДАГОШКИ-
ТЕ МЕРКИ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПРИ-

МЕНУВАЊЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИТЕ ОСНОВНИ 
УЧИЛИШТА 

Член 1 
Доделувањето на пофалбите, наградите и при-

менувањето на педагошките мерки спрема уче-
ниците во специјалните основни училишта се вр-
ши според Правилникот за видовите на пофалби-
те, наградите и педагошките мерки во основното 
училиште и за начинот на нивното применување, 
доколку со овој правилник не е поинаку одредено. 

Член 2 
При доделувањето на пофалбите и наградите 

и применувањето на педагошките мерки спрема 
учениците во специјалните основни училишта ви-
довите на пофалбите и наградите односно педа-
гошките мерки треба да одговараат на видот и 
степенот на попреченоста во психофизичкиот раз-
виток на учениците. 

Член 3 
Пред одредувањето на педагошките мерки 

спрема учениците во специјалните основни учи-
лишта се прибавува мислење на училишниот ле-
кар и психолог. 

Член 4 
Спрема учениците во специјалните училишта 

не може да се применува педагошката мерка пре-
местување на ученикот во друго училиште од-
носно во друга паралелка или група. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен 
весник на СР Македонија". 

Број 07-3767/1 
20 декември 1977 година 

Скопје 

Републички секретар 
за образование и наука, 
Љупчо Копровски, е. р. 

Врз основа на член 101 од Законот за основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" број 11/76 и 4/77), републичкиот секре-
тар за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БРОЈОТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИНЦИТЕ ПО-
ПРЕЧЕНИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВИТОК 
ВО ПАРАЛЕЛКАТА, ОДНОСНО ГРУПАТА ВО 

СПЕЦИЈАЛНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Паралелките односно групите на учениците и 

младинците во специјалните основни училишта мо-
жат да го имаат следниот број ученици: 

1. Во училиштата за деца со оштетен вид: 
а) слепи 
Некомбинирана паралелка 8 — 12 ученици 
Комбинирана паралелка 7 — 10 „ 
Воспитна група (две паралелки) 10 — 24 „ 
Група за стручно и работно оспосо-
бување 4 — 7 

б) слабовидни 

^комбинирана паралелка од лес-
ни и средни слабовидни деца 15 — 25 „ 
Комбинирана паралелка од полес-
но и средно слабовидни деца 12 — 20 „ 
Некомбинирана паралелка од 
потешко слабовидни деца 10 — 15 „ 
Комбинирана паралелка од потеш-
ко слабовидни деца В — 12 „ 

2. Во училиштата за деца со оштетен слух: 

а) глуви 
Некомбинирана паралелка 8 — 12 „ 
Комбинирана паралелка 6 — 10 „ 
Воспитна група (две наставни 
паралелки) 16 — 25 „ 
Група за стручно и работно 
оспособување 5 — 8 „ 

б) наглуви деца 
Некомбинирана наставна пара-
лелка 10 — 20 „ 
Комбинирана паралелка 10 — 15 „ 
Воспитна група (две паралелки) 20 — 30 „ 
Група за стручно и работно 
оспособување 5 — 8 „ 

3. Во училиштата и паралелките за деца 
лесно и умерено попречени во психофизичкиот 
развиток: 

Некомбинирана паралелка 10 — 15 „ 
Комбинирана паралелка 8 — 12 „ 

4. Во заводите за деца тешко попречени во 
психофизичкиот развиток: 

Наставна паралелка 6 — 10 деца 
Воспитна група (две наставни 
паралелки) 6 — 10 „ 
Група за работно оспособување 3 — 6 „ 

5. Во училиштата за инвалидни деца: 
Некомбинирана паралелка 10 — 18 
Комбинирана паралелка 8 — 12 „ 
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6. Во училишта и одделенија за деца со преч-
ки во говорот: 

Група на деца со неразвиен говор 
(алалија) 8 — 12 „ 
Група на деца со одземен — изгу-
бен говор (афазија) 6 — 10 „ 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на СР Македонија". 

Број 07-3767/1 Републички секретар 
20 декември 1977 година за образование и наука, 

Скопје Љупчо Копровски, с. р. 

8. 
Врз основа на член 6 став 3 од Законот за 

земјоделската инспекција („Службен весник на 
СРИ" бр. 39/77), републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОР ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. Легитимацијата, со која се утврдува свој-
ството на инспектор за земјоделство, се издава 
според образецот што е составен дел на ова упат-
ство. 

2. Големината на легитимацијата на инспекто-
рот за земјоделство изнесува 7x10 см., а нејзините 
корици се тврди и обоени со зелена боја. 

3. Легитимацијата на општинскиот инспектор 
за земјоделство ја издава собранието на општи-
ната што го назначува инспекторот, а на репу-
бличкиот инспектор за земјоделство — републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство. 

4. Легитимацијата на инспекторот за земјодел-
ство важи од денот на издавањето до престанокот 
на својството инспектор за земјоделство. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СР Македонија". 

Број 10-2505/1 
16 декември 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

О Б Р А З Е Ц 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР З А 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
/Формат 7x10 см./ 

/Првата страна на корицата/ 
Г р б н а 

Социјалистичка Република Македонија 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
на инспектор за земјоделство 

/Прва внатрешна страна на корицата/ 
/Фотографија големина 5x3,5 см./ 

/Своерачен потпис на инспекторот за земјоделство/ 
Број на лична карта издадена во 

/Прва внатрешна страна/ 
/Назив на органот што ја издал легитимацијата/ 
/Име и презиме на инспекторот за земјоделство/ 
дипломиран во својство на 
инспектор за земјоделство е овластен на 

да врши надзор над спроведувањето 
на законите и другите прописи од областа на 
земјоделството во организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, како и граѓанските правни лица и граѓани-

те, во рамките на правата и обврските определени 
со Законот за земјоделската инспекција. 

/Втора внатрешна страна/ 
Извод од Законот за земјоделската инспекција 

(„Сл. весник на СРМ" бр. 39/77) 
/Текст на член 1, 2, 9 и 10/. 

/Третата и четвртата страна на корицата остану-
ваат празни/ 

Број 
Ден 19 година 
Во — 

/Потпис на старешината на органот/ 

9. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести 
(„Службен весник на СРМ", бр. 18/76) и член 59 
од Правилникот за условите и начинот на вршење 
задолжителна имунизација, серопрофилакса и хе-
миопрофилакса против заразни болести („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/75), Републичкиот секрета-
ријат за здравство и социјална политика донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУ-
НИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗ-

НИ БОЛЕСТИ ВО 1978 ГОДИНА 

Во 1978 година имунизацијата е задолжителна: 
1. Против големите сипаници (Уапо1а Уега), ту-

беркулозата (Ти1зегси1оѕ1ѕ), дифтеријата (Б1рћ1;ће-
па), тетанусот (Те1апиѕ), големата кашлица (РегШ-
ѕѕ1ѕ), детската парализа (РоНошуе1Шѕ ап1. аси!а) и 
малите сипаници (МогђПИ) — за сите лица од 
определена возраст според оваа програма; 

2. Против беснило (1<уѕѕа) — за сите лица по-
вредени од бесно животно или од животно за кое 
се сомнева дека е бесно; 

3. Против колерата, големите сипаници и жол-
тата треска — за сите лица кои патуваат во 
земјата во која постои некоја од тие болести или 
во земја која бара имунизација против тие бо-
лести; 

4. Против цревниот тифус и други заразни бо-
лести — за сите лица за кои постојат епидемио-
лошки индикации. 

Задолжителната имунизација против заразните 
болести од точка 1 се врши исклучиво на 
перманентен начин — континуирано имунизирање 
во текот на целата година, а против детска пара-
лиза од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври 
до 31 декември 1978 година со тритипна вакцина, 
согласно член 7 од Правилникот за условите и 
начинот на вршење задолжителна имунизација-
серопрофилакса и хемиопрофилакса против зараз-
ни болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/75). 

I 
Имунизација против големи сипаници: 
А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца од навршена 12 месечна воз-

раст до навршени четири години, ако претходно 
не биле вакцинирани. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца во седмата и 14-тата година на 

возраст ако претходно биле уредно вакцинирани 
и ако од вакцинирањето поминале 3 години. 

Успехот на вакцинирањето и ревакцинирање-
то лекарот задолжително го утврдува од 8—30 ден 
од денот на имунизацијата. 

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето 
не успеало, тоа мора да се повтори уште еднаш. 
Доколку повторената имунизација не успее, ли-
цето повеќе не се подложува на имунизација, а 
во картончето за имунизација се забележува де-
ка лицето е двапати безуспешно вакцинирано, од-
носно ревакцинирано. 
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II 
Имунизација против туберкулоза се врши: 
1. без тестирање на сите деца до навршени 

два месеци на животот; 
2. на сите лица од навршени 2 месеци до на-

вршени 19 години со претходно тестирање кои при-
марно не се вакцинирани, ако се туберкулин не-
гативни; 

3. ревакцинирањето се врши според календа-
рот за имунизација, односно во 2, 7, 13 и 19-тз 
година на возраст, со претходно тестирање. 

Контрола на успехот на вакцинирањето про-
тив туберкулоза се врши со туберкулинско тести-
рање по истекот на 3 месеци од денот на извр-
шеното вакцинирање. Лицето кај кое со тестира-
њето ќе се утврди дека вакцинирањето не успеало 
мора повторно да се подложи на имунизација. 

III 
Имунизација против дифтерија, тетанус и го-

лема кашлица: 
А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца од 1. X. 1977 до 30. IX. 1978 

година на возраст определена со календарот за 
имунизациј ата; 

2. на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст, кои до тогаш не се уредно вакцинирани и 
ревакцинирани, а не прележале голема кашлица. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1977 

година против дифтерија, тетанус, голема кашлица 
— на возраст определена со календарот за иму-
низација; 

2. на сите деца комплетно вакцинирани до пет-
годишна возраст, ако од имунизациј ата поминало-
најмалку една година, а не повеќе од три години; 

3. на сите деца во четвртата година на воз-
раст, ако претходно биле вакцинирани и ревакци-
нирани според календарот на имунизација. 

IV 
Имунизација против дифтерија и тетанус: 
А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца до петгодишна возраст кои 

уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а 
ја прележале големата кашлица; 

2. на сите деца родени од 1966 година наваму 
кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани 
против дифтерија и тетанус. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца во седмата и дванаесеттата го-

дина на возраст, кои порано уредно се вакцини-
рани и ревакцинирани против дифтерија и тета-
нус според календарот за имунизација; 

2. на сите деца до дванаесет годишна возраст 
вакцинирани првпат во 1977 година против дифте-
рија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало 
една година. 

Имунизација на лица постари од 8 години се 
врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис). 

V 
Имунизација против тетанус: 
А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите лица од навршени дванаесет години 

до навршени деветнаесет години на возраст, кои 
против тетанус порано не биле имунизирани. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите лица во деветнаесеттата година на 

возраст, кои претходно уредно биле имунизирани 
и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-
Те-Пер односно Ди~Те или Те; 

2. на сите лица од дванаесет години до девет-
наесет години возраст кои во 1977 година биле за 
првпат имунизирани против тетанус, ако од иму-
низирањето поминало една година. 

VI 
Имунизација против детска парализа: 
А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца родени од 1. X. 1977 до 30. IX. 

1978 година според календарот за имунизација; 
2. на сите деца родени од 1. I. 1966 до 30. IX. 

1977 година кои порано биле вакцинирани. 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1977 

година, ако од вакцинирањето поминало една го-
дина; 

2. на сите деца во четвртата, седмата и два-
наесетата година кои претходно биле комплетно 
вакцинирани и ревакцинирани според календарот 
за имунизација. 

VII 
Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца од навршени 12 месеци со на-

вршена 10 годишна возраст, кои не прележале 
мали сипаници. 

Имунизацијата против определените заразни 
болести во оваа програма се врши по следниот 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

Возрасни лица што 
подлежат на имунизација 

Болест против која 
се врши имунизација 

Имунизирање: 
— вакцинирање 
— ревакцинирање 

1 
до 2 месеци 
4,5 и 6 месеци 

4,5 и 1/2 и 7 месеци 

13 месеци 
14 месеци 
18 месеци 

20 месеци 

12-30 месеци 

Туберкулоза без тестирање 
Дифтериј а-тетану с-перту-
сис (3 дози) 
Детска парализа 3 дози 
тритипна вакцина 
Мали сипаници 
Големи сипаници 
Дифтерија, тетанус-перту-
сис (1 доза) 
Детска парализа (1 доза) 
тритипна вакцина 
Туберкулоза (со тести-
рање) 

вакцинирање 

вакцинирање 

вакцинирање 
вакцинирање 
Е ревакцинирање 

I ревакцинирање 

I ревакцинирање 
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1 
4 години 

7 години 

12 години 

12 години 
13 години 
14 години 
19 години 
19 години 

Детска парализа (1 доза) 
тритипна вакцина 
Дифтерија, тетанус, пер-
тусис (доза) 
Големи сипаници 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
тритипна вакцина 
Дифтерија-тетанус (доза) 
Детска парализа (1 доза) 
тритипна вакцина 
Дифтерија, тетанус (1 доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Големи сипаници 
Туберкулозе (со тестирање) 
Тетанус 

II ревакцинирање 

II ревакцинирање 
I ревакцинирање 
II ревакцинирање 

III ревакцинирање 
НГ ревакцинирање 

IV ревакцинирање 
III ревакцинирање 
II ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
V ревакцинирање 

VIII 

На кампањски начин се врши задолжителна 
имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) про-
тив заразни болести и на следните лица: 

а) На задолжителна имунизација против ту-
беркулоза подлежат лица вработени во организа-
циите на здружен труд на дијагностика и леку-
вање на туберкулозата што не реагираат на ту-
беркулин или кај кои реакцијата на ту берку лин 
е помала од 6 м.м. без оглед на возраста; 

б) На задолжителна имунизација против цревен 
тифус подлежат: 

1. лицата вработени на чистење канализација, 
септички јами, на отстранување ѓубре и други 
отпадни материи од населби; 

2. екипажот на домашните бродови во помор-
скиот и речниот јавен сообраќај; 

3. ученици на младински работни акции и ли-
ца вработени на други големи работилишта на 
кои им е обезбедено домување во привремени об-
јекти; 

4. лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацилоносител на цревен тифус; 

5. лица постари од три години што живеат 
во места и краишта зафатени од поплави, пожар, 
земјотрес и други елементарни непогоди и масов-
ни несреќи што позначително можат да влијаат 
врз нормалниот живот на населението на одделни 
места, односно краишта. 

Ревакцинирање на лицата (една доза) што под-
лежат на задолжителна имунизација се врши по 
истекот на три години од денот на вакцинира-
њето и се додека се вработени на определените 
работни места, односно додека постои некоја од 
причините изнесени за задолжителна имунизаци-
ја против цревен тифус. 

Лица постари од 60 години не подлежат на 
задолжителна имунизација против цревен тифус. 

в) На задолжителна имунизација против голе-
ми сипаници подлежат: 

1. лица што во Југославија доаѓаат од под-
рачја заразени со големи сипаници и ако немаат 
пропишано уверение за вакцинирање во согласност 
со одредбите од Меѓународниот санитарен правил-
ник; 

2. лица што патуваат во земја во која посто-
јат големи сипаници или во земја што бара иму-
низација против таа болест. 

Имунизација на лицата под точка 1 се врши при 
нивно доаѓање во Југославија, а имунизација на 
лицата под точка 2 се врши најдоцна 8 дена пред 
почетокот на патувањето. 

Првото вакцинирање (примовакцинација) на ли-
цата под точка 1 и 2 се врши со задолжителна, 
истовремена примена на вакцина — гамаглобулин, 
ако се постари од 4 години. 

Ревакцинирање на овие лица се врши ако 
поминале повеќе од три години од денот на вакци-
нирање односно ревакцинирање. 

'Успехот на имунизирањето се утврдува осмиот 
ден од денот на имунизирањето. 

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето 
не успеало, тоа мора да се повтори уште еднаш. 
Доколку и повторната имунизација не успее, ли-
цето повеќе не се подложува на имунизирање, а 
во потврдата за извршена имунизација се забе-
лежува дека лицето е двапати безуспешно вакци-
нирано, односно ревакцинирано. 

г) На задолжителна имунизација против бес-
нило подлежат лица ранети од бесно животно или 
од животно за кое се сомнева дека е бесно и тоа: 

1. лице укасано или изгребано од лисица, волк 
или некое друго диво животно; 

2. лице укасано од куче што му е непознато 
на лице или кое не е можно да се држи под 
ветеринарна контрола; 

3. лице укасано од куче што во рок од де-
сет дена на ранувањето ќе покаже знаци на бес-
нило, ќе пцовиса, ќе биде убиено или ќе заскита; 

4. лице укасано во пределот на главата и вра-
тот, прстите на рацете или во пределот на поголе-
мите нервни сплетови без оглед на состојбата и 
судбината на кучето; 

5. лице укасано од мачка или од друго бесно 
домашно животно или од домашно животно за кое 
се сомнева дека е бесно; 

6. лице повредено при работа со предмет што 
бил во допир со бесно животно или со животно 
за кое се сомнева дека е бесно, односно при об-
дукција на такво пцовисано животно. 

Имунизација против беснило се врши согласно 
член 40, 41, 42, 51, 52 и 54 од Правилникот за 
условите и начинот на вршењето задолжителна 
имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразните болести („Службен лист на СФРЈ", 
број 19/75). 

IX 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр.08-1250/1 
29 декември 1977 година 

Скопје 

Републички секретар 
за здравство и социјална политика, 

Јездимир Богдански, е. р. 
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10. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 5 на член 36 
од Правилникот за приправници на претпријатие-
то за ПТТ сообраќај, донесен од работничкиот со-
вет на претпријатието на 19 април 1976 година; 
членот 92 од Самоуправната спогодба за образо-
вание на работниците на работната организација 
претпријатие за ПТТ сообраќај во Скопје, потпи-
шана од основните организации на здружениот 
труд во состав на работната организација, а про-
гласена од работничкиот совет на претпријатието 
на седницата одржана на 13 јуни 1977 година и 
на ставот 3 на член 24, членот 12 и 27 од Само-
управната спогодба за распределба на средствата 
за лични доходи на вработените во основната ор-
ганизација на здружениот труд Главен центар за 
поштенски промет Скопје-2 во Скопје, донесена на 
собирот на работниците одржан од 9 јуни 1976 го-
дина, по јавната расправа одржана на 2 јуни 1977 
година и седницата на Судот од 24 ноември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека ставот 5 на член 36 од 

Правилникот за приправници на Претпријатието 
за ПТТ сообраќај во Скопје, донесен од работнич-
киот совет на претпријатието на 19 април 1976 
година, за време на неговото важење не бил во 
согласност со членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија, со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд и бил во спротивност со ставот 1 на 
член 126 од Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука има исто правно дејство како и 
одлука со која се укинува самоуправен општ акт. 

2. СЕ ПОНИШТУВА членот 92 од Самоуправ-
ната спогодба за образование на работниците на 
работната организација Претпријатие за ПТТ со-
обраќај во Скопје, потпишана од основните орга-
низации на здружениот труд во состав на работ-
ната организација, а прогласена од работничкиот 
совет на претпријатието на седницата одржана на 
13 јуни 1977 година. 

3. СЕ УКИНУВА ставот 3 на член 24 од Са-
моуправната спогодба за распределба на средствата 
за лични доходи на вработените во основната ор-
ганизација на здружениот труд Главен центар за 
поштенски промет Скопје-2, во Скопје, донесена 
на собирот на работниците од 9 јуни 1976 година 
како и членовите 12 и 27 од таа самоуправна спо-
годба. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во работната организација Прет-
пријатие за ПТТ сообраќај во Скопје и во основ-
ната организација на здружениот труд во нејзин 
состав Главен центар за поштенски промет Скоп-
је-2, во Скопје, на начинот определен за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

5. На Уставниот суд на Македонија му е под-
несена претставка со барање за оценување устав-
носта и законитоста на ставот 5 на член 36 од 
правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. 
Според наводите во претставката лицата кои доа-
ѓале од друга работна организација, ако немале 
положен стручен испит, должни биле таков да 
полагаат по програмата на претпријатието. Ако пак 
имале положен стручен испит биле должни да 
полагаат дополнителен испит според програмата на 
претпријатието во рок од 6 месеци до 1 година. 
Лицата кои имале проведено 5 години работен стаж 
во струката биле ослободени од полагање на стру-
чен испит. Согласно ставот 5 од член 36 од оспо-
рениот правилник на лицата кои биле должни 
да полагаат стручен испит, до полагањето на ис-
питот личниот доход им се намалува за Ш/о. На 
ваков начин работниците биле ставени во неед-

наква положба и поради тоа ставот 5 на членот 
36 од оспорениот правилник не бил во соглас-
ност со Уставот и законот. Исто така подноси-
телот на претставката смета дека му било неги-
рано работното искуство со тоа што не му се ис-
плаќал надоместок по основот минат труд. 

6. Разгледувајќи го оспорениот правилник по 
повод поднесената претставка и самоуправните 
спогодби означени во точките 2 и 3 од оваа од-
лука по сопствена иницијатива, Судот утврди: 

а) Со членот 36 од правилникот е предвидено 
работниците што стапуваат на работа во основна-
та организација за првпат, а доаѓаат од друга 
работна организација и имаат положен стручен 
испит, им се признава дел од испитот (ст. 1) и 
должни се да полагаат дополнителен испит според 
програмата за полагање на испитот во рок од 6 
месеци до 1 година (став 2). Работниците кои доа-
ѓаат од друга работна организација, а немаат по-
ложен стручен испит во својата струка, должни 
се да го положат испитот во рок од 6 месеци до 
1 година (став 3). Од обврската за полагање на 
испитот ослободени се лицата кои имаат проведено 
5 години на работа во струката, освен работни-
ците на работните места во ПТТ експлоатација 
(став 4). На работниците од ставовите 1, 2 и 3 
личниот доход им се намалува 10% до полагањето 
на стручниот испит (став 5), од друга страна со 
ставот 3 на член 24 од самоуправната спогодба 
означена во точката 3 од оваа одлука предвидено 
е намалување на личниот доход на работниците 
за 10% ако немаат положен стручен испит, кое 
трае до полагањето на стручниот испит. 

Судот исто така утврди дека по донесувањето 
на решението за поведување на постапка (21 ап-
рил 1977 година) на ниво на работната органи-
зација усвоена е и прогласена од работничкиот 
совет на работната организација на 13 јуни 1977 
година Самоуправна спогодба за образование на 
работниците во работната организација претприја-
тие за ПТТ сообраќај во Скопје. Со членот 92 од 
оваа самоуправна спогодба во целост е преземен 
погорецитираниот став 5 на член 36 од оспорениот 
правилник. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македони-
ја, ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружени-
от труд и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, на секој работник му припаѓа од до-
ходот на основната организација личен доход за 
задоволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. 

Судот смета дека е право на основната, од-
носно другата организација на здружениот труд. 
со свој самоуправен општ акт, да одлучува за во-
ведување полагање стручен испит како услов за 
вршење на одредени работи односно работни за-
дачи. Според мислењето на Судот организацијата 
може да ги задолжи работниците кои доаѓаат од 
други работни организации да полагаат дополни-
телен испит според нејзината програма. Судот ис-
то така смета дека одредбата од ставот 4 на член 
36 од оспорениот правилник според која работни-
ците кои имаат проведено 5 години на работи од-
носно работни задачи во својата струка, да се 
ослободуваат од полагањето на стручен испит не 
е во несогласност со начелото за еднаквоста во 
правата, должностите и одговорностите предвиде-
но во алинејата 9 на став 3 од Основните начела 
под II и членот 204 од Уставот на СР Македонија. 
Според мислењето на Судот работникот може со оп-
ределено работно искуство да ги стекне знаењата што 
се предвидени со програмата за полагање на струч-
ниот испит. Од друга страна право е на организа-
циите на здружениот труд, доколку со закон не 
е поинаку определено, да одлучуваат за воведу-
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вање полагање на стручен испит и определување 
на услови за неговото полагање, како и случаите 
и условите за ослободување од полагање на струч-
ниот испит. 

Судот смета дека организациите на здруже-
ниот труд можат да предвидуваат намалување на 
личниот доход на работниците кои немаат поло-
жен стручен испит затоа што претпоставува де-
ка придонесот на работникот со положен стру-
чен испит е поголем од придонесот на работникот 
кој нема положено стручен испит. Меѓутоа тоа 
намалување може да се врши само во случај ако 
со самоуправниот општ акт стручниот испит е 
предвиден како основ за распределба на средства-
та за лични доходи и ако се предвидени мерила 
по тој основ. Во тој случај намалувањето би мо-
жело да се врши само по основот стручен испит, 
а не по сите основи. Бидејќи во случајов со 
оспорените самоуправни општи акти намалување-
то се врши од вкупниот личен доход на работни-
кот, Судот оцени, дека таквото намалување не е 
во согласност со Уставот и со законот. 

б) Со членот 6 од оспорената самоуправна спо-
годба означена во точката 3 од оваа одлука пред-
видени се основи, но не и мерила за распредел-
ба на средствата за лични доходи, а со членот 12 
личниот доход на работниците е определен во 
фиксен месечен износ без основи и мерила. 

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот За-
кон за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд и ставот 1 на член 127 од Законот 
за здружениот труд, работниците во основната ор-
ганизација се должни да ги утврдат основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи. Со оглед на тоа што со оспорената само-
управна спогодба не се определени основи и ме-
рила туку со членот 12 личните доходи на работ-
ниците се определени во фиксни месечни износи 
во бодови, Судот оцени дека тој не е во согласност 
со наведените уставни и законски одредби. 

в) Согласно членот 27 од оспорената самоуправ-
на спогодба означена во точката 3 од оваа од-
лука, личните доходи на работниците по осно-
вот минат труд им се определуваат според работ-
ниот стаж во фиксни месечни износи во завис-
ност од степенот на стручната подготовка и тоа: 
на работниците со висока стручна подготовка за 
секоја година работен стаж по 19 динари, со ви-
ша стручна подготовка по 17 динари, со средна 
стручна подготовка по 15,20 динари, а на другите 
по 12,70 динари. 

Со тоа што со членот 27 од оспорената само-
управна спогодба, делот од личните доходи на 
работниците по основот минат труд е утврден во 
фиксни износи во динари за сите работници са-
мо во зависност од степенот на стручната подго-
товка, а не и во зависност од другите основи за 
распределба на средствата за лични доходи, неза-
висно од резултатите на трудот на работникот и 
неговиот личен придонес за зголемувањето на до-
ходот на организацијата, Судот оцени дека так-
вото определување личниот доход по основот ми-
нат труд е во спротивност со членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија, со ставот 2 на член 42 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 40/77 
24 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

11. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на а) Самоуправната спо-
годба за распределба на личните доходи на работ-
ниците во Хотелско-угостителската основна орга-
низација на здружен труд „Интеримпекс-Палас" 
во Охрид, усвоена од работниците на собирот одр-
жан на 14 ноември 1975 година, во делот што се 
однесува за основите и мерилата за распределба 
на личниот доход, а посебно на ставот 2 од чле-
нот 8 и членот 13 од спогодбата; и б) Табелата на 
работните места и стартните основи за распре-
делба на личниот доход, составен дел на спогод-
бата, на седницата одржана на 14 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат: 
а) Самоуправната спогодба за распределба на 

личните доходи на работниците во Хотелско-угос-
тителеќата основна организација на здружен труд 
„Интеримпекс-Палас" во Охрид, усвоена од работ-
ниците на собирот одржан на 14 ноември 1975 го-
дина, во делот што се однесува за основите и ме-
рилата за распределба на личниот доход, а по-
себно ставот 2 од членот 8 и членот 13 од спогод-
бата; и 

б) Табелата на работните места и стартните 
основи за распределба на личниот доход, составен 
дел на спогодбата. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Хотелско-угостителската основ-
на организација на здружен труд „Интеримпекс-
Палас" во Охрид на начинот определен за обја-
вување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка и по сопствена иницијатива, со 
решение У. бр. 91/77 од 13 октомври 1977 година, 
поведе постапка за оценување уставноста на са-
моуправната спогодба означена во точката 1 на 
оваа одлука и тоа во делот за основите и мерилата 
за распределба на личниот доход затоа што осно-
вано се постави прашањето за неговата соглас-
ност со начелото за распределба според вложе-
ниот труд утврдени во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија, а посебно на ставот 2 од членот 
8 од спогодбата затоа што исто така основано се 
постави прашањето за неговата согласност со ус-
тавното начело за распределба според вложениот 
труд, и на членот 13 од спогодбата затоа што ос-
новано се постави прашањето за неговата соглас-
ност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, 
како и за оценување уставноста и законитоста на 
табелата на работните места со стартните основи 
затоа што основано се постави прашањето за неј-
зината согласност односно спротивност со членот 
23 од Уставот на СР Македонија, со ставот 3 на 
член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 22/73) и со ставот 1 на член 
127 од Законот за здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 53/76). 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дот утврди дека оспорената самоуправна спогодба 
е усвоена од работниците на собирот од 14 ноем-
ври 1975 година. Со неа работниците ги утврдиле 
основите и мерилата за распределба на личниот 
доход, износите на надоместоците и другите при-
мања на кои работниците имаат право според за-
конот, општествените договори, самоуправните спо-
годби и актите на основната организација. Соста-
вен дел на спогодбата е табелата на работните 
места и стартните основи за распределба на лич-
ниот доход. Исто така Судот утврди дека во неа 
се предвидени основи и мерила за определување 
на аконтацијата на личниот доход како израз на 
претпоставениот труд на работникот, но дека не 
се утврдени основи и мерила за распределба на 
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личниот доход зависно од конкретните резултати 
и од нивниот труд и личниот придонес што со 
свој от тековен и минат труд го даваат за зголему-
вање на доходот во организацијата. Понатаму, Су-
дот утврди дека в,о ставот 1 на член 8 од спо-
годбата е предвидено под школска или стручна 
подготовка како основ за распределба на личниот 
доход да се зема предвид подготовката предви-
дена со самоуправната спогодба за систематиза-
ција на работните места. Во ставот 2 од истиот 
член е предвидено, доколку работникот не ги ис-
полнува условите во однос на школска или стручна 
подготовка, вкупниот износ на бодовите да му се 
намалува и тоа: за високо образование 2(Р/о, за 
више образование или висококвалификуван работ-
ник 15°/о и за средно образование или квалифи-
куван работник 5%. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
предвидено на секој работник во согласност со 
начелото за распределба според трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидар-
носта на работниците во здружениот труд, Да му 
припаѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот 
во основната организација. 

Судот смета дека школската или друга струч-
на подготовка може да биде еден од основите за 
распределба на личниот доход бидејќи при утвр-
дувањето на претпоставениот придонес треба да 
се има предвид влијанието што врз работниот при-
донес го има степенот на стручната подготовка 
кој работникот фактички го има, а не степенот на 
стручната подготовка што е предвиден со актот 
за систематизација. Ова затоа што според мисле-
њето на Судот се претпоставува дека придонесот 
на работникот со повисока стручна подготовка ќе 
биде поголем од придонесот на работникот со по-
ниска стручна подготовка. 

Со оглед на тоа што со самоуправната спо-
годба не се утврдени основи и мерила за распре-
делба на личниот доход во зависност од постигна-
тите резултати во извршување на работите од-
носно работните задачи и со оглед на тоа што на-
малувањето на аконтацијата на личниот доход се 
врши не само по основ на стручната подготовка 
туку по сите основи, Судот утврди дека таа во 
делот за основите и мерилата за распределба на 
личниот доход, како и ставот 2 на членот 8 не се 
во согласност со уставното начело за распределба 
според вложениот труд утврдено во членот 22 од 
Уставот на СР Македонија. 

Судот исто така утврди дека во членот 13 од 
оспорената самоуправна спогодба е предвидено, на 
работниците кои покрај основната дејност од ра-
ботното место вршат и други работи под услов 
да за вршење на другите работи имаат потребни 
стручни квалификации, им се доделуваат додатни 
бодови. На кои работни места и на кои работници 
ќе им се пресметуваат додатни бодови по овој 

основ одлучува директорот на основната органи-
зација. 

Според членот 23 од Уставот на СР Македонија 
работниците во основната организација на здру-
жениот труд ги утврдуваат основите и мерилата 
за распоредување на доходот и основите и мери-
лата за распределба на личниот доход. Судот сме-
та дека со самоуправен општ акт треба да бидат 
утврдени работните места на кои работниците, по-
крај основната дејност од работното место, вршат 
и други работи. 

Со оглед на тоа што во членот 13 од спогод-
бата е предвидено утврдувањето на работните мес-
та на кои се вршат додатни работи да го врши ди-
ректорот на основната организација, а не работ-
ниците, Судот утврди дека тој не е во согласност 
со членот 23 од Уставот на СР Македонија. 

5. Разгледувајќи го Табеларниот преглед на 
работните места и стартните основи на личните 
доходи во Хотелско-угостителската основна орга-
низација на здружен труд „Интеримпекс-Палас" 
во Охрид, Судот утврди дека за секое работно 
место се определени бодови во вкупен износ, однос-
но табеларниот преглед не содржи мерила со кои 
се утврдува влијанието на секој од основите за 
определување учеството на работниците во рас-
пределбата на личниот доход. 

Според членот 23 од Уставот на СР Македо-
нија, ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружени-
от труд и ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основната орга-
низација однапред ги определуваат основите и ме-
рилата за распоредување на доходот и основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи. 

Со оглед на тоа што оспорениот табеларен пре-
глед не содржи мерила кои го одразуваат влија-
нието на секој од утврдените основи за утврду-
вање придонесот на работникот во остварување 
на доходот, односно бодовите се определени во 
вкупен износ, Судот утврди дека не е во соглас-
ност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, 
и дека е во спротивност со ставот 3 на член 42 
од сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд и со ставот 1 на 
член 127 од Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија, и алинеја 2 на член 16 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки Судот ја донесе на седница без 
претходно одржување на јавна расправа затоа што 
оцени дека за натамошното разјаснување на сос-
тојбата на работите по предметот не е неопходно 
присуство на учесниците во постапката. 

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

У. бр. 9,1/77 
14 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

1, 
Врз основа на членовите 22 и 136 од Уставот 

на СР Македонија („Службен весник на СРМ", број 
7/74) и член 32 од Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила во усогласувањето на 
самоуправното уредување на односите во распо-
редувањето на доходот и чистиот доход и распре-
делбата на средствата за лични доходи во СР Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", број 41/77), 

Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, Цен-
тралниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Македонија, Републичката конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот на 
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здруженијата на борците од Народноослободител-
ната војна на Македонија, Републичката конфе-
ренција на Сојузот на социјалистичката младина 
на Македонија и Стопанската комора на Македо-
нија, склучуваат 

С А М О У П Р А В Н А С П О Г О Д Б А 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКАТА И НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа самоуправна спогодба (во натамош-
ниот текст: Спогодба), се утврдуваат заедничките 
основи и мерила за утврдување и усогласување 
на личните доходи и другите примања на: 

— функционерите што ги избира Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, члено-
вите на Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и на нив соодветни функцио-
нери во општествено-политичките организации во 
Републиката и Стопанската комора на Македони-
ја (во натамошниот текст: изборни функционери); 

— функционерите што ги именува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија и функ-
ционерите на другите потписници на Спогодбата, 
чија листа договорно ја утврдуваат потписниците 
на Спогодбата (во натамошниот текст: именувани 
функционери). 

На начин утврден со оваа спогодба се утвр-
дува листа на функциите од претходниот став, 
како и листа на другите функции во Републиката 
на кои се применува оваа спогодба. 

Личните доходи и другите примања на деле-
гатите кои остваруваат личен доход во Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, се 
утврдуваат според основите и мерилата одредени 
со општ акт на Собранието. 

2. Потписниците на Спогодбата (во натамошни-
от текст: потписници), се согласија: 

— изборните функции на потписниците на Спо-
годбата се почесни општествени функции и, по 
правило, се вршат без надоместок; 

— за одредени функции што бараат повисок 
степен на ангажираност во нивното вршење, а кои 
со свои акти ќе ги определат потписниците на оваа 
спогодба, се определува личен доход; 

— личните доходи на функционерите во Ре-
публиката се утврдуваат согласно со уставното на-
чело за распределба според трудот, општествено-
но литичкото значење на функцијата, сложеноста 
и обемот на работите, одговорноста во вршењето 
на функцијата, како и според функциите што ги 
вршеле и според годините на работниот стаж; 

— износот на месечниот личен доход на функ-
ционерите во Републиката се утврдува во зависност 
од просечно остварениот личен доход на врабо-
тените во стопанството во Републиката, коефици-
ентот утврден врз основа на критериумите од прет-
ходната алинеја и работниот стаж; 

— износот на месечниот личен доход на чле-
новите на Советот на Републиката, ако не оства-
руваат личен доход во организација на здруже-
ниот труд, во друга самоуправна организација или 
заедница, односно друг орган, или не примаат пен-
зија, се утврдува и во зависност од висината на 
личниот доход што го имале на поранешните функ-
ции пред изборот за член на Советот на Републи-
ката, како и во зависност од просечно остварениот 
личен доход на вработените во стопанството во 
Републиката и утврдениот коефициент. 

3. Потписниците донесуваат општи акти во со-
гласност со основите и мерилата утврдени со оваа 
спогодба. 

И. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКАТА 

4. Месечниот износ на личниот доход на функ-
ционерите се утврдува на тој начин што основи-
цата, што ќе ја утврди Комисијата за следење на 
применувањето на Спогодбата (во натамошниот 
текст: Комисија), се зголемува со следниве кое-
фициенти: 

за I група функции — 
за II група функции — 
за III група функции — 
за IV група функции — 

до 4,50; 
ДО 4,00, 
до 3,50, 
до 3,20. 

Носителите на функциите не можат да имаат 
помал коефициент од 1,50. 

Комисијата ја утврдува основицата од прет-
ходниот став во зависност од просечно остваре-
ниот личен доход на вработените во стопанството 
во Републиката. 

5. Комисијата, по предлог од потписниците, ги 
распоредува функциите во групи на функции спо-
ред точка 4 на оваа спогодба. 

Доколку во Комисијата не се постигне соглас-
ност по некој предлог од претходниот став на од-
делен потписник, Комисијата го известува потпис-
никот за тоа. Ако потписникот не го прифати 
образложението, Комисијата пристапува кон усо-
гласување на спорниот предлог во надлежните ор-
гани на сите потписници. 

Распоредот на функциите во групи на функции 
извршен во Комисијата е задолжителен за пот-
писниците на Спогодбата. 

Потписниците на Спогодбата, во рамките на 
извршениот распоред на функциите во групи на 
функции, со своите општи акти ќе ги утврдат кое-
фициентите за одделните функции. 

Потписниците се обврзуваат на Комисијата да 
и го поднесуваат на претходно усогласување пред-
логот на општиот акт за одредување на коефи-
циентите за одделните функции во рамките на 
утврдените групи на функции, како и предлогот 
на секоја негова измена или дополнување. Со за-
белешките на Комисијата што не ги прифаќа под-
носителот на предлогот на општиот акт задолжи-
телно се запознава надлежното тело на потписни-
кот заради заземање став по забелешките на Ко-
мисијата и донесување на крајна одлука. 

6. Месечниот износ на личниот доход на чле-
новите на Советот на Републиката го утврдува 
Претседателството на СРМ, имајќи ги предвид до-
ходот што го имале пред изборот за член на Со-
ветот на Републиката и функциите што ги вршеле 
дотогаш, во согласност со точка 2, алинеја 5 од 
оваа спогодба. 

Распонот на коефициентите за утврдување на 
месечниот износ на личниот доход на членовите на 
Советот на Републиката изнесува од 1,50 до 4,20. 

7. Месечниот износ на личниот доход на функ-
ционерите чии функции не се утврдуваат во лис-
тата на функционерите во смисла на точка 1 став 
2 на оваа спогодба, односно на функционерите 
што се поставуваат во органите и организациите 
во Републиката, се утврдува со општите акти за 
распоредување на функциите во групи на функции 
и за одредување на коефициентите за одделните 
функции што ги донесуваат надлежните органи, 
односно тела, во согласност со основите и мери-
лата утврдени со оваа спогодба. 

Ставовите во општите акти од став 1 на оваа 
точка претходно се усогласуваат во Комисијата. 

8. До донесувањето на закон или друг акт со 
кој поблиску ќе се определат критериумите за вред-
нување на минатиот труд, личниот доход утврден 
според мерилата од точките 4 и 6 на оваа спогодба 
ке се зголемува според годините на работниот стаж, 
изразен во признат пензиски стаж, со 0,5°/о за 
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секоја година по навртените 5 години работа до 
утврдениот со закон работен стаж признат за пен-
зија. 

За жените кои имаат над 25 години работен 
стаж, процентот од претходниот став се зголемува 
за уште 0,25%. 

9. Заради усогласување на личниот доход на 
функционерите со просечниот пораст на личните 
доходи на вработените во стопанството на СРМ, 
Комисијата утврдува предлог за изменување на 
основицата од точка 4 на оваа спогодба, најмалку 
еднаш годишно. 

Во согласност со предлогот на Комисијата, пот-
писниците со своите општи акти ја утврдуваат 
висината на основицата, или процентот на зго-
лемување на основицата за утврдување на лич-
ните доходи на функционерите, врз основа на 
претходно усогласени ставови во Комисијата. 

10. Лицето вработено во организација на здру-
жениот труд, а кое е избрано на одредена оп-
штествена функција што бара повисок степен на 
ангажираност, својот личен доход продолжува да 
го остварува во организацијата на здружениот труд, 
со тоа што во договор со неа и се рефундира из-
носот на неговиот личен доход. 

Ако личниот доход од претходниот став е по-
низок од износот на личниот доход утврден за 
функцијата што се врши, на функционерот може 
да му се исплатува разлика во износ до 30% од 
износот на личниот доход утврден за односната 
функција. 

Износот на делот на личниот доход од прет-
ходниот став, заедно со износот на месечниот ли-
чен доход што функционерот го остварува во ор-
ганизација на здружениот труд, во друга само-
управна организација или заедница, односно во 
орган, не може да биде поголем од износот на 
личниот доход предвиден за функцијата што ја 
врши. 

Висината на делот на личниот доход од став 1 
на оваа точка се утврдува со општиот акт на 
потписникот на Спогодбата. 

11. Функционерите кои на поранешната дол-
жност имале поголем личен доход од личниот до-
ход што им припаѓа според основите и мерилата 
на точките 4 и 6 на оваа спогодба, го задржуваат 
тој поголем личен доход. 

Функционерите од став 1 на оваа точка стек-
нуваат право на зголемување на личниот доход 
кога личниот доход утврден за функцијата што 
ја вршат врз основа на оваа одлука 'ќе се изед-
начи со личниот доход што им се исплатува. 

Одредбата од став 2 од оваа точка не се одне-
сува за функционерите со над 35 години работен 
стаж, за мажи, односно 30 години, за жени, до 
остварувањето на условите за стекнување право на 
пензија. 

12. На функционерите од точка 7 на оваа спо-
годба се применуваат и одредбите на точките 8 
до 19 од оваа спогодба. 

III. ДРУГИ ПРИМАЊА 
13. Дневниците за службени патувања во зем-

јата можат да изнесуваат најмногу до 12% од про-
сечниот месечен личен доход на вработените во 
стопанството на Републиката остварен во претход-
ната година, а ако одделно се признаваат трошо-
ците за ноќевање според приложена сметка, вкуп-
ната ^ висина на дневнР1цата не може да изнесува 
повеќе од 15% од основицата. 

Дневницата за службено патување во стран-
ство се признава до висината утврдена со пропи-
сите што важат за републичките органи на упра-
вата. 

14. На функционерот му припаѓа надоместок 
на трошоците за превоз при службено патување. 

Ако при службено патување се користи соп-
ствено возило, се надоместува износ најмногу до 
висината на патните трошоци на кои се има право 
според прописите за патни дневни трошоци. 

15. Месечниот надоместок за одвоен живот од 
семејството може да изнесува најмногу 65 отсто 
од износот на просечно остварениот личен доход 
на вработените во стопанството во Републиката во 
претходната година. 

16. На функционерот му се признаваат ствар-
ните трошоци за селидба од поранешното место на 
постојано живеење до местото на вршење на 
функцијата и обратно. 

17. На функционерот му припаѓа надоместок за 
користење на годишен одмор во износ до 60% од 
просечно остварениот личен доход на вработените 
во стопанството на Републиката во претходната 
година. 

18. На функционерот му припаѓа право на на-
доместок во висина на тримесечниот износ на лич-
ниот доход, при остварување право на пензија. 

19. Во случај на смрт на функционерот, на 
лицето кое што го извршило погребот му припаѓа 
право на надоместок на трошоците за погреб во 
висина на двомесечен износ на личниот доход на 
умрениот. 

20. Потписниците на Спогодбата со свој општ 
акт го утврдуваат износот на надоместоците и 
трошоците од точките 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 од 
Спогодбата. 

IV. СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА 
СПОГОДБАТА 

21. За следење на применувањето на Спогод-
бата се образува Комисија. 

Комисијата има претседател и одреден број 
членови. 

Секој потписник на Спогодбата делегира по 
еден член на Комисијата и негов заменик. 

Членовите на Комисијата избираат претседа-
тел на Комисијата. 

22. Комисијата во рамките на својот делокруг: 
— ја утврдува листата на функционерите од 

точка 1 став 2 на оваа спогодба; 
— врши усогласување на општите акти од точ-

ка 7 став 1; 
— го следи спроведувањето на оваа спогодба 

и општите акти што се донесуваат за спроведу-
вање на Спогодбата и ги известува потписниците 
и другите заинтересирани органи и организации за 
појавите и проблемите во спроведувањето на оваа 
спогодба; 

— на потписниците им предлага преземање по-
требни мерки за спроведување на Спогодбата; 

— дава стручни упатства и објаснувања за 
примената на Спогодбата и друга потребна помош 
за спроведување на Спогодбата; 

— на потписниците им предлага изменување и 
дополнување на Спогодбата; 

— врши и други работи одредени со Спогод-
бата што ќе и ги доверат потписниците. 

23. Комисијата соработува со: 
— Заедничката комисија за следење и спро-

ведување на Општествениот договор за заеднич-
ките основи и мерила во усогласувањето на само-
управното уредување на односите во распоредува-
њето на доходот и чистиот доход и распределбата 
на средствата за личните доходи во СР Македонија; 

— Комисијата за следење на применувањето 
на Самоуправната спогодба за основите и мерилата 
за утврдување на личните доходи на функционе-
рите во општините на СРМ. 

24. Стручните и административните работи за 
потребите на Комисијата ги вршат Стручните 
служби на Собранието на СР Македонија. 

V. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА СПОГОДБАТА 

25. Секој од потписниците на Спогодбата мо-
же да покрене постапка за изменување и допол-
нување на Спогодбата. Постапката се покренува со 
писмен и образложен предлог. 
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Поднесениот писмен предлог на потписникот 
на Спогодбата Комисијата им го доставува до Дру-
гите потписници на Спогодбата и врз основа на 
усогласените мислења изготвува предлог за изме-
нување и дополнување на Спогодбата, што им го 
доставува на потписниците на Спогодбата. Докол-
ку поднесениот предлог на потписникот на Спо-
годбата не е прифатен од страна на другите пот-
писници на Спогодбата, Комисијата со образло-
жение го известува потписникот — подносител на 
предлогот за изменување и дополнување на Спо-
годбата. 

26. Измените и дополненијата на оваа спогодба 
се полноважни ако ги усвојат сите потписници 
на Спогодбата. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
27. Потписниците на Спогодбата се согласни во 

рок од 60 дена од нејзиното склучување да ги 
усогласат своите општи акти со Спогодбата и да 
и ги достават на увид на Комисијата заради усо-
гласување. 

28. Потписниците на Спогодбата се обврзуваат 
дека до донесувањето на новите општи акти ќе 
ги задржат постојните коефициенти за функциите. 

29. Со склучувањето на оваа спогодба преста-
нува да важи Посебниот општествен договор за 
критериумите и мерилата за усогласување на на-
доместокот на личен доход и примањата на деле-
гатите и функционерите што ги избираат односно 
именуваат Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Претседателството на Социјалис-
тичка Република Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија, општествено-политичките организации и 
Стопанската комора на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ", број 2 и 21/75). 

30. Оваа спогодба се смета за склучена со де-
нот на потпишувањето од потписниците на Спо-
годбата, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-1915 
27 декември 1977 година 

Скопје 
ПОТПИСНИЦИ НА СПОГОДБАТА 

За Претседателството на СРМ, 
Каменчо Горгов, е. р. 

За Собранието на СРМ, 
Бурхан Адеми, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието на СРМ 
Вера Димитрова, е. р. 

За Централниот комитет на СКМ, 
Благоја Силјановски, е. р. 

За Републичката конференција на ССРНМ, 
Методија Зврцинов, е. р. 

За Претседателството на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 

Томе Николовски, е. р. 
За Републичкиот одбор на Сојузот на 

здружението на борците од НОВ, 
Славе Поповски, е. р. 

За Републичката конференција на ССММ, 
Трајче Черепналковски, е. р. 

За Стопанската комора на Македонија, 
Живко Трајковски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

2. 
Врз основа на член 16 од Законот на само-

управните интересни заедници за социјална зашти-
та („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
16 став 1 алинеја 5 од Статутот на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита, Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита, на сед-
дицата одржана на 29 декември 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА 

I 

Со оваа одлука се утврдува висината на стап-
ките на придонесите што ги уплатуваат основните 
организации на здружениот труд од доходот и на 
работните луѓе од личниот доход, заради обезбе-
дување средства на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита. 

II 

Стапките на придонесите за Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та се утврдуваат и тоа: 

— 0,30 /̂Ј) ОД доходот на основните организации 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации од областа на стопанството, вклучувајќи 
ги и организациите на здружениот труд регистри-
рани како ОЗТ распоредени во* областите од 1 до 
11 од номенклатурата за распоредување на сто-
панските и другите организации и државни ор-
гани по дејности; 

— 0,05% од личниот доход од работен однос 
на работниците што остваруваат личен доход од 
работен однос, освен за работниците вработени ка ј 
обврзниците од претходната алинеја од овој став. 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина. 

Број 08-701/1 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — КРАТОВО 

Врз основа на член 31 став 1 и 5 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на врабо-
тувањето („Службен весник на СРМ", бр. 20/74) и 
член 17 став 1 точка 5 од Статутот на Општинска-
та заедница на вработувањето — Кратово, Собра-
нието на Општинската заедница на вработувањето 
— Кратово, на својата седница одржана на 27 де-
кември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и 

плаќа од личниот доход на работниците во кој 
се содржани придонесите и даноците што се пла-
ќаат од личниот доход (бруто Личен доход) по 
стапка од 0,75% за 1978 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе 
со применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 01-415/2 
28 декември 1977 година 

Кратово 
Претседател, 

Јордан Јовановски, с. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 
4. 

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 8 и член 26 точка 
5 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
РШТО осигурување — Гостивар, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, на седницата на 
Соборот на делегатите работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на работниците 
од здравството — даватели на услугите, одржана 
на 27 декември 1977 година, донесе 

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

ЗА 1978 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува основицата за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на права-
та од здравственото осигурување на лицата вра-
ботени кај приватни работодавци за кои со за-
кон не е утврдена основица за придонес. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работо-

давци, основица претставува личниот доход до-
говорен меѓу работодавецот и работникот, но не 
помалку од следните износи: 
1. за неквалификувани работници 

— во износ од 1.700. динари 
2. за полуквалификувани работници 

— во износ од 2.000. динари 
3. за квалификувани работници 

— во износ од 2.300. динари 
4. за висококвалификувани работ-

ници — во износ од 2.900. динари 
5. за домашни помошнички — во 

износ од 1.700. динари 
Најниските основици од претходниот став, до-

колку бидат помали од минималните лични до-
ходи за 1978 година, ќе се усогласат со истиот. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 02-770 
27 декември 1977 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

ното осигурување — Гостивар, на седницата на 
Соборот на делегатите работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите работници од 
здружениот труд на здравството — даватели на 
услугите, одржана на 27 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Важноста на Одлуката за утврдување на стап-
ките на придонесите за здравственото осигурува-
ње на работниците, број 02-456 од 30. 12. 1976 го-
дина („Службен весник на СРМ", број 2/77), се 
продолжува и за 1978 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 02-769 
27 декември 1977 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

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

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 51 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71), член 23 точ-
ка 11 и член 27 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Гостивар, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Гостивар, на сед-
ницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите одржана на 27 декември 
1977 година, донесе 

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

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Износот на помошта за спрема на новоро-
дено дете кој ќе се исплатува на осигурениците од 
средствата на работниците, изнесува 320,00 ди-
нари. 

И 

Оваа одлука влегува, во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува 1 јануари 1978 година. 

Претседател, 
Сергение Гегоски, е. р. 

5. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска 
со член 23 став 1 точка 9 и член 25 став 1 точка 
6 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-

Број 02-761 
27 декември 1977 година 

Гостивар 

7. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 102 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 23 точка 9 и 
член 26 точка 4 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Гостивар, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, на седни-
цата на Соборот на делегатите земјоделци — корис-
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ници на услугите и Соборот на делегатите работ-
ници од здравството — даватели на услугите, одр-
жана на 27 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД КАТАСТАРСКИ ПРИХОДИ И ПАУШАЛ-
НИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1978 ГОДИНА 
Член 1 

Висината на стапката на придонесот од ка-
тастарски приход на земјоделците се одредува 
на 8°/о и тоа: 

— 4,80% за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита и 3,20%, за правата од здравствена 
заштита што самостојно ги утврдува Заедницата. 

Паушалниот придонес по семејство кое нема 
сопствено земјиште, а врши земјоделска дејност, 
изнесува 150 динари од кои: 

— за задолжителните видови на здравствена 
заштита во износ од 90 динари, и 

— за правата што самостојно ги одредува За-
едницата — во износ од 60 динари. 

Паушалниот придонес по член на домаќин-
ството изнесува 40 динари од кои: 

— за задолжителните видови на здравствена 
заштита — во износ од 24 динари, и 

— за правата што самостојно ги утврдува За-
едницата — во износ од 16 динари. 

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

вувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 02-767 
27 декември 1977 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

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

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 52 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 21/71), член 23 
точка 11 и член 27 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Гостивар, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Гостивар, на сед-
ницата на Соборот на работниците — корисници на 
услугите, одржана на 27 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гурените лица, во случај на смрт, изнесува: 
— за лице до 1 годишна возраст 

— во износ од . 625 динари 
— за лице од 1 до 7 годишна воз-

раст — во износ од 1.000 динари 
— за лице од 7 до 14 годишна воз-

раст — во износ од 1.370 динари 
— за лице над 14 годишна возраст 

— во износ од 1.750 динари 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 02-766 
27 декември 1977 година Претседател, 

Гостивар Сергение Гегоски, е. р. 

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 8 и 
член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Гостивар, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, на седница-
та на Соборот на делегатите работници — корис-
ници на услугите и Соборот на делегатите работ-
ници од здравството — даватели на услугите, 
одржана на 27 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 
Член 1 

Придонесот за здравствено осигурување во по-
стојан месечен износ за 1978 година се плаќа 
и тоа: 

1. за лица кои по завршувањето на школу-
вањето се наоѓаат на задолжителна практична ра-
бота или доброволна практика (волонтери), а не 
примаат личен доход — износ од 70,00 динари; 

2. за учениците во стопанството и во струч-
ните училишта со практична работа, за учениците 
во стручните школи и гимназиите за време на 
производна работа, како и студентите на вишите 
и високите школи, факултетите и уметничките 
академии за време на задолжителна практика во 
организациите — износ од 40,00 динари; 

3. за учениците во стручните училишта и гим-
назиите и студентите на вишите и високите шко-
ли, факултетите и уметничките академии кога вр-
шат практична работа во врска со наставата — из-
нос од 25,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат на младински 
работни акции — износ од 25,00 динари; 

5. за лицата што учествуваат во организирани 
јавни работи ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно — износ од 25,00 динари; 

6. за лицата на работа кои учествуваат во ор-
ганизирани јавни младински акции — износ од 
25,00 динари; 

7. за лицата што ќе претрпат повреди како 
учесници во определени јавни акции или во вр-
шење на определени јавни функции или должнос-
ти — износ од 25,00 динари; 

8. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука и логорување — износ од 25,00 динари; 

9. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство за-
ради учење, односно здобивање со практика — 
износ од 70,00 динари; 

10. за лица кои се наоѓаат на стручно усовр-
шување или преквалификација што ги организи-
ра СИЗ за вработување — износ од 40,00 динари, 

11. за лицата — странски државјани за време 
на школување, стручно усовршување или на пост-
дипломски студии во Југославија кои поради тоа 
го прекинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија — износ од 60,00 динари; 

12. за лицата кои организацијата пред воспос-
тавување на работен однос ги упати како сти-
пендисти на практична работа во други органи-
зации заради стручно оспособување или усовршу-
вање — износ од 70,00 динари; 

13. за лицата кои се на извршување задачи 
на територијалната одбрана или на цивилната 
заштита — износ од 25,00 динари; 

14. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението —• износ од 60,00 ди-
нари; 
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15. за иселениците — повратници додека ре-
довно се пријавуваат во СИЗ за вработување — 
износ од 70,00 динари; 

16. за уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народното собрание или од страна на Извршниот 
совет — износ од 70,00 динари; 

17. за носителите на Илинденска споменица 
кои не уживаат илинденска пензија — износ од 
60,00 динари; 

18. за членовите на семејството на југосло-
венските државјани кои се вработиле во странски 
земји со кои Југославија нема склучено спогодба 
за здравствено осигурување, а се осигурени кај 
странскиот носител на осигурувањето — износ од 
110,00 динари. 

Член 2 
Придонесите на лицата опфатени со оваа од-

лука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесот се утврдува покусо од 

еден месец за секој календарски ден во соодвет-
ниот период се плаќа по 1/30 од определениот ме-
сечен износ на придонесот. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 02-771 
27 декември 1977 година Претседател, 

Гостивар Сергение Гегоски, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 
10. 

Врз основа на член 51 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73), член 18 став 3 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 
став 3 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, на седницата на Со-
борот на делегатите работници-корисници на услу-
гите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе 

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

СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 
I 

Висината на износот на помошта за спрема на 
новородено дете се утврдува во износ од 310 ди-
нари за секое живородено дете. 

И 
Износот за помошта за спрема на новородено 

дете се исплатува кај Стручната служба на За-
едницата со следните докази: 

а) оценка на лекарот — гинеколог дека поро-
дувањето ќе уследи во рок од еден месец — за 
исплата пред породувањето; 

б) извод од матичната книга на родените — за 
исплата по породувањето. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува на случаите што ќе настанат од 1 ја-
нуари 1978 година. 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи истоимената одлука бр. 01-1637/1 
од 28-05-1975 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ", бр. 25/75). 

Број 01-5574/1 
27 декември 1977 година Претседател, 

Кичево Станимир Илијоски, е. р. 

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

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената, заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/74 и 24/73), член 18 став 
3 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурува-
ње („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
23 став 3 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, на седницата на Со-
борот на делегатите работници-корисници на услу-
гите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУ-

РЕНО ЛИЦЕ 
I 

Висината на надоместокот на трошоците за за-
коп на осигурено лице се утврдува во износ од: 

1) во случај на смрт на осигурено лице до 1 
годишна возраст — 650 динари; 

2) во случај на смрт на осигурено лице од 1 
до 7 годишна возраст — 1.000 динари; 

3) во случај на смрт на осигурено лице од 7 
до 14 годишна возраст — 1.400 динари; 

4) во случај на смрт на осигурено лице на 
возраст над 14 години — 1.750 динари. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува на случаите што ќе настанат од 1 ја-
нуари 1978 година. 

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи истоимената одлука, бр. 01-1639/1 
од 28-05-1975 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ", бр. 25/75. 

Број 01-5575/1 
27 декември 1977 година Претседател, 

Кичево Станимир Илијоски, е. р. 

12. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73), член 18 став 
3 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 
став 3 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево, на седницата на 
Соборот на делегатите работници-корисници на 
услугите, одржана на 27 декември 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ 
И ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И 

ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 
I 

Висината на дневниците на осигурените лица 
кои се упатуваат на преглед и лекување во Друго 
место се утврдува во износ од: 

1) ако се упатуваат во места на територијата 
на СРМ — 80 динари; 

2) ако се упатуваат во Скопје — 90 динари; 
3) ако се упатуваат во места надвор од те-

риторијата на СРМ — 100 динари; 
4) ако се упатуваат во другите републички и 

покраински центри — 130 динари. 
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Надоместокот од претходниот став ќе се ис-
платува за секој поминат ден, заверен од - здрав-
ствената установа. 

За лицата упатени на стационарно лекување, 
доколку бидат истиот ден примени на стационарно 
лекување, се исплатува за одење и враќање само 
една дневница. 

За осигурени лица до навршени 15 години 
возраст, надоместокот ќе изнесува 50°/о од изно-
сот предвиден во став I на оваа точка. 

II 
Трошоците за превоз на осигурените лица се 

признаваат во висина на стварно наплатениот из-
нос за најблиската релација според тарифата на 
јавниот сообраќај. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува на случаите што ќе настанат од 1 ја-
нуари 1978 година. 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи истоимената одлука, бр. 01-1638/1 
од 28-05-1975 година, објавена во „Службен весник 
на СРM", бр. 25/75. 

Број 01-5576/1 
27 декември 1977 година Претседател, 

Кичево Станимир Климоски, е. р 

КОНКУРСИ 
Врз основа на чл. 55, 61 и 62 од Законот за 

изградба на инвестициони објекти („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 35/73) и чл. 3, 4 и 26 од Пра-
вилникот за начинот и постапката за отстапување 
изградба на инвестиционен објект („Службен 
весник на СРМ", бр. 24/74), Работната организа-
ција Сточарско стопанство „Напредок" — Гости-
вар, како инвеститор 

објавува 
О Г Л А С 

за собирање понуди за отстапување изградба 
на инвестиционен објект — млекара, според про-
ектот. 

Услови на отстапувањето: 
1. Објектот ќе се гради во местото викано „Ра-

садник" — Гостивар. 
2. Рок за изградба на објектот 5 месеци од де-

нот на потпишување на договорот. 
3. Рок за поднесување на понудите е до 12. II. 

1978 година. 
4. Право да поднесуваат понуди по овој оглас 

имаат градежните организации кои ги исполнува-
ат условите од чл. 55 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти. 

Писмените пријави (понуди) треба да содржат: 
фирма (назив), точна адреса на понудувачот, рок 
за изведување на работите, гарантен рок, пода-
тоци за техничката опременост и стручни кадри кои 
ќе учествуваат во изведување на предметните ра-
боти. 

Во понудата понудувачите се должни да да-
дат цена за изградба на објектот според проектот. 

5. Критериум за оцена на најповолни понуди е: 
— цените на работата; 
— квалитетот на техничко-економските реше-

нија за изведување на работите; 
— рокот за извршување на работите. 
6. Проектот на објектот заинтересираните стран-

ки можат да го разгледаат во дирекцијата на ин-
веститорот — Сточарско стопанство „Напредок" — 
Гостивар, секој работен ден од 10 до 14 часот. 

Врз основа на член 32 од Статутот на Меди-
цинскиот центар — Титов Велес, член 33 од Пра-
вилникот за стручно образование и усовршување на 
работниците и Одлуката бр. 0201-1912/4 од 02. 12. 
1977 година на Советот при Медицинскиот центар 
Титов Велес 

с е р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за упатување на специјализација: 
— ЕДЕН ЛЕКАР ПО СПЕЦИЈАЛНОСТА АНЕС-

ТЕЗИО Л ОГИ Ј А 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
— завршен задолжителен лекарски стаж, 
— положен стручен испит, 
— познавање на еден странски јазик во тол-

кава мера да би можел да се служи со стручна 
литература. 

Предимство имаат работниците вработени при 
Медицинскиот центар — Титов Велес. 

Личниот доход на кандидатот кој ќе биде упа-
тен на специјализација ќе се исплатува според Са-
моуправната спогодба за основите и мерилата за 
распределба на личниот доход на вработените во 
Медицинскиот центар — Титов Велес. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребнава документација се дос-
тавуваат до Одделот за општи работи при Меди-
цинскиот центар Титов Велес. (328) 

Конкурсната комисија на Комитетот за физич-
ка култура на СР Македонија — Скопје, врз ос-
нова на член 26 и 27 од Законот за самоуправу-
вање и работни односи во органите на управата 
и Одлуката на Работната заедница од 30 декем-
ври 1977 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
САМОСТОЕН СТРУЧЕН РЕФЕРЕНТ 

Кандидатите, покрај општите услови предви-
дени во Законот, треба да ги исполнуваат след-
ните посебни услови: 

— да имаат високо образование и најмалку 
1 година работно искуство; 

— да имаат способности и познавања за из-
вршување на аналитички и нормативни работи од 
делокругот на Комитетот за физичка култура. 

— да се државјани на СФРЈ; 
— да не се под истрага. 
Пријавите со потребните документи за испол-

нување на општите и посебните услови се доста-
вуваат до Комитетот за физичка култура до 31 
јануари 1978 година. 

Способностите и познавањата на кандидатите 
за извршување на аналитичките и нормативните 
работи од делокругот на Комитетот за физичка 
култура ќе се проверуваат на 6 февруари 1979 го-
дина во 8 часот, во просториите на Комитетот. 

Конкурсната комисија ќе ги разгледа подне-
сените пријави и ќе изготви предлог за избор на 
пријавените кандидати на 10 февруари 1978 година 
во 8 часот во просториите на Комитетот, на ули-
ца „Бихачка" бр. 6-а. 

Стан и одвоен живот не се обезбедува, а лич-
ниот доход се утврдува според нормативните акти 
на Комитетот. 

Некомплетните документи нема да се разгле-
дуваат. (2) 

Медицинскиот центар-Прилеп, ООЗТ Здрав-
ствен дом — Брод Македонски 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар за здравната станица во е. Пласница, 
2. Стоматолог за здравната станица во е. Са-

моков и 
3. Фармацеут за аптеката во Брод Македонски. 
Услови: 
Покрај условите предвидени со Законот за 

здружен труд, кандидатите треба да ги исполну-
ваат и следните услови: 
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— под точка 1 кандидатот да има завршено 
медицински факултет; 

— под точка 2 кандидатот да има завршено 
стоматолошки факултет и 

— под точка 3 кандидатот за има завршено 
фармацеутски факултет. 

Молбите со потребната документација за до-
кажување на стручната спрема, се доставуваат до 
конкурсната комисија на ООЗТ Здравствен дом — 
Брод Македонски. 

Конкурсот е отворен до пополнувањето на ра-
ботното место. (3) 

Конкурсната комисија за распишување и спро-
ведување на конкурс за избор на директор на Ве-
теринарната станица — Македонски Брод 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на Ветеринарната стани-
ца — М. Брод 

Кандидатите, покрај општите, треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

— да имаат завршен ветеринарен факултет. 
Личен доход според Самоуправната спогодба на 

Станицата. 
Комплетираните документи се доставуваат до 

Ветеринарната станица — Македонски Брод. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". (330) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", бр. 10/76 годи-
на), Собранието на општината Виница и Кочани 

С О О П Ш Т У В А 
дека ќе врши избор на постојанен судија во 

Општинскиот суд Кочани за судското одделение, 
со седиште во Виница. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 74 од Законот за редовните судови треба да 
поднесат пријави до Собранието на општината Ви-
ница, Комисија за прашања на изборите и именува-
њата во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на ова соопштение. 

Од Комисијата за прашања на 
избори и именувања при 

ОС-ВИНИЦА 
Собранието на општината Делчево, врз основа 

на член 78 од Законот за редовните судови 
О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија во Општин-
скиот суд во Делчево 

Услови: 
Да е државјанин на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија; да е дипломиран 
правник со потребно искуство и стручно знаење, 
со положен правосуден испит и морално-политички 
квалитети за вршење на судската функција. 

Пријавата таксирана со 2,00 дин. таксени мар-
ки, со документите се поднесува до Комисијата 
за избор и именување на Собранието на општи-
ната Делчево, во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", во днев-
ниот печат во весникот „Нова Македонија" и 
„Службениот гласник на општината Делчево". 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

СОДРЖИНА 
1. Одлука за пропишување на мерки на непо-

средна општествена контрола на цени-
те и давање согласност на Тарифата 
за задолжително осигурување на мотор-
ните возила — — — — — — — — 1 

2. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и тр-
говија — — — — — — — — — 1 

3. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и тр-
говија — — — — — — — — — 1 

4. Наредба за утврдување на факторот за 
пресметување на стварниот приход од 
земјоделска дејност — — — — 1 

5. Правилник за начинот на оценувањето 
успехот на учениците и нивното напре-
дување во специјалните основни училиш-
та — — — — — — — — у— — 1 

6. Правилник за пофалбите, наградите и пе-
дагошките мерки и за начинот на нивно-
то применување во специјалните основ-
ни училишта — — — — — — — 2 

7. Правилник за бројот на децата и младин-
ците попречени во психофизичкиот разви-
ток во паралелката односно групата во 
специјалните основни училишта — — 2 

8. Упатство за образецот и начинот на изда-
вањето на легитимацијата на инспектор 
за земјоделство — — — — — — — 3 

9. Програма за спроведување на задолжител-
на имунизација на населението против 
заразни болести во 1978 година — — — 3 

10. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 40/77 од 24 ноември 1977 година — 6 

11. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 91/77 од 14 декември 1977 година — 7 

Општествени договори и самоуправни спогодби 
1. Самоуправна спогодба за заедничките ос-

нови и мерила за утврдување и усогла-
сување на личните доходи и другите при-
мања на функционерите во Републиката 
и на делегатите во Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија — — 8 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 
2. Одлука за утврдување висината на стап-

ките на придонесите за Републиката са-
моуправна интересна заедница за соци-
јална заштита за 1978 година — — — 11 

3. Одлука за определување на стапката на 
придонесот за вработување за 1978 година 11 

4. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на лица вра-
ботени ка ј приватни работодавци за 1978 
година — — — — — — — — — 12 

5. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за утврдување на стапките на 
придонесите за здравственото осигурува-

1. Одлука за пропишување на мерки на непо-
6. Одлука за висината на износот на помош-

та за спрема на новородено дете — — 12 
7. Одлука за висината на стапката на при-

донесот од катастарски приходи и пау-
шалните износи на придонесите за здрав-
ствено осигурување на земјоделците за 
1978 година — — — — — — — — 13 

8. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 13 

9. Одлука за постојаните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на од-
делни категории лица надвор од работен 
однос осигурени по прописите за здрав-
ствено осигурување за 1978 година — — 13 

10. Одлука за висината на износот на помош-
та за спрема на новородено дете — — 14 

11. Одлука за висината на износот на надо-
местокот на трошоците за закоп на оси-
гурено лице — — — — — — 14 

12 Одлука за висината на износот на днев-
ниците и трошоците за превоз на осигу-
рените лица кои се упатуваат на преглед 
и лекување во друго место — — — 15 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
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