
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 27 септември 1974 
С к о п ј е 

Број 37 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

444. 
Врз основа на член 65 од Законот за избор на 

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

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ, УТВРДУ-
ВАЊЕ ИА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

1. Се распишуваат изборите за делегати во Со-
бранието на Републичката заедница на вработува-
њето. 

Изборите за делегати од претходниот став ќе 
се одржат на ден 30. IX. 1974 година. 

2. Собранието на Републичката заедница на 
вработувањето го сочинуваат 34 делегати. 

3. Делегатите во Собранието на Републичката 
заедница на вработувањето ги избираат собрани-
јата на општинските заедници на вработувањето 
и тоа: 

— Собранието на општинската заедница Скопје 
избира 5 делегати; 

— Собранието на (општинската заедница Беро-
во избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Бито-
ла избира 2 делегати; 

— Собранието на општинската заедница Ва-
ландово избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Ви-
ница избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Гев-
гелија избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Го-
стивар избира 2 делегати; 

— Собранието на општинската заедница Дел-
чево избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Ка-
вадарци избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Ки-
чево избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Коча-
ни избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Кра-
тово избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Кри-
ва Паланка избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Кру-
шево избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Ку-
маново избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Маке-
донски Брод избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Него-
тино избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Ох-
рид избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница При-
леп избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Про-
биштип избира 1 делегат: 

— Собранието на општинската заедница Радо-
виш избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Ресен 
избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Све-
ти Николе избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Стру-
га избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Стру-
мица избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Тето-
во избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Титов 
Велес избира 1 делегат; 

— Собранието на општинската заедница Штип 
избира 1 делегат. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 12-2313/1 
12 септември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

445. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), во врска со точка 2 од Одлуката за оп-
ределување на мерки на непосредна општествена 
контрола на цените на производите и услугите од 
интерес за Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 29/74), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 

НА ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНИ ВЕСНИЦИ 

1. Постојните цени на дневните информативни 
весници можат да се зголемат, така што новите це-
ни да изнесуваат, и тоа: 

— „Нова Македонија" 2,00 динари 
— „Нова Македонија" со прилог („Екран", „По-

чинка") 3,00 динари 
— „Флака е влааними" 1,00 динари 
— „Бирлик" 1,00 динари 
— „Вечер" 2,00 динари 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на донесувањето, а ќе се применува од 16 
септември 1974 година. 

Бр. 12-2193/2 
6 септември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

212. 
Врз основа на член 14 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72), и член 203 став 1 точка 11 
а во врска со член 156 од Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија и Здружението на профе-
сионалните возачи сопственици на патнички авто-
такси — Скопје, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор се регулира спроведувањето на 

пензиско и инвалидско осигурување на возачите 
во СР Македонија, членови на Здружението на 
професионалните возачи сопственици на патнички 
авто-такси — Скопје (во натамошниот текст: Здру-
жението) и членовите на нивните семејства. 

Член 2 
Како возачи, во смисла на овој договор, се 

сметаат физичките лица кои во вид на единстве-
но или главно занимање вршат јавен друмски пат-
нички превоз или превоз на стока со сопствени 
авто-такси или товарни моторни возила. 

Под условите од овој договор можат да се оси-
гураат и професионалните возачи сопственици на 
авто-такси и моторни друмски возила од територи-
јата на СР Македонија, кои не се членови на 
Здружението, ако вршат дејност на подрачје на 
општина во која не е ' основано здружение на 
возачите. 

Член 3 
Возачот се здобива со својство на осигуреник 

според овој договор со денот на уписот на него-
вата дејност во регистарот на возачите кој се води 
кај надлежните органи, ако пријавата за пензи-
ско и инвалидско осигурување се поднесе на 
надлежната филијала на Стручната служба на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија (во натамошниот текст: овлас-
тената филијала), односно овластената стручна 
служба во рок од 8 дена од денот на уписот, од-
носно од првиот ден на месецот по истекот на ме-
сецот во кој е поднесена пријавата. 

Својството на осигуреник на возачот му пре-
станува со бришењето на неговата дејност од ре-
гистарот на возачите. 

Својството на осигуреник на возачот не му 
престанува за време на привремен прекин на ра-
ботата до една година, ако обврзникот за тој пе-
риод редовно ги плаќа придонесите за пензиско и 
инвалидско осигурување. 

Член 4 
Правата од пензиското и инвалидското оси-

гурување возачите и членовите на нивните се-
мејства ги имаат во обем и под условите опреде-
лени со Законот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување, Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување и Статутот на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија за лицата во работен однос, 
доколку со одредбите на опоменатите закони од-

носно Статутот што се однесуваат на лицата кои 
вршат самстојни дејности и со овој договор не е 
определено поинаку. 

Член 5 
Како основица за плаќање на придонес за 

пензиското и инвалидското осигурување (во ната-
мошниот текст: основица на осигурување) служи 
паричниот износ кој според овој договор се утвр-
дува: 
при основицата за придонесот од 
личен доход од превозничка деј- основица на оси-

ност во претходната година турување 

до 10.000,00 динари 750,00 динари 
преку 10.000,00 до 20.000,00 динари 950,00 динари 
преку 20.000,00 до 40.000,00 динари 1.500,00 динари 
преку 40.000,00 до 70.000,00 динари 1.950,00 динари 

преку 70.000,00 динари 3.000,00 динари 

Член 6 
За годината во која возачот се здобива со 

својство на осигуреник, се распоредува во најни-
зок паричен износ за пензиско и инвалидско оси-
гурување од членот 5 на овој договор. 

За втората година на дејноста на возачот па-
ничниот износ за пензиско и инвалидско осигуру-
вање се изнаоѓа од основицата за придонесот од 
личниот доход на возачот утврдена по истекот на 
првата година на неговата дејност, пресметана сраз-
мерно за целата година. 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 7 
Правата од пензиското осигурување ги стекну-

ваат возачите и членовите на нивните семејства во 
обем и под условите определени со Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување, Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, Статутот и другите општи акти на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија за лицата во работен од-
нос, ако со овој договор не е определено поинаку. 

Возачите не можат да остварат право на ста-
росна пензија по одредбите на член 175 од Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување, 
ниту пак право на заштитен додаток. 

Член 8 
Старосната пензија се одредува од пензиската 

основа која се утврдува од просечниот износ на 
основиците на осигурувањето според кои е упла-
туван придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување во последните 10 години на осигурување 
пред остварувањето на правото на пензија, или во 
кои и да било последователни 10 години осигуру-
вање, од членот 5 на овој договор на кои осигуре-
никот бил осигурен. 

За пресметување на просечниот износ на ос-
новицата на осигурувањето се земаат предвид само 
оние основици на осигурување од календарската 
година во која осигуреникот бил осигурен нај -
малку 6 месеци. 

Член 9 
Просечниот износ на основиците на осигурува-

њето од поранешните години на осигурување се 
валоризираат според движењето на просекот на 
личните доходи на подрачјето на Републиката. 

Валоризационите коефициенти од претходниот 
став ги утврдува Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија во поче-
токот на секоја календарска година врз основа на 
службените статистички податоци за движењето 
на личните доходи на сите работници вработени во 
Републиката во изминатата година. 
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Член 10 
За утврдување на пензиската основа (член 5) 

се земаат основиците на осигурувањето од 1 ја-
нуари 1966 година. 

Додека не се наврши периодот предвиден во 
членот 17 став 2 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување, пензиската основа ќе се 
утврдува врз основа на основиците на осигурува-
њето за онолку години на осигурување колку што 
ги има возачот од 1 јануари 1966 година. 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 11 
Возачите се осигурени за сите случаи на ин-

валидност и телесно оштетување предвидени со 
Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување и Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, опасност од настапување на инва-
лидност во врска со вршењето на возачка дејност 
и случаите на телесно оштетување. 

Осигурениците ги остваруваат сите права од 
инвалидското осигурување во обем и под условите 
на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, Статутот и другите општи акти на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

Член 12 
Инвалидност во смисла на Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување постои кога кај 
возачот ќе настане губење или намалување на 
способноста да ја врши својата работа, кое не мо-
же да се отстрани со лекување односно со мерки 
на медицинска рехабилитација. 

Инвалидност постои и кога возачот поради на-
станата трајна промена во неговата здравствена 
состојба не смее натаму да врши работа за која со 
посебни прописи е одредено дека можат да ја вр-
шат лица кои исполнуваат одредени посебни ус-
лови во однос на здравствената состојба. 

Член 13 
Како своја работа во смисла на член 55 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување, 
член 44 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија и овој 
договор се сметаат работите што ги вршел воза-
чот непосредно пред настапувањето на инвалид-
носта, односно работите што ги вршел најмалку 
две години за последните три години пред наста-
пувањето на инвалидноста. 

Член 14 
Право на професионална рехабилитација и 

вработување на возачите им се обезбедува по За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
и Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија во случај на 
инвалидност од III категорија. 

Член 15 
Инвалидската пензија се одредува од пензи-

ската основа што се утврдува на ист начин на кој 
се утврдува основата за старосна пензија според 
член 5 од овој договор. 

Кога инвалидска пензија се здобива со стаж 
на осигурување покус од периодот од кој се зе-
маат личните доходи за утврдување на пензиската 
основа (член 17 став 2 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување), пензиската основа се 
утврдува според основиците на осигурувањето за 
времето на вкупното траење на осигурувањето. 

Член 16 
Како основа за определување на материјал-

но обезбедување и надоместок во врска со кори-
стењето право на професионална рехабилитација 

односно право на вработување се зема просечниот 
износ на основиците на осигурувањето од членот 
5 на овој договор по кои возачот бил осигурен во 
изминатата година. 

Височината на материјалното обезбедување од-
носно надоместокот од ставот 1 на овој член се 
определува во обем и под условите определени со 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње и Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија предви-
дени за лицата во работен однос. 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 17 
Во пензиски стаж на возачите им се сметаат: 
1) периодите на стаж на осигурување наврше-

ни во осигурување по договорот за социјално оси-
гурување на возачите, а по извршената уплата на 
соодветните придонеси; 

2) периодите на стаж на осигурување наврше-
ни пред и по почетокот на примената на Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување (член 
107—113 од ЗПИО); 

3) периодите на посебниот стаж, и тоа: време-
то на учество во револуционерна работа, Народ-
ноослободителната војна, антифашистичката борба 
во други земји и војски, времето на учество во 
војните како и времето на прекините на вршењето 
на самостојна дејност поради околностите предиз-
викани со војната во смисла на прописите од чле-
нот 177 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

На возачите им се сметаат во пензиски стаж 
покрај периодите од став 1 точка 3 од овој член 
и другите периоди на посебниот стаж што се при-
знаваат според прописите што важеа до почетокот 
на примената на Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Времето поминато во вршење на самостојна 
дејност пред востановувањето на задолжително 
пензиско осигурување на возачите може да им се за-
смета во пензиски стаж под услов сами да обез-
бедат средства потребни за покривање на обврски-
те настанати со признавање на ова време во пен-
зиски стаж и тоа во обем и на начин утврден со 
закон, или со друг акт донесен врз основа на закон. 

ПРИДОНЕСИ 

Член 18 
Возачите го плаќаат придонесот за пензиско и 

инвалидско осигурување определен за дејноста за 
која се осигурени. 

Член 19 
За плаќање на придонесот за пензиско и ин-

валидско осигурување служи основицата на осигу-
рувањето од член 5 на овој договор во кој воза-
чот е индивидуално распореден според членот. 

Член 20 
Возачите го плаќаат придонесот за пензиско и 

инвалидско осигурување според стапката опреде-
лена од Собранието на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија. 

Месечниот износ на придонесот се пресметува 
со примена на стапките пропишани според прет-
ходниот став, на износот на осигурувањето од чле-
нот 5 на овој договор. 

Член 21 
Обврзник на придонесот според овој договор е 

возачот и истиот го плаќа сам. 
Обврската за плаќање на придонесот стасува 

првиот ден во месецот за тековниот месец. 
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Член 22 
Придонесот за пензиското и инвалидското оси-

гурување се уплатува во полза на збирната жиро-
сметка на средствата на Заедницата за пензиското 

, - и инвалидското осигурување на Македонија. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА 

Член 23 
Остварување, користење и губење на правата 

од пензиското и инвалидското осигурување се вр-
ши според одредбите на член 60 до 62 од Законот 
за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување, член 119 до 134 од Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување и прописите на 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

Член 24 
Ако со овој договор не е поинаку определено, 

правата од пензиското и инвалидското осигурува-
ње се остваруваат во постапката утврдена со За-
конот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување и Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

Доколку со овој договор или прописите од ста-
вот 1 на овој член не е регулирана постапката за 
остварување на некое право од пензиското и инва-
лидското осигурување, за остварување на тоа пра-
во ќе се применуваат одредбите од Законот за оп-
штата управна постапка. 

Член 25 
Право од пензиското и инвалидското осигуру-

вање, според овој договор, може да се оствари ако 
постои својство на осигуреник според Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и Статутот 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија. 

Член 26 
Својството на осигуреник се установува врз ос-

нова на пријава за осигурување поднесена според 
прописите за водење на матичната евиденција. 

Својството на осигуреник го утврдува, врз ос-
нова на пријавата на осигурување, со решение 
надлежната филијала односно овластената стручна 
служба на чие подрачје се наоѓа седиштето на ор-
ганот при кој е извршена регистрација на дејно-
ста на возачот. 

Со решение од претходниот став возачот се 
распоредува во соодветна основица на осигурување 
според член 5 од овој договор. 

Член 27 
Пријавата на осигурувањето, пријавата за про-

мените во текот на осигурувањето што се од вли-
јание за правата и обврските на возачот, како и 
одјавата на осигурување ја поднесува Здружение-
то до надлежната филијала односно овластената 
стручна служба на чие подрачје се наоѓа седиште-
то на органот при кој е извршена регистрацијата 
на дејноста на возачот. 

Пријавата од претходниот став се поднесува во 
рок од 8 дена од денот на уписот односно брише-
њето од регистарот, односно денот на настапува-
њето на околноста што е од влијание за правата и 
обврските на возачот. 
I 

Член 28 
Надлежната филијала односно овластената 

стручна служба врз основа на пријавата за оси-
гурување, со свое решение го утврдува својството 
на осигуреник, промените во правата и обврските 
на возачот и престанокот на осигурувањето. 

Со решението од претходниот став возачот се 
распоредува во основица на осигурувањето со по-

датоци за висината на истата, стапката на придо-
несот и износот на придонесот за пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Решението од ставот 1 и 2 на овој член се до-
ставува на возачот и Здружението. 

Против решението од овој член може да се 
изјави жалба според постапката за остварување на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 29 
Постапката за остварување на правата од пен-

зиското и инвалидското осигурување на возачот и 
членовите на неговото семејство се покренува на 
Перчин предвиден во одредбите на Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање, Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување и Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија. 

Доколку со овој договор или прописите од ста-
вот 1 на овој член не е регулирана постапката за 
остварување на некое право од пензиското и ин-
валидското осигурување, за остварување на тоа 
право ќе се применуваат одредбите од Законот за 
општата управна постапка. 

Член 30 
По барањето за признавање право од пензи-

ското и инвалидското осигурување решава над-
лежната филијала на чие подрачје возачот е оси-
гурен во часот на поднесувањето на барањето. 

По барањето за признавање право на семејна 
пензија решава надлежната филијала односно ов-
ластената служба која е надлежна за решавање 
за правото на пензија на возачот од кого се изве-
дува правото на семејна пензија. 

Член 31 
За решавање за правата на уживателите на 

пензија во врска со користењето на пензијата, ка-
ко и за решавање за правото на семејна пензија 
по смртта на уживател от на пензија за корисници 
на право чие постојано место на живеење е над-
вор од Републиката надлежна е филијалата одно-
сно овластената стручна служба во Скопје. 

Член 32 
По еден примерок од решението за признавање 

на соодветно право од пензиското и инвалидското 
осигурување надлежната филијала односно овла-
стената стручна служба е должна да достави на 
возачот и Здружението. 

Член 33 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување осигурениците можат да ги остварат отка-
ко сите стасани придонеси бидат во целост испла-
тени. 

Правото на старосна пензија односно инвалид-
ска пензија, може да се оствари и пензијата да се 
исплатува дури по престанокот на вршењето на 
превозничката дејност и од првиот ден на наред-
ниот месец по уплатата на сите стасани придонеси. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Возачите кои се затечени на денот на - стапу-

вањето во сила на овој договор како осигуреници 
според Договорот за социјално осигурување на во-
зачите од 1967 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/68), надлежната филијала односно овластена-
та стручна служба по службена должност со од-
делни решенија ќе ги распореди во соодветни ос-
новици од членот 5 на овој договор. 

Член 35 
Здружението ќе поднесе пријави до надлеж-

ната филијала односно стручна служба за сите 
неосигурени свои членови на пензиско и инва-
лидско осигурување и тоа во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој договор. 
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Член 36 
За спроведување на пензиското и инвалидско-

то осигурување на возачите ќе се применуваат, 
доколку со овој договор не е поинаку определено, 
одредбите на Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување, Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и Стату-
тот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

Во сите случаи кога во овој договор се пови-
кува на прописите од законите и Статутот наве-
дени во претходниот став, а дојде до измена на тие 
прописи, при остварувањето (Право од пензиското и 
инвалидското осигурување ќе се применат соод-
ветните изменети прописи, доколку договорните 
странки тоа прашање не го регулираат поинаку. 

Член 37 
Појаснувања за примената и спроведувањето на 

овој договор дава, по потреба, Стручната служба на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, во согласност со Здруже-
нието на професионалните возачи. 

Член 38 
Со денот на влегувањето во сила на овој до-

говор престанува да важи Договорот за социјално 
осигурување на возачите од 1967 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/68). 

Член 39 
Овој договор може да се менува само во со-

гласност на двете договорни странки. 
Член 40 

Овој договор влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 
година. 

Бр. 01-372/1 
15 февруари 1974 година 

Скопје 
Договарачи: 

За Здружението на За Заедницата на поп-
рофесионалните во- зиското и инвалидското 
зачи сопственици на осигурување на Македо-
патнички авто-такси — нија 

Скопје 
по овластување 

Претседател, Д и р е к т о р , 
Андреја Тасевски, е. р. Душко ѓорѓиев, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ: — КИЧЕВО 

213. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 22 точка 9 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кичево, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кичево, на седницата на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите и Соборот на делегатите на работниците од 
здружениот труд на здравството — даватели на 
услугите, одржана на 27 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕ-
СРЕЌА НА РАБОТА И ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРО-
ФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТОЈ ПРИ-

ДОНЕС 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува во 
висина од 0,4°/о. 

II 
Основица за пресметување на придонесот од 

претходната точка претставува: 
1. за организациите на здружениот труд од об-

ласта на стопанството, како и основните организа-
ции на здружениот труд регистрирани како уста-
нови, кои со Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државните 
органи по дејности се распоредени во областите 
од 1 до 8 (член 6 од Законот за данокот на доход 
на организациите на здружениот труд, „Службен 
весник на СРМ" бр. 47/73) — остварениот доход на-
мален за пресметаните законски и договорни об-
врски, 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 стопан-
ските и другите организации и државните органи 
по дејности — бруто личниот доход на вработените. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 01-1815/1 
27 јуни 1974 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, е. р. 

214. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 14 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кичево и точка V став 2 од Одлуката за 
утврдување органи на управувањето и други ор-
гани на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кичево, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево, на заедничка сед-
ница на сите собори на делегатите, одржана на 8 
мај 1974 година, донесе 

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

РУВАЊЕ — КИЧЕВО 

Во Комисијата за избор и именувања на Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кичево се изби-
раат: 
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— за претседател: Миладинови Аце, 

— за членови: 1. Ибраими Реџеп, 
2. Мил а дино ски Стојмир. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
сд 1 мај 1974 година. 

Бр. 01-1315/1 
8 мај 1974 година 

Кичево 
Претседател, 

Ѓоре ДИМОСКИ, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

215. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 22 став 1 точка 
8 и 9 од Самоуправната спогодба за основање са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување на општина Кочани, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани, на седницата на 
соборот на делегатите на работниците од здруже-
ниот труд од здравството — даватели на услугите 
и соборот на делегатите на работниците — кори-
сници на услугите, одржана на 29 април 1974 го-
дина, донесе 

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

КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Со оваа одлука до крајот на 1974 година се ут-

врдуваат висината на стапката на придонесите за 
здравствено осигурување на работниците, постој-
ните износи на придонесите за здравствено осигу-
рување на одделни категории осигуреници, виси-
ната на стапката и основиците за пресметување и 
плаќање на придонесите за здравствено осигуру-
вање на одделни категории осигуреници. 

И 
Висината на стапките на придонесите и постој-

ните износи на придонесите за здравствено осигу-
рурување од претходната точка се утврдуваат во 
висина утврдена со одлуките на Собранието на За-
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Штип и тоа: 

— Одлуката за висината на стапката на придо-
несите на здравствено осигурување на работници-
те, бр. 02-11/73 од 25. ХИ. 1973 („Службен весник 
на СРМ" бр. 2/74); 

— Одлуката за утврдување на постојните из-
носи на придонесите на одделни категории осигу-
реници, бр. 02-11/5 од 25. ХИ. 1973 („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 2/74); и 

— Одлуката за висината на стапката на по-
себниот придонес за користење здравствена заш-
тита во странство, бр. 02-11/3 од 25. XII. 1973 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 2/74). 

III 

Основите за пресметување и плаќање на при-
донесите за здравствено осигурување на одделни 
категории осигуреници се утврдуваат во висина 
утврдена со одлуката на Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. VII. 1972 
година („Службен весник на СРМ" бр. 27/72), освен 
основиците утврдени со членот 3 став 1 точка 4 и 
одлуката на Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Кочани, 
бр. 02-11/5 од 25. XII. 1973 година („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 2/72). 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. V. 1974 година. 

Бр. 738 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р 

216. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 14 од Само-

управната спогодба за основање на самоуправната 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување на општина Кочани и точка 5 став 1 
и 2 од Одлуката за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кочани, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани, на заедничката 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА 

КОЧАНИ 

I 

Во Комисијата за жалби на Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кочани се избираат: 

— за претседател: Стојан Ампов. 
— за членови: 1. Јордан Беличев, 

2. Здравка Станоева. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

Бр. 733 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 



27 септември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 37 — Стр. Ш 

217. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 17 од Са-
моуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на општина Кочани и точка 
3 став 6 од Одлуката за утврдување органите и а 
управувањето и другите органи на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Кочани, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани, на заедничката 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОД-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

I 
За членови на Извршниот одбор на Собранието 

на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на општата Кочани, се избираат и тоа: 

Од редот на делегатите на Соборот на делега-
тите на корисниците на услугите — работници: 

1. Миле Михајлов, 
2. Јордан Георгиев, 
3. Ленче Наумова. 
Од редот на делегатите на Соборот на делега-

тите на корисниците на услугите — земјоделци: 
1. Стојан Тодев, 
2. Трајан Нисов, 
3. Тоде Сандев. 
Од редот на делегатите на Соборот на делега-

тите на работниците од организациите на здружен 
труд во здравството — даватели на услугите: 

1. Стојан Лазаров, 
2. д-р Душан Данев, 
3. д-р Антоние Кладорабски. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 732 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

218. 
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 22 став 1 
точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување на општина Кочани, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани, на заедничката 
седница на сите собори на делегати, одржана на 
29 април 1974 година, донесе 

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

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Со оваа одлука до донесувањето на Статутот и 

другите самоуправни општи акти на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување на општи-
на Кочани (во натамошниот текст: Заедница), се 
утврдуваат правата од здравствената заштита и 

другите права од здравственото осигурување што 
самостојно ги утврдува Заедницата, како и начи-
нот на остварувањето и заштитата на правата од 
здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување утврдени со закон и оваа 
одлука. 

II 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица — корисници на 
услугите (работници и земјоделци) ги имале до де-
нот на применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравственото 
осигурување утврдени со закон и оваа одлука ќе 
се применуваат одредбите на Статутот и другите 
општи акти на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Штип, одредбите на 
Статутот и другите општи акти на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците на Ма-
кедонија и одредбите на општите акти на Сојузот 
на заедниците на здравственото осигурување на 
земјоделците на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 735 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

219. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 20 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кочани и точка 5 став 1 и 2 од Одлуката 
за утврдување органите на управувањето и другите 
органи на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на општина Кочани, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување — Кочани, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 29 април 1974 година, донесе 

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

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ ' 

I 
За делегати на Републичката заедница на 

здравството и здравственото осигурување од Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кочани се избраа: 

1. Никола Соколов, 
2. Стојан Тодев, 
3. д-р Јанка Карапетровиќ. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 740 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 
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220. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 1, а во вр-
ска со член 22 од Самоуправната спогодба за осно-
вање самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување на општина 
Кочани, Собранието на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување — Кочани, на заед-
ничката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 29 април 1974 година, донесе 

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

ВАЊЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

I 
До донесувањето на Статутот на Заедницата на 

здравството и здравственото осигурување на општи-
на Кочани (во натамошниот текст: Заедница) по 
однос на финансирањето и финансиското работење 
на Заедницата ќе се применуваат одредбите на 
Статутот на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Штип и Статутот на Заед-
ницата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Штип, доколку не се во спротивност со со-
одветните одредби на Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74). 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 736 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

221. 
Врз основа на член 9 став 6 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник па 
СРМ" бр. 5/74) и член 22 став 9 од Самоуправната 
спогодба за основање на општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување на оп-
штина Кочани, Собранието на општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кочани, на својата седница одржана на 13 јуни 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ^СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонес од катастарскиот до-

ход на земјоделците се определува на 8%, од тоа: 
— Стапката на придонесот за задолжителните 

видови на здравствена заштита од 5,5%, и 
— Стапката на придонесот за правата од здрав-

ствената заштита над задолжителните видови од 
2,5%. 

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

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

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

3. Земјоделците кои немаат^ сопствена земја, 
а се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување по 85,00 динари по 
Член годишно, од тоа: 

— Износот од 57,00 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та, и 

— Износот од 28,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови. 

П 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1974 година. 

Бр. 991 
13 јуни 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

222. 

Врз основа на член 10 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 22 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кочани, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 29 април 1974 година, донесе 

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

СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 

I 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Кочани, основана за под-
рачјето на општината Кочани се здружува во Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување. 

II 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Кочани го усвојува тек-
стот на предлогот на Самоуправната спогодба за 
здружување на општинските заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување во Републичка 
заедница нд здравството и здравственото осигуру-
вање. 

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

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр.739 
29 април ,1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 
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223. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 17 од Са-
моуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
-ственото осигурување на општина Кочани и точка 
VII, став 2 и точка 10 став 5 од Одлуката за утвр-
дување органите на управувањето и другите ор-
гани на здравството и здравственото осигурување 
на општина Кочани, Собранието на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани, на заедничката седница на сите собори на де-
легати, одржана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

I 
За секретар на Заедницата на здравството и 

здравственото осигурување на општина Кочани се 
именува Јованов Панти димонов Благој — правник 
со над 15 години на раководни места. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 734 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

224. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 22 став 1 
точка 14, 15, 16 и 17 Од Самоуправната спогодба за 
основање на самоуправната интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на општина Кочани, на 
заедничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУ-
ВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

Член 1 
Со оваа одлука до донесувањето на Статутот се 

утврдуваат органот на управувањето, неговите из-
вршни органи и постојаните органи и тела, како и 
другите органи на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Кочани (во натамош-
ниот текст: Заедница). 

Член 2 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со Закон, Самоуправната спогодба за основање 
на Заедницата и другите самоуправни општи акти 
на Заедницата му се ставени во надлежност. 

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од 9 члена избрани 

од редот на делегатите на соборите на делегатите 
на Собранието на Заедницата и тоа; 

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

— 5 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на ус-
лугите; 

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

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

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на првата седница на која се конституира 
Собранието на Заедницата. 

Член 3 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на са-

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

— утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправните 
општи и други акти што ги донесува Собранието 
на Заедницата; 

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

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

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 

.осигурување и предлага преземање на соодветни 
мерки; 
— ги разгледува поплаките на осигурениците во 
врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствена заштита и презема 
односно предлага соодветни мерки; 

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

Член 4 
Постојани тела на Собранието на Заедницата се: 
1. Комисија за жалби; 
2. Комисија за избор и именување. 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 2 члена избрани за време од 4 години, на прва-
та седница на која се конституира Собранието на 
Заедницата. 

Комисијата за избор и именување има претсе-
дател и 2 члена избрани за време од 4 години на 
првата седница на која се конституира Собранието 
па Заедницата. 

Собранието на Заедницата може по потреба да 
формира и други постојани и повремени тела за 
разгледување односно проучување на одделни пра-
шања. 

Член 5 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

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

Член 6 
Комисијата за избор и ршенување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешу-
вање на секретарот на Заедницата и 'работниците 
на раководните работни места во Стручната служ-
ба на Заедницата, ги претресува сите прашања во 
врска со изборите, именувањата и разредувањата 
од надлежност на Собранието и му поднесува на 
Собранието предлози за избор, именување и раз-
решување. 
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Член 7 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата на заедничката 
седница на сите собири на делегатите. 

За секретар на Заедницата може да биде име-
нувано лице кое ги исполнува следниве услови: 
правник со работно искуство над 6 години на ра-
ботно место. 

Секретарот на Заедницата ги врши особено 
следните работи: 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата; 

— ја застапува Заедницата во правните односи 
со другите органи и организации; 

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

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието и прет-
седателот на Извршниот одбор во подготвување на 
седниците на Собранието на Заедницата, на собо-
рите на Собранието и на Извршниот одбор; 

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

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

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

Секретарот на Заедницата едновремено рако-
води со работите на Стручната служба на Заедни-
цата и во тоа својство ги вртчи особено следните 
работи: 

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

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

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

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

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или поединечен акт кој е донесен во работ-
ната заедница, освен поединечните акти донесени 
во управната постапка и актите за кои во одлу-
чувањето е предвидена надлежност на судот е 
спротивен на закон, односно друг пропис, опште-
ствен договор, самоуправна спогодба или самоуп-
равен општ акт на Заедницата или работната заед-
ница, ќе го предупреди органот којшто го донел 
таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот 
остане при својата Одлука, секретарот е должен да 
му предложи на Собранието на Заедницата да го 
сопре од извршувањето таквиот акт. 

На секретарот на Заедницата во неговата ра-
бота му помагаат определен број помошници-се-
кретари. 

Член 8 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи, Заедницата има стручна 
служба организирана како работна заедница во неј-
зин состав без својство на правно лице. Стручната 
служба средствата за работење ги води на посебна 
жиро сметка во банката. 

До донесувањето на општ акт за организацијата 
на Стручната служба на Заедницата и општ акт 
за систематизацијата на работните места, Струч-
ната служба на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Кочани, со денот на 
конституирањето на оваа заедница, се презема со 
постојаната организација и систематизација на ра-
ботните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став, освен за работниците со посеб-
ни овластувања и одговорности — раководни ра-

ботници, донесува органот на управувањето на ра-
ботната заедница на Стручната служба на Заед-
ницата. 

Директорот на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците ќе се именува за се-
кретар на Заедницата на здравственото осигуру-
вање — Кочани, а работниците на раководните 
работни места во Стручната служба на Заедницата 
на здравственото осигурување — Кочани ќе се 
именуваат и распределат на истите работни ме-
ста во Стручната служба на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кочани до 
истекот на времето на кое се избрани. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

Бр. 731 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

225. 

Врз основа на член 18 став 2 и член 25 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 26 'став 1 
точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на 
општинска заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Битола и основни заедници во 
Битола, Демир Хисар и Ресен, Соборот на делега-
тите на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од здруже-
ниот труд од здравството — даватели на услугите, 
на одржаните седници на 5 јули 1974 година, до-
несоа 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА 
СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКА-
ТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-
СТВО, ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ, ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИ-
ЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ 
РАБОТОДАВЦИ И ЗА ВИСИНАТА НА СТАП-

КАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 

Член 1 
Во членот 1 став 2 на Одлуката за стапките и 

тарифата на придонесите за здравствено осигуру-
вање и стапката на посебниот придонес за кори-
стење на здравствена заштита во странство за 1974 
година, бр. 05-1237 од 25. XII. 1973 година оснажена 
со Одлуката за утврдување висината на стапките 
и тарифата на придонесите за здравствено осигу-
рување и стапката на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во странство, при-
донесите за здравствено осигурување што се пла-
ќаат во постојани месечни износи на одделни ка-
тегории осигуреници, за утврдување на Основиците 
за пресметување и плаќање на придонесите за 
здравствено осигурување на лицата вработени кај 
приватни работодавци, за висината на стапката на 
задолжителната резерва, бр. 02-67 од 26. IV. 1974 
година во кои е утврдена основицата од која се 
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применува придонесот за несреќа на работа и за-
болување ед професионални болести, по стапката 
од 0,50% се става точка. Наредните зборови се бри-
шат а на нивно место се ставаат следните зборови: 

„— Основица за пресметување кај обврзниците 
кои формираат доход од областа на стопанството, 
како и основните организации на здружениот труд 
регистрирани како установи кои со Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и други органи-
зации и државни органи по дејности се распоре-
дени во областите од 1 до 8 претставува остваре-
ниот доход намален за пресметаните договорни 
и законски обврски, освен данокот на доход. 

— Основица за пресметување ка ј обврзниците 
кои не формираат доход а се распоредени во об-
ласта на 9 и 0 од споменатата номенклатура, прет-
ставуваат бруто личните доходи и другите при-
мања. 

— Придонес за несреќа на работа и професио-
нални заболувања по 0,50% од бруто основицата 
пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придо-
несот распоредени во областа 9 и 0 од споменатата 
номенклатура за вработените со договор за дело". 

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

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

Бр. 02-47/7 
5 јули 1974 година 

Битола 

Потпретседател Претседател 
на Соборот на корисници на Соборот на даватели 

еа услуги, на услуги, 
Димитар Марковски, с.р. д-р Душко Николовски, с.р. 

Член 3 
Став 2 од точка VIII се менува и треба да 

гласи: 
„Секретарот на Општинската заедница го име-

нува Собранието на Заедницата по претходно при-
бавено мислење од надлежните општествено-поли-
тички организации". 

Во истата точка се додава нов став 3 кој треба 
да гласи: 

„Личниот доход на секретарот на Општинската 
заедница го определува Извршниот одбор". 

Член 4 
Во точка XI од Одлуката се додава нов став 6 

кој треба да гласи: 
„Работниците на раководни работни места во 

Стручната служба на Општинската заедница ги 
именува Извршниот одбор на Собранието на Оп-
штинската заедница врз основа на конкурс, по 
предлог на конкурсна комисија. Конкурсната ко-
мисија се состои од пет члена кои ги именува Из-
вршниот одбор и тоа: три члена од редот на свои-
те членови и два члена делегирани од Стручната 
служба на Општинската заедница". 

Досегашниот став 6 станува 7. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

Бр. 02-47/5 
5 јули 1974 година 

Битола 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 

226. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 26 став 1 точ-
ка 13 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Битола и основни заедници во 
Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Битола, на заедничката седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 5 јули 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРА-
ВУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

Член 1 
Во точка IV од Одлуката се додава и следната 

надлежност на Извршниот одбор: 
„ги избира и именува работниците на раковод-

ни работни места на Стручната служба на Оп-
штинската заедница". 

Член 2 
Точка VII од Одлуката се менува и треба да 

гласи: 
„Комисијата за избор и именување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешу-
вање на секретарот на Општинската заедница, ги 
претресува сите прашања во врска со изборите, 
именувањата и разрешувањата од надлежноста на 
Собранието и му поднесува на Собранието предлози 
за избор, именување и разрешување", 

227. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 20 од Са-

моуправната спогодба за основање Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Битола и основни заедници во Битола, Де-
мир Хисар и Ресен и точка IV став 1 алинеја 7 од 
Одлуката за утврдување органите на управувањето 
и другите органи на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Бито-
ла, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Битола, на 
заедничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 5 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР ДА 
РЕШАВА ЗА ПРАВА И ОБВРСКИ ОД НАДЛЕЖ-
НОСТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

I 

Се овластува Извршниот одбор на Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола, во името на Со-
бранието на Заедницата да решава и одлучува за 
права од здравственото осигурување во висина од 
100.000 (сто илјади) динари. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр! 02-47/9 
5 јули 1974 година 

Битола 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 
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ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
228. 

Врз основа на член 25 точка 13 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе и член 5 од Одлуката за утврдува-
ње на органите на управувањето и другите органи 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Свети Николе, на заедничката седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 25 април 
1974 година, донесе 

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

РУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

I 
Во Комисијата за избор и именување на Со-

бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Свети Николе се 
избираат: 

— за претседател: Радојчо Тосев. 
— за членови: Стојка Тодорова, 

Василка Панева^ 
Павле Арсов, 
Славица М е х а н џ и ј а . 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-103/2 
25 април 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

Огласен дел 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ" 

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни пар-
ници, оставински расправи, прогласување за не-
важни полиси, барирани чекови, повикување на 
наследници со непознато место на живеење и ел. 
— 40,00 нови динари; 

2. — Запишување во судскиот регистар на ор-
ганизациите на здружен труд — паушално — 
400,00 нови динари; 

3. — Ликвид аџии на работни организации — 
10,00 нови динари за еден квадратен сантиметар 
во весникот; 

4. — Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа на занаетчиски 
дуќан — 50,00 нови динари; 

5. — Конкурси и јавни наддавања — 5,00 нови 
динари за еден квадратен сантиметар во весникот; 

6. — Огласување за неважни печати и штем-
били од збор — 3,00 нови динари; 

7. — МАЛИ ОГЛАСИ: здравствени легитима-
ции, работни книшки, ученички книшки, свидетел-
ства, воени документи, ловечки исправи, оружен 
лист и други слични огласи — 10,00 нови динари; 

8. — Објавување акти на работните организа-
ции и самоуправните интересни заедници — 8,00 
нови динари од еден сантиметар во весникот. 

Горните цени (паушалните износи) се однесу-
ваат на огласи што се објавуваат според вообичае-
ниот текст. Ако текстот е поголем од вообичаениот 
се доплатува разлика. 

За да се објави оглас во „Службен весник на 
СРМ" парите треба да се испраќаат однапред на 
жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на опште-
ственото книговодство — Скопје. 

Оваа тарифа ќе се применува од 1 октомври 
1974 година. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Митевски Ристо од село Босилово, општина 
Струмица, поднесе до овој суд тужба за развод на 
брак, против М и т о в а Драгина од село Маркуши-
ца, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот по службена долж-
ност ја определува за застапник Кралева Васка, 
приправник во Окружниот стопански суд во Штип 
и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 391/73. (10;5) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 

тужба од страна на тужителот Сулејмани Тахира 
Изаир од село Гајре, против тужената Сулејмани 
Џарије од Тетово, ул. „К. Ј. Питу" бр. 122, а сега 
со непозната адреса за повраќај на ствари вредност 
10.000 нови динари. 

Се повикува тужената Сулејмани Џарије од Те-
тово, а сега со непозната адреса во Германија, во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се ја-
ви во Општинскиот суд во Тетово или да определи 
свој полномошник. Во спротивно, по истекот на 
определениот рок ќе и биде поставен привремен 
старател кој ќе ги застапува нејзините интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 2 од 6. 
VI. 1974 година. (98) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово заведена е 
тужба од страна на тужителот Исмет Изаиров Не-
сими од село Желино, против тужениот Ибиш Исе-
нов Џафери од село Желино, а сега со непозната 
адреса во Германија. 

Се повикува тужениот Ибиш Исенов Џафери 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да 
определи свој полномошник во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. По истекот на определе-
ниот рок ќе му биде поставен привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 4/74. (99) 

Пред овој суд се води предлог за физичка дел-
ба од предлагачите Трпана Миловска од село Ра-
диовце и други, против Илија Стефчев Милошев-
ски и други. Бидејќи противникот Илија од село 
Волковија сега е во странство со непозната адреса, 
се повикува да се јави на судот или да ја соопшти 
својата точна адреса во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот. По истекот на овој рок ќе му 
се постави старател кој ќе се грижи за неговите 
права по ОВОЈ предмет. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, Р. бр. 424/73 од 
19. VI. 1974 година. (100) 

Пред Општинскиот суд БО Тетово е заведена 
тужба за издршка на тужителот Ончевски Бобан 
од Тетово, застапува« од неговата мајка Ончевска 
Јованка од Тетово, ул. „104" број 10, против ту-
жениот Ончевски Борис од Тетово, сега со непоз-
ната адреса во странство. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на 
живеење во странство, се повикува да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово или да определи свој 
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полномошник во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. По истекот на овој рок на ТЈ женлот 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 234/74. 
(102) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово заведен е 
спор за раскинување на договор за доживотна из-
дршка по тужбата на тужителот Трпчевски Сто-
јана Србин против тужениот Трпчевски Бранко од 
село Доброште. Вредноста на спорот не е опреде-
лена. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на 
живеење во странство, се повикува да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово или да определи свој 
полномошник во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. По истекот на овој рок на тужениот 
Трпчевски Бранко ќе му биде поставен пр ^времен 
старател кој ќе ги застапува неговите интереси. 

Од Окружниот суд во Тетово, П. бр. 732/74. (103) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Економ-
ски факултет на Универзитетот „Кирил и "Мето-
диј" — Скопје — СР Македонија — Студентски 
прашања III", се огласува за неважен. (1702) 

Загубениот округли печат под назив: „Собра-
ние на општината на град Скопје Одделение за 
општа управа Месна канцеларија Маџари", се ог-
ласува за неважен. (1798) 

Загубениот округли печат под назив: „Спорт-
ско друштво „Скопска Црна Гора" е. Глуво — 
Скопје", се огласува за неважен. (1799) 

Загубениот округли печат под назив: „Хеми-
ско-електрометалуршки комбинат „Југохром" - -
кадровска служба Јегуновци", се огласува за не-
важен. (2041) 

Загубениот округли печат под назив: „Стан-
бено претпријатие Пробиштип", се огласува за не-
важен. (2193) 

Загубениот округли печат под .назив: „Сојуз на 
студентите на Македонија Скопје — Собрание на 
студентите при Стоматолошки факултет - - Прет-
седателство", се огласува за неважен. (2191) 

Загубениот штембил под назив: „Сојуз на сту-
дентите на Македонија Собрание на студентите при 
Стоматолошки факултет — Претседателство Скоп-
је", се огласува за неважен. (2195) 

КОНКУРСИ 
Собирот на работните луѓе на ООЗТ — Услуги 

при „Единство" — Струга распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на раководител на ООЗТ 

Услови: Покрај општите услови за стегнување 
својство на работник ЕО здружениот труд предви-
дени во Законот за меѓусебните односи НЕ работ-
ниците во здружениот труд, кандидатот треба да 
ги исполнува и посебните услови: 

— да има висока или виша школска сг рема со 
над три години работно искуство во етру]сата, но 
можност на раководно работно место. 

— да е ВКВ работник од брава.рската или ав-
томеханичарската струка со над пет години работ-
но искуство; 

— да не е осудуван за кривично дело согласно 
законот; 

— да не му е со судска одлука забрането вр-
шење на должноста раководител и да не е под ис-
трага. 

Молбите со потребните документи се доставу«, 
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот до општата служба во работната ор-
ганизација. 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 
бидат известени во рок од 15 дена од денот на 
завршувањето на конкурсот. 

Наградувањето е според Самоуправната спо-
10дба за распределба на доходот и личните доходи. 

(268) 

ООЗТ — Производство при „Единство" — Стру-
га распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на раководител на ООЗТ 

Услови: Покрај општите услови за стекнување 
својството на работник во здружениот труд од 
Законот за меѓусебните односи во здружениот 
труд, кандидатот треба да ги исполнува и посеб-
ните услови: 

— да има висока или виша стручна спрема — 
текстилен смер со над 3 години работно искуство 
по можност на раководно работно место или ВКВ 
работник од текстилната струка со над 5 години 
работно искуство; 

— да не е осудуван за кривични дела согласно 
законот; 

— да не му е со судска одлука забрането вр-
шењето на должноста раководител и да не е под 
истрага; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Молбите со потребните документи се поднесу-

ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот до општата служба во работната ор-
ганизација. 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 
бидат известени во рок од 15 дена по завршува-
њето на истиот. 

Наградувањето е според Самоуправната спо-
годба за распределба на доходот — личните до-
ходи. (269) 

Советот на Институтот за тутун — Прилеп рас-
пишува 

К О Н К У Р С 

за избор на 

1. Еден научен соработник во работната едини-
ца за технологија, ферментација, фабрикација и 
хемија на тутунот. 

за реизбор на 

2. Еден асистент во работната единица за заш-
тита на тутунот. 

3. Еден асистент во работната единица за се-
лекција, семепроизводство, агротехника и произ-
водство на семе. 

Услови: Покрај општите услови предвидени со 
Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд и Законот за организирање на 
на униите дејности, да ги исполнуваат и следните: 

— под 1, да има завршено трет степен на зем-
јоделско-шумарскиот факултет и објавени научни 
трудови или на друг начин покажана способност 
за самостојна научна работа; 

— под 2, да има завршено природно-матема-
тички факултет — група биологија и објавени 
трудови; 

— под 3, да има завршено земјоделско-шумар-
ски факултет и објавени трудови. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат по-
требните документи според ОЗРО и Законот за 
организирање на научните дејности, работна био-
графија и трудови. 
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Молбите се доставуваат до Секретаријатот на 
Институтот со назнака „за конкурс". 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (267) 

„Енергоинвест" — Сарајево — ООЗТ Фабрика 
„Алумина" — Скопје, во својство на инвеститор, 
врз основа на член 61 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 35/73 и 46/73), Стручната комисија на инвести-
торот објавува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување градба на инвестиционите 

објекти, проширување на Фабриката 
„Алумина" — Скопје: 

1. Хала ливница, 
2. Хала за пресување, 
3. Зграда анекс.. 
Ориентационата вредност на работите кои се 

отстапуваат изнесува 15.600.000 динари. 
Работите ќе се изведуваат во кругот на по-

стојната фабрика во Скопје. 
Рокот за градба на армирано-бетонските теме-

ли и другите работи, 'неопходни за монтажа на 
челичните конструкции, е 75 дена од денот на во-
ведување во работа. Рокот за завршување на сите 
работи е 20. VIII. 1975 година, во кој рок ќе треба 
да се изврши и техничкиот прием на објектот. 

Гарантниот рок за квалитетот на изведените 
работи е две години, а за армирано-бетонеките 
скелетни конструкции е три години. 

Понудата мора да ги содржи сите елементи на-
ведени во членот 8 од Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување изградба на инвестици-
они објекти, како и сите елементи од договорена-
та документација и условите дадени од инвестито-
рот т. е. елементите барани во овој оглас. 

За утврдување која понуда е поповолна ќе се 
смета понудата која ќе биде поповолна во след-
ното : 

1) пониска цена на изведувањето на работите, 
2) понизок фактор, бруто час по работник и 

материјал за дополнителни работи, 
3) подобар стручен кадар, работна сила и ме-

ханизација Која може да се издвои за изведување 
н а овие работи, 

4) поповолни услови за кредитирање на рабо-
тите, 

5) подолг рок за плаќање на изведените ра-
боти, 

6) пониска маржа на дополнителните занает-
чиски работи, и 

7) пониски барања за аванс. 
Наддавањето е отворено за сите работни орга-

низации регистрирани за изведување на наведе-
ните објекти под следните услови: 

— да (изведувале работи на изградба на инду-
стриски објекти од сличен вид, 

— да располагаат со такви капацитети со кои 
ќе можат да го гарантираат извршувањето на ра-, 
ботите во определените рокови, 

— да располагаат со кадри и опрема за изве-
дување на работите на квалитетно ниво, и 

— да ги прифаќаат договорените документи 
дадени од инвеститорот. 

Покрај податоците и документацијата што се 
бараат кон понудата треба да се приложи и след-
ното: 

а) за учество во јавното наддавање кон пону-
дата да се даде гаранција со гарантно писмо на 
банката ЕО висина од 500.000 динари како гаран-
ција дека одбраниот понудувач, на позив на ин-
веститорот, ќе склучи договор за градба, 
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б) список на кадри, работна сила и механиза-
ција која ќе ги изведува овие работи, 

в) цена на поединечните главни материјали и 
список на бруто час по работник, 

г) извод од завршната сметка (биланс на успе-
хот) оверен од Службата на општественото книго-
водство и потврда од банката за финансиската спо-
собност на понудувачот, 

д) оверени и пополнети договорни документи 
дадени од инвеститорот. 

Јавното наддавање ќе се одржи наредниот ра-
ботен ден, освен сабота, по истекот на 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ". 

Јавното наддавање ќе се одржи во 10 часот во 
општествените простории на „Алумина" — Скопје. 

Овластените претставници се должни да ги 
предадат на комисијата своите полномоштва од 
работните организации за учество на наддавањето. 

Краен рок за поднесување на понудите и до-
кументацијата, во одвоени и запечатени омоти, е 
до почетокот на одржувањето на јавното надда-
вање. 

Понудувачите ќе бидат известени за резулта-
тите на јавното наддавање во законскиот рок. 

Со неопходната документација, за изработка 
на понудата и склучување на договор, заинтереси-
раните можат да се запознаат и документацијата 
можат да ја добијат во Фабриката „Алумина" — 
Скопје, соба број 2 на II кат, телефон број 
091/30-619. (266) 

Советот еа Економскиот факултет во Скопје 
распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на асистенти во постојанен работен 

однос по предметите: 
— Економика на прометот, 
— Технологија со познавање на стоките, 
— група предмети од сметководство. 
Условите за прием се регулирани со членовите 

273, 274 и 275 од Статутот на Економскиот факул-
тет — Скопје — 1974 година, а поблиски информа-
ции можат да се добијат во Деканатот. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Факултетот, заклучно со 30. XI. 1974 година (273) 

Извршниот одбор на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за општествена заштита на 
децата — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

советник за непосредна детска заштита 

Услови: Кандидатите покрај условите предви-
дени со Законот за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд треба да ги исполну-
ваат и следниве услови: 

— да имаат завршено филозофски факултет 
— педагошка група; 

— да имаат најмалку 5 години работно иску-
ство; 

— да поседуваат морално-политички квали-
тети. 

Кандидатите со молбата да достават: 
— диплома за завршено образование, 
— потврда за работен стаж, 
— краток опис за движењето во работата. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — 
Скопје. 

Конкурсот е отворен до пополнување на работ-
ното место. (274) 
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Комисијата за прием на работници на Струч-
ната служба на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата 
— Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

референт за самоуправа, персонални прашања 
и имотно-правно работење 

Услови: Завршен правен факултет со положен 
правосуден испит и 5 години работно искуство. 

Молбите се доставуваат до Стручната служба 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Скопје. Со 
молбите се доставуваат: диплома за степенот на 
образованието, извод од матичната книга на роде-
ните, уверение за здравствената положба и доказ 
за движењето во службата. 

Некомплетирани молби нема да се земаат пред-
вид. 

Личниот доход Според Самоуправната спогодба 
за распределба на личниот доход на работниците 
во Стручната служба на Заедницата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (275) 

Работната организација ГЗП „Ремонт" — Скоп-
је распишува 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 
за преизбор на технички директор 

Услови: Покрај општите услови кандидатите 
треба да ги исполнуваат и следните услови: 

— да е дипломиран градежен или архитектон-
ски инженер со 10 години соодветно работно ис-
куство, од кои 4 години на раководно работно ме-
сто; 

— да има морално-политички квалитети, струч-
ни и организациони способности; 

— да не е осудуван за кривични дела наведени 
во член 134 од Законот за конституирање и запи-
шување во судскиот регистар на ОЗТ. 

Пријавите, со потребните документи (во ори-
гинал или заверен препис или фото-копија) да се 
достават до претпријатието во рок од 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. За потврда дека ра-
сполага со морално-политички и организациони 
квалитети да се достави автобиографија. (278) 

Врз основа на одлуката број 02-2803/2-06-9 од 
1974 година, донесена од советот на ОЗТ Меди-
цински центар — Струмица, се распишува 

К О Н К У Р С 
за упатување на специјализација еден лекар 

по специјалност^ Патолошка анатомија 
и хистопатологија 

Кандидатите по конкурсот треба да ги испол-
нуваат следните услови: 

— да имаат завршено медицински факултет и 
сбавен задолжителен лекарски стаж (приправ-
нички) ; 

— положен стручен испит; 
— познавање на еден странски јазик. 
Предност при изборот имаат кандидатите вра-

ботени во Центарот. 
На избраниот кандидат, по овој конкурс за 

време на социјализацијата, му припаѓа личен до-
ход во висина определена со актот за расподелба 
на личните доходи на работниците во Центарот. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од де-
нот на објавувањето. 

Молбите со потребната документација да се до-
ставуваат до советот на Центарот. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при решавањето. (276) 

Советот на Болницата за нервни и душевни 
болести во е. Бардовци — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Лекар на работа , — — — — — 1 
2. Клинички психолог — — — — — 1 

Услови за прием: 
Кандидатите под точка 1 да имаат завршен 

медицински факултет и обавен задолжителен ле-
карски стаж; 

— Кандидатите под точка 2 треба да имаат за-
вршено филозофски факултет — клинички смет). 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Молбите комплетирани со сите потребни доку-
менти да се доставуваат до општото одделение на 
Болницата. 

Некомплетираните молби нема да се разгледу-
ваат. ' (277) 

Конкурсната комисија ири Републичкиот за-
вод за унапредување на домаќинството — Скопје, 
врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот 
завод за унапредување на домаќинството — Скопје 
и член 26 од Статутот на Заводот, распишува 

К О Н К У Р С 

за именување директор на Републичкиот завод 
за унапредување на домаќинството — Скопје 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени според Законот за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд, треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да имаат висока стручна опрема со најмал-
ку 5 години работно искуство поминато во деј-
носта на Заводот, или слични дејности. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите се поднесуваат до конкурсната ко-
мисија при Републичкиот завод за унапредување 
на домаќинството — Скопје, барака во кругот на 
Медицинскиот факултет. (279} 

Конкурсната комисија при Заштитната рабо-
тилница за рехабилитација и вработување на слепи 
лица „Полипласт" — Куманово, распишува 

К О Н К У Р С 
за директор на Заштитната работилница 

Покрај општите услови предвидени според За-
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, кандидатот треба да ги исполну-
ва и посебните услови: 

— да има завршено виша дефектолошка шко-
ла — тифло смер со работно искуство 5 години; 

— средна стручна спрема со работно искуство 
од 10 години и да бил соработник на Сојузот на 
слепите; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Некомплетираните документи нема да се зе-

маат во разгледување. 
Молбите се поднесуваат до конкурсната коми-

сија при Заштитната работилница за рехабилита-
ција и вработување на слепи лица „Полипласт" — 
Куманово, ул. „Рибар Лола" бб. (280) 
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СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 
Врз »основа на член 8 од Општествениот дого-

вор за усогласување на распределбата .на доходот 
и личните доходи во ООЗТ во стопанството („Слу-
жбен весник на СРИ" бр. 29/73 година, член 6 од 
Општествениот договор за изменување и дополну-
вање на Општествениот договор за усогласување 
на распределбата на доходот и личните доходи во 
ООЗТ во стопанството, „Службен весник на СРМ" 
бр. 33/74 година, член 6 од Одделниот општествен 
договор за усогласување на распределбата на до-
ходот и личните доходи во ООЗТ и работните за-
едници врз чие работење не делуваат пазарните 
услови, „Службен весник на СРМ" бр. 14/74 година 
и член 2 од Општествениот договор за изменување 
и дополнување на Одделниот општествен договор 
за усогласување на распределбата на доходот и 
личните доходи во ООЗТ и работните заедници врз 
чие работење не делуваат пазарните услови, „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 33/74), Службата на опште-
ственото книговодство — Централа во Скопје ги 

о б ј а в у в а 
следните заеднички елементи утврдени 
според податоците од периодичните 
претсметки за периодот јануари-сеп-
тември 1973 година на ООЗТ во стопан-

ството, и тоа: 
1. Доход за распределба по условно 

неквалификуван работник во сто-
панството за периодот јануари— 
септември 1,973 година — — — Дин. 16.825,00 

2. Просечен бруто личен доход по 
условно неквалификуван работ-
ник во стопанството за периодот 
јануари—септември 1973 година Дин. 12.519,00 

3. Односи за распределба на доходот 
во стопанството за периодот ја-
нуари—септември 1974 година: 
а) за проширување на материјал-

ната основа на здружениот 
труд — — — — — — — — 25,6% 

б) за лични доходи и други лични 
примања — — —• — — — 74,4% 

Бр. 169/1-11 
.13 септември 1974 година 

Скопје Генерален директор, 
Благој Симеонов, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

444. Одлука за распишување на изборите, ут-
врдување на делегатските единици и оп-
ределување на бројот на делегатите во 
Собранието рѓа Републичката заедница на 
вработувањето — — — — — — — 913 

445. Одлука за одредување на максималните 
цени на дневните информативни весници 913 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

212. Договор за пензиско и инвалидско оси-
гурување на возачите — — — — — 914 

213. Одлука за стапката на придонесот за 
здравствено осигурување во случај на не-
среќа на работа и заболување од профе-
сионални болести и за утврдување осно-
вици за пресметување на тој придонес 93 7 

214. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за избор и именува-
ња на Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото оси-
гурување —• Кичево — — — — — 917 

— — 919 

919 

919 

— 920 

215. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесите за здравствено оси-
гурување, постојаните износи на придо-
несите на здравственото осигурување на 
одделни категории осигуреници и за утвр-
дување на ооновиците за пресметување и 
плаќање на придонесите за здравствено 
осигурување на одделни категории осигу-
реници — — — — — — — — — 918 

216. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за жалби на Собра-
нието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на општината 
Кочани — — — — — — — — — 918 

217. Одлука за избор на членови на Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата 
на здравството и здравственото осигуру-
вање на општина Кочани — 

218. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување 

219. Одлука за избор на делегати на Репуб-
личката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — — — — — 

220. Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања за финансирањето и 
финансиското работење на Заедницата 
на здравството и здравственото осигуру-
вање на општина Кочани — 

221. Одлука за стапката на придонесот од ка-
тастарскиот доход и паушалниот придо-
нес по осигуреник за здравствено осигу-
рување на земјоделците за 1974 година 920 

222. Одлука за здружување и основање Ре-
публичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување и усвојување 
на текстот на предлогот на Самоуправ-
ната сполодба за здружување — — — 920 

223. Одлука за именување секретар на Заед-
ницата на здравството и здравственото 
осигурување на општина Кочани 

224. Одлука за утврдување на органите на 
управувањето и другите органи на Заед-
ницата на здравството и здравственото 
осигурување на општина Кочани — — 

225. Одлука за .изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување висината на 
стапките и тарифата на придонесите за 
здравствено осигрување и стапката на 
посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство,' при-
донесите за здравствено осигурување што 
се плаќаат во постојани месечни износи 
на одделни категории осигуреници, за ут-
врдување на основиците за пресметување 
и плаќање на придонесите за здравствено 
осигурување на лицата вработени кај при-
ватни работодавци и за висината на стап-
ката на задолжителната резерва — — — 922 

226. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување органите на уп-
равувањето и другите органи на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола — — 923 

227. Одлука за овластување на Извршниот од-
бор да решава за права и обврски од 
надлежноста на Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото 'осигурување — Битола — — 923 

228. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за избор и именува-
ње на Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото оси-
гурување — Свети Николе — —• — — 924 

921 

921 
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