
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 16 март 1978 
С к о п ј е 

Број 11 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 14 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

100. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 16 од Законот за условите и по-
стапката за санација („Службен лист на СФРЈ" бр. 
58/76, 20/77 и 5/78), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН КОЈ 
ЌЕ ОПРЕДЕЛУВА РОК ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГА-

РАНТИРАНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

1. Се одредува Републичкиот секретаријат за 
финансии, во согласност со Републичкиот секрета-
ријат за труд да определи друг рок за исплата на 
со закон загарантираните лични доходи за основ-
ните организации на здружениот труд, кои по за-
вршната сметка искажале непокриена загуба. 

2. Друг рок од точка 1 на оваа одлука може да 
се определи на основна организација на здружениот 
труд чија непокриена загуба е последица првен-
ствено на отежнати услови за пласман на стоки на 
светскиот пазар, елементарни непогоди и режим на 
цени. 

3. Друг рок од точка 1 на оваа одлука може да 
се определи и за основна организација на здруже-
ниот труд за ко ја ќе се утврди дека непокриената за-
губа настанала од објективни причини и доколку 
општината и други корисници на општествени сред-
ства преземаат обврска за покривање на нејзината 
загуба во рокот за кој се бара продолжување. 

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

Број 23-356/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

101. 
Врз основа на член 2 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/77), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ-
ТО НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИ-
КАТА И НА ОПШТИНИТЕ КАКО ДЕПОЗИТ ВО 

НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Паричните средства на Републиката, на општи-

ните односно градот Скопје (општествено-политич-
ките заедници) што се пренесуваат како депозит 
во Народната банка на Македонија, ќе се пренесат 
со состојбата на 28 февруари 1978 година. 

Член 2 
Како парични средства што се пренесуваат, спо-

ред член 1 од оваа одлука, се сметаат средствата 

што се водат на индивидуалните партии на опште-
ствено-политичките заедници во рамките на смет-
ките и тоа: 

Број на 
сметката Назив на сметката 

630 Жиро-сметка на буџетот 
637 Жиро-сметка на средствата за посебни 

намени 
650 Жиро сметки на Фондот за развој на сто-

пански недоволно развиените републики и 
автономни покраини 

655 Жиро-сметки на фондовите и средствата 
на солидарноста 

697 Посебни депозити 
750 Средства на резервите на општествено-по-

литичките заедници 
752 Средства на одделни резерви на опште-

ствено-политичките заедници 
782 Средства од судски такси за изградба на 

судски згради 
783 Средства за надоместок на национализира-

ниот имот 
784 Средства на општествено-политичките за-

едници за инвестиции во стопанството 
789 Други средства со посебна намена на оп-

штествено-политичките заедници 
840 Збирни и преодни сметки на приходите на 

буџетот 
841 Посебни сметки за работите за сметка на 

општествено-политичките заедници 
842 Збирни и преодни сметки на приходите на 

општествените фондови 
845 Евидентни сметки на приходите на орга-

ните на општествено-политичките заедници 
846 Збирни и преодни сметки на приходите од 

граѓаните и од граѓанските правни лица 

Член 3 
Со денот на пренесувањето на средствата од 

член 2 на оваа одлука, како депозит во Народната 
банка на Македонија, Службата на општественото 
книговодство ќе престане овие средства по видува-
ње да ги вклучува во депозити на банките. 

Член 4 
Заради непречено продолжување на кредити-

рањето од страна на банките, Народната банка на 
Македонија, истовремено со пренесувањето на сред-
ствата од член 2 на оваа одлука, на банките ќе им 
одобри кредити во висина на пренесените средства. 

Одобрените кредити од став 1 на овој член на 
11 март 1978 година ќе се намалат за 24%. 

Кредитите од став 1 и 2 на овој член се рам-
ковни кредити во наредните 6 месеци од денот на 
преносот во депозит. Народната банка на Маке-
донија ќе обезбеди овие кредити да се движат и со-
образуваат со висината на депозитите на опште-
ствено-политичките заедници во тој период. 

Член 5 
Народната банка на Македонија во рок од 30 

дена по истекот на рокот од член 4, став 3 на оваа 
одлука ќе го утврди конечниот износ на кредитот 
врз основа на просечната состојба на депозитите во 
претходниот период за секоја банка поодделно. 
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Член 6 
Кредитите од член 4 и 5 на оваа одлука, Народ-

ната банка на Македонија ќе ги одобрува со рок на 
враќање од 4 години во полугодишни рати што до-
стасуваат за плаќање на 1 февруари и 1 август и со 
каматна стапка од 1°/о годишно. 

Првата рата од став 1 на овој член стасува за 
плаќање на 1 февруари 1979 година. 

Член 7 
Народната банка на Македонија ќе обезбеди 

сметка на која ќе се водат средствата на опште-
ствено-политичките заедници како депозит во На-
родната банка на Македонија. 

Член 8 
Службата на општественото книговодство на 

Македонија ќе го изврши преносот на средствата 
од член 2 на оваа одлука и ќе ги води како депозит 
во Народната банка на Македонија. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-386/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

102. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пре-

несување на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството 
врз организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77 и 42/77), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА 
ФАБРИКАТА ЗА ВФ КЕРАМИКА — ГЕВГЕЛИЈА 

1. Заради олеснување на состојбата на фабрика-
та за ВФ керамика — Гевгелија која работи под 
отежнати услови за стопанисување, и се одлага 
плаќањето на стасаните ануитети по кредитите од 
средствата на Републиката за инвестиции во сто-
панството во износ од 11,7 мил. динари. 

2. Пресметаната камата за 1977 и 1978 година 
по кредитите од средствата на Републиката за ин-
вестиции во стопанството се намалува за 50°/о. 

3. Плаќањето на одложените ануитети од точ-
ката 1 на оваа одлука ќе се изврши на тој начин 
што фабриката за ВФ керамика — Гевгелија, секој 
месец, почнувајќи од месец март 1978 година, ќе 
уплатува износ од 500 илјади динари до конечното 
намирување на долгот. За тоа време нема да се пре-
сметува камата на остатокот на долгот. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 23-427/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

103. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со член 13 од Законот за извршување на Ре-
публичкиот буџет за 1978 година („Службен вес-

ник на СРМ" бр. 44/77), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИНАМИ-
КАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНС-
ПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ ЗА 1978 

ГОДИНА 

1. Висината на средствата за компензација на 
име дел од трошоците за репродукција (делот на 
цената за превоз) на Железничкото транспортно 
претпријатие — Скопје за 1978 година се утврдува 
во износ од 100.000.000 динари. 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука 
ќе се покрие од средствата предвидени во Репуб-
личкиот буџет за 1978 година (раздел 16, позици-
ја 217). 

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

3. Динамиката на користење на средствата за 
покривање на компензацијата ќе се остварува во 
12 еднакви месечни рати. Средствата ќе се упла-
туваат на жиро-сметка број 40100-601-469 — Желез-
ничко транспортно претпријатие — Скопје, до 10-ти 
во месецот за изминатиот месец. 

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

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

Бр. 23-396/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

104. 
Врз основа на член 154 точка 15 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДА-

ВААТ ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Цените на обрасците што ги издаваат органите 
за внатрешни работи на граѓаните изнесуваат и тоа 
за: 
1. Лична карта 5>П0 Дин. 
2. Лична карта за странец 20,00 „ 
3. Патен лист за странец 30,00 „ 
4. Возачка дозвола 20,00 „ 
5. Дозвола за возач на трактор 20,00 „ 
6. Возачка потврда 20,00 „ 
7. Сообраќајна дозвола за регистрирано 

возило 20,00 „ 
8. Сообраќајна дозвола за регистрирано 

возило (земјоделски трактор) 20,00 „ 
9. Потврда за регистрација за реги-

стрирано возило 20,00 „ 
10. Потврда за привремена регистрација 

на возило 11,00 „ 
11. Дозвола за поседување и 

носење оружје 10,00 „ 
12. Дозвола за поседување оружје 10,00 „ 
13. Тест за полагање возачки испит 5,00 „ 
14. Извод од матична книга на родени 

за употреба во странство 5,00 „ 
15. Извод од матична книга на венчани 

за употреба во странство 5,00 „ 
16. Извод од матична книга на умрени 

за употреба во странство 5,00 „ 
17. Туристичка пропусница 5,00 „ 
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18. Постојана пропусница за движење 
и задржување на аеродром 5,00 „ 

19. Привремена пропусница за движење 
и задржување на аеродром 5,00 „ 

20. Пропусница за премин на југосло-
венско-бугарска граница во малогра-
ничен сообраќај 5,00 „ 

21. Привремена дозвола за движење и 
престој во граничен појас 5,00 „ 

22. Постојана дозвола за движење и 
престој во граничен појас 5,00 „ 

23. Привремена дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 5,00 „ 

24. Постојана дозвола за движење и за-
држување на граничен премин 5,00 „ 

II. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
по денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 05-3422/1 
28 февруари 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за 

внатрешни работи, 
Мирко Буневски, е. р. 

105. 
Врз основа на член 73 од Законот за системот 

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

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ОДНОСНО РЕ-

ПУБЛИКАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

1. Завршната сметка на буџетот на општината 
односно Републиката за 1977 година (завршна смет-
ка на буџет) се изготвува според одредбите на ова 
упатство. 

2. Завршната сметка на буџетот се состои од: 
1) Општ дел, и 
2) Посебен дел. 
3. Општиот дел на завршната сметка на бу-

џетот содржи: 
1) Вкупен износ на предвидените и на оства-

рените приходи; 
2) Вкупен износ на предвидениот и на извр-

шените расходи; 
3) Разлика помеѓу вкупно остварените приходи 

и извршените расходи; 
4) Распоред на остварениот вишок на прихо-

дите односно начин на покривањето на потре-
бите утврдени во буџетот; 

5) Преглед на предвидените и на остварените 
приходи во билансот според класификационите 
броеви на распоредните групи и подгрупи; 

6) Преглед на остварувањето на општиот рас-
поред на приходите на билансот на буџетот, спо-
ред класификационите броеви и распоредните гру-
пи и распоредните подгрупи. 

4. Посебниот дел на завршната сметка на буџе-
тот содржи преглед на предвидениот и на изврше-
ниот распоред на средствата на начин искажан во 
посебниот дел на буџетот (по корисници на сред-
ства, а според намените и позициите на распоред-
ните групи и распоредните подгрупи, кои се утвр-
дени во посебниот дел на буџетот). 

Искажувањето на предвидениот и на извршени-
от распоред на средствата на посебниот дел на за-
вршната сметка на буџетот се врши во три колони 
Р1 тоа: 

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

полнителните измени;и 
в) извршено. 

Искажувањето на износите-во колоните се врши 
според буџетот на општината односно Републиката 
за 1977 година. 

Посебниот дел содржи и извршување на буџе-
тот што се искажува на образецот „ЗСБ", кој е 
составен дел на ова упатство. 

На образецот „ЗСБ" — „Извршување на бу-
џетот за 1977 година" се искажуваат остварувањето 
на сите приходи на општината односно Републи-
ката и нивниот распоред, без оглед на тоа дали тие 
се распоредуваат во буџетот или им се отстапуваат 
или распоредуваат како дополнителни средства на 
други општествено-политички заедници. 

А. Приходи 
Во делот под А) од образецот „ЗСБ" се иска-

жуваат остварените приходи и другите користени 
средства со кои располагала општината односно Ре-
публиката. 

Во овој дел се искажуваат сите приходи што се 
уплатуваат и распоредуваат во буџетот и на другите 
корисници, согласно прописите. 

Општината односно Републиката што донесла 
одлука за продолжување на буџетската година до 
31 јануари 1978 година ќе ги искаже и приходите 
остварени и пренесени во буџетот во тој период. 

Под реден број 1 — „средства пренесени од 
претходната година", се внесуваат податоци за пре-
несените средства по завршната сметка од прет-
ходната година. 

Под реден број 3 — се внесува износот оства-
рен од данокот од личен доход од продолжена 
работа и од работа на пензионери. 

Под реден број 9 — се внесуваат останатите 
даноци од личен доход (на работниците вработени / 
кај работните луѓе што самостојно вршат дејност 
со личен труд). 

Под реден број 16 — се внесува остварениот да-
нок од згради, данок на приходи од имот и имотни 
права, данокот на добивка од игри на среќа, да-
нокот на наследство и подароци и др. 

Под реден број 23 — се внесуваат паричните 
казни што се утврдени со посебен пропис како при-
ходи на општината односно Републиката. 

Под реден број 24 — „други приходи", се вне-
суваат приходите на општината односно Републи-
ката, кои се утврдени со одделни прописи, а не се 
искажани во претходните редни броеви. 

Под реден број 26 — „приходи на органот на 
управата", се внесуваат уплатените приходи во бу-
џетот, кои органите на управата ги оствариле од 
својата дејност. 

Под реден број 27 — се искажуваат остварените 
приходи на буџетот, кои не се искажани во другите 
редни броеви. 

Под реден број 30 — се внесуваат средствата 
примени од буџетот на име дополнителни средства 
од федерацијата (за Републичкиот буџет) и од 
Републиката (за општинските буџети). 

Под реден број 31 — се внесуваат средствата 
наменети за финансирање на заедничките органи 
на повеќе општини. 

Под реден број 33 — се внесуваат средствата на 
буџетот добиени од кредитни односи, а се кори-
стат за општата потрошувачка. 

Под реден број 34 — се внесуваат ослободените 
претходно орочени средства, ослободените средства 
од депозити и ел. 

Б. Распоред на приходите 

На редните броеви од 37 до 76 се внесуваат 
податоците за вкупно користените средства по на-
мени означени во тие редни броеви, а според 
класификацијата на расходите утврдени во бу-
џетот на општината односно Републиката за 1977 
година. 

На реден број 61 —• се искажува пресметаниот 
износ во резервниот фонд на буџетот. • 
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На редните броеви од 87 до 93 се искажуваат 
состојбата, движењето и користењето на средствата 
од постојната резерва на општината односно Репуб-
ликата. 

5. Надлежниот орган за буџетот изготвува из-
вештај за извршувањето на буџетот, кој е составен 
дел на завршната сметка на буџетот. 

Покрај општата оцена за извршувањето на бу-
џетот во целост, во извештајот се опфаќаат и сите 
елементи што влијаеле врз висината на остваре-
ните приходи и врз извршениот распоред на сред-
ствата. 

6. Надлежниот орган на буџетот го доставува 
нацртот на завршната сметка за извршувањето на 
буџетот до Службата на општественото книговод-
ство, најдоцна до 31 март 1978 година. 

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

Бр. 543 
28 февруари 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

ПРИЛОГ 1 
Образец ЗСБ 

СР Општина 

ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 1977 ГОДИНА 
к 
I. ПРИХОДИ 

(во динари без пари) 

| 
Ре

д.
 

бр
. 

1 

И З Н О С 

| 
Ре

д.
 

бр
. 

1 

О П И С во претходната 
година 

во тековната 
година 

1 2 3 4 
А. ПРИХОДИ 

01 Средства пренесени од претходната година 

1. ДАНОЦИ НА ДОХОДОТ И ДАНОЦИ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

02 Данок на доход на организациите на здруже-
ниот труд 

03 Данок од личен доход од работен однос 
04 Данок од личен доход од земјоделска дејност 
05 Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и нестопанска дејност 
06 Данок од личен доход од авторски права, па-

тенти и технички унапредувања 
07 Данок на вкупниот приход на граѓаните 
08 Данок што го плаќаат странските лица 
09 Други даноци од личен доход и од доходот 
10 СЕ (02 до 09): 

2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ 
И НА ПРИХОДИ ОД ИМОТОТ 

11 Основен данок на промет на производи 
12 Посебен републички данок на промет на про-

изводи и на надоместоци за услуги 
13 Посебен општински данок на промет — на про-

изводи и на надоместоци за услуги 
14 Данок на промет на недвижности и права 
15 Данок на имот, данок на приходи од имот и 

имотни права 
16 Други даноци 
17 СE (11 до 16): 

3. Т А К С И 

18 Административни такси 
19 Комунални такси 
20 Судски такси 
21 СЕ (18 до 20): 

1 2 3 4 

4. Ц А Р И Н И 

22 Царини, посебни царински давачки и такси 

5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ 

23 Приходи од парични казни 
24 Други приходи 
25 СЕ (23 до 24): 

6. ПРИХОДИ НА ОРГАНОТ НА УПРАВАТА 
И ДРУГИ ПРИХОДИ 

26 Приходи на органот на управата 
27 Други приходи 
28 СЕ (26 + 27): 
29 СЕ ПРИХОДИ (10 + 17+21+22+25+28): 

7. СРЕДСТВА ПРИМЕНИ ОД ДРУГИ 
КОРИСНИЦИ 

30 Од буџетите на општествено-политичките 
заедници 

31 Други средства 
32 СЕ (30+ 31): 

8. КРЕДИТНИ И ОСЛОБОДЕНИ 
СРЕДСТВА 

33 Кредитни средства 
34 Ослободени средства 
35 СЕ (33 + 34): 
36 ВКУПНО РАСПОЛОЖИВИ СРЕДСТВА 

(01 + 29 + 32 + 35): 

Б. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

1. Средства за финансирање на општите оп-
штествени потреби 

1. ОСНОВНА НАМЕНА — РАБОТА НА 
ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

(без инвестиции) 

37 Средства за редовна дејност 
38 Средства за посебни намени 
39 СЕ (37 + 38): 

2. ОСНОВНА НАМЕНА — НАРОДНА 
ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

40 Средства за народна одбрана и за општествена 
самозаштита 

3. ОСНОВНА НАМЕНА — АКТИВНОСТ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА 
ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

41 Средства на општествено-политичките -и оп-
штествените организации и на здруженијата на 
граѓаните 

42 СЕ (39 + 40 + 42): 

П. СРЕДСТВА ЗА ДЕЈНОСТА НА МЕСНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

43 Средства за дејноста на месните заедници 

Ш. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
ОСНОВНА НАМЕНА — НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

44 Средства за тековни вложувања 
45 Средства за отплата на ануитети од тековната 

година 



16 март 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 11 — Стр. 221 

1 2 3 4 

46 Средства за отплата на обврски од поранешни 
години 

47 СЕ (44 до 46): 

IV. ИНВЕСТИЦИИ И ИНТЕРВЕНЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

1. ОСНОВНА НАМЕНА — ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

48 Средства за тековни вложувања 
49 Средства за отплата на земјиште од тековната 

година 
50 Средства за отплата на обврски од поранешни 

години 
51 СЕ (48 до 50): 

2. ОСНОВНА НАМЕНА — ИНТЕРВЕНЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

52 Средства за враќање на давачки 
53 Средства за компензации, премии регистри и 

други потреби 
54 СЕ (52 + 53) : 
55 Се инвестиции и интервенции во стопанството 

(51 + 54): 
V. ОСТАНАТИ НАМЕНИ 

1. ОСНОВНА НАМЕНА — НЕРАСПОРЕДЕН 
ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ (ТЕКОВНА РЕЗЕРВА 
НА БУЏЕТОТ) И ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШ-
НИ ГОДИНИ 

56 Нераспореден дел од приходите 
(тековна резерва на буџетот) 

57 Обврски од поранешни години 
(без инвестиции) 

58 СЕ (56 + 57): 

2. ОСНОВНА НАМЕНА — КРЕДИТИ, 
ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

59 Орочени средства 
60 Пренесени средства заради здружување и за 

инвестиции 
61 Издвојување во резервниот фонд на Буџетот 

(тековни издвојувања) 
62 Отплати и камати за користење на кредити и 

позајмици (без инвестиции) 
бо Други средства 
64 СЕ (59 до 63): 
65 СЕ други намени (58 + 64): 
66 ВКУПНО НЕПОСРЕДНО РАСПОРЕДЕНИ 

СРЕДСТВА (42 + 43 + 47 + 55 + 65): 

VI. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА 

1. ОСНОВНА НАМЕНА — ПРИДОНЕС И ДО-
ПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

67 Придонес на буџетите на пошироките опште-
ствено-политички заедници 

68 Дополнителни средства на потесни општествено-
политички заедници 

69 Сб (67 + 68): 

2. ОСНОВНА НАМЕНА — СРЕДСТВА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕ-
БИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

70 Образование и воспитување 
71 Културна дејност 
72 Научна дејност 
73 Социјална и детска заштита 
74 Здравствена заштита 
75 Пензиско и инвалидско осигурување 
76 Други дејности 

1 2 3 4 

77 СЕ (70 до 76): 
78 Вкупно трансфери (69 + 77): 
79 СЕ ВКУПНО РА СПОРЕДНИ 

(66 + 78): 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

80 Вкупни приходи (ред. бр. 36) 
81 Вкупен распоред (ред. бр. 79) 
82 Вишок на приходите (80—81 минус 8) 

VII. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ 
НА ПРИХОДИТЕ 

83 Пренесување во буџетот од наредната година 
84 Пренесување во постојаната резерва 
85 За други намени 

В. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1. СОСТОЈБА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 
86 Состојба на почетокот на годината 
87 Прилив во текот на годината 
88 СЕ НА СЕ (86 + 87): 
89 Користење во текот на годината 

(без повратно) 
90 Постојана резерва кон крајот на годината (88 

минус 89) 
Од тоа: 

91 — во позајмици 
— состојба 

92 во готово на посебна сметка (90 минус 91) 

2. СОСТОЈБА НА НЕНАМИРЕНИТЕ 
СТАСАНИ ОБВРСКИ 

93 Ненамирени стасани обврски 
94 Други обврски 
д е н 197— година 
ЗМесто 

(печат и потпис) 

106. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен 
весник на СРМ" бр. 30/77), републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКО-ДИЈАГНОСТИЧКО 
ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ 

1. Лабораториско-дијагностичко испитување на 
материјал вршат следните ветеринарни организа-
ции на здружениот труд: 

— Ветеринарниот институт — Скопје, 
— Ветеринарниот центар — Битола. 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-

шение престанува да важи Решението за одреду-
вање дијагностички установи што вршат дијагнос-
тичко испитување на материјал („Службен весник 
на СРМ" број 6/67). 

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

Број 11-117/3 
27 февруари 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за 

земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски е. р. 
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107. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на Одлуката за тарифата на пазаришни 
такси бр. 01-6437 од 31 декември 1965 година на Со-
бранието на општина Кавадарци, на основа членот 
433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на 
член 15 и членот 20 од Законот за основите на по-
стапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 25 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за тарифата на па-
заришни такси бр. 01-6437, донесена од Собранието на 
општина Кавадарци на седницата одржана на 31 
декември 1965 година („Службен гласник на општи-
ната Кавадарци" бр. 5/65). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општината 
Кавадарци". 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оцену-
вање законитоста на одлуката означена во точката 
1 на оваа одлука затоа што основано се постави 
прашањето за тоа дали Собранието на општината 
Кавадарци било овластено да пропише надоместок 
за користење на продајни места, технички уреди и 
други услуги на градското пазариште во вид на 
пазаришна такса, односно да ги утврди цените на 
пазарните услуги, како и да предвиди обврска за 
плаќање надоместок за извршена услуга од оп-
штински-кантар (кантарина), по стапка од Г°/о иако 
таква услуга не била извршена. 

4. На седницата од 25 јануари 1978 година Су-
дот утврди дека со оспорената одлука е пропишана 
обврска за плаќање надоместок за користење на 
продајни места, технички уреди и други услуги на 
градското пазариште од страна на нивните корис-
ници (продавачи), како и надоместок (цена) за од-
делните видови услуги на пазариштето. Судот исто 
така утврди дека со потточката 4 на точката V од 
посебниот дел на оспорената одлука (тарифа) е 
предвидено за мерење со ваги на откупните пунк-
тови (пазаришта) за сите селскостопански произво-
ди да се наплатува по 1%. 

Со членот 4 од Законот за комуналните такси 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/72 и 39/77) точно 
се утврдени правата за кои општината може да 
пропише такси. Во овој член не се предвидени ко-
мунални такси за услуги кои се даваат на паза-
ришната и за кои се пропишува надоместок за нив-
ното користење што се определени во оспорената 
одлука. Според членот 2 од сојузниот Закон за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 25/72) организациите на здружениот труд 
самостојно ги формираат цените на производите и 
услугите според условите на пазарот. Со членот 
4 од републичкиот Закон за општествена контрола 
на цените („Службен весник на СРМ" бр. 25/72) е 
предвидено органите на општината да преземат 
мерки во областа на цените и да обезбедуваат не-
посредна општествена контрола за производите и 
услугите кои се од интерес за општината, а како 
такви се сметаат и комуналните услуги. Според 
членот 5 од овој закон мерките на непосредна оп-
штествена контрола на цените ги пропишува Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија и 
собранијата на општините. Со членот 3 од Одлу-
ката за општествена контрола на цените („Служ-
бен гласник на општината Кавадарци" бр. 2/72 и 
8/74) е предвидено Собранието на општината Кава-

дарци да пропишува мерки на непосредна опште-
ствена контрола на цените и за комуналните услуги. 

Од изнесените законски одредби произлегува 
заклучок дека комунални услуги даваат организа-
циите на здружениот труд кои се занимаваат со ко-
мунални дејности и дека тие самостојно ги опреде-
луваат цените на своите услуги. Овие цени, пак, 
подлежат на општествена контрола, а мерките на 
непосредната општествена контрола на цените ги 
пропишува општината. Од друга страна, општината 
со закон не е овластена да пропишува комунални 
такси за услуги кои се даваат на пазариштата, ни-
ту пак да предвидува надоместок за користење на 
овие услуги. 

Имајќи ги предвид гореозначените законски од-
редби Судот смета дека општинското собрание не е 
со закон овластено да пропишува обврска за пла-
ќање надоместок за извршена услуга со кантар на 
градското пазариште затоа што тоа е работа на ра-
ботната организација што се занимава со комунална 
дејност (пазаришта), што е нејзина основна деј-
ност. Општинското собрание со закон е овластено 
само да врши општествен надзор над цените на 
услугите што ги вршат комуналните работни орга-
низации. 

Со оглед на тоа што Собранието на општината 
Кавадарци со оспорената одлука пропишало надо-
месок за користење на продајни места, технички 
уреди и други услуги на градското пазариште во 
ЕИД на пазаришна такса, односно ги утврдило це-
ните на пазарните услуги иако за тоа не било овла-
стено, собранието ги пречекорило своите овласту-
вања, поради што Судот оцени дека спомнатата од-
лука не е ва согласност со членот 4 од Законот за 
комуналните такси, со членот 2 од сојузниот Закон 
за општествена контрола на цените и со членовите 
4 и 5 од републичкиот Закон за општествена кон-
трола на цените. 

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

У. бр. 13/77 
25 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
установено е дека во текстот на Правилникот за 
содржините и начинот на полагање на завршен 
испит во училиштата за средно образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 2/78), е поткрадната грешка 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО 

УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Во член 57, наместо „1978 година" треба да стои 
„1979 година". 

Бр. 09-462/1 
15 февруари 1978 година-

Скопје 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА 

69. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 2/71) и член 9 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравстве.ното осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а по предлог на Из-
вршниот одбор, Собранието на Општинската заед-
ница, на својата седница одржана на 28 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1978 година се опреде-
лува во височина од 7,2% ОД бруто личниот доход и 
другите примања во која се содржани: 

—> стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 3% и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување од 4,2%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се определува во висо-
чина од 0,50°/о. 

Основица за пресметување придонесот од овој 
став кај обврзниците кои формираат доход претста-
вува остварениот доход намален за пресметаните 
законски и договорни обврски, освен данокот на до-
ход. 

. Основица кај обврзниците кои не формираат до-
ход претставуваат бруто личните доходи и другите 
примања. 

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

Додатен придонес за партиципација за задол-
жителните видови на здравствена заштита на про-
ширените права на земјоделски осигуреници од 
0,80% од бруто личните доходи и доходот во сто-
панство на обврзниците и вработени по договор за 
дело. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува во височи-
на од 25% од нето личниот доход, односно основи-
цата утврдена со посебна одлука за деташираните 
работници во странство. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
поредува по видови на правата сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определен во 
член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Доколку со Законот за здравствено осигурува-

ње и задолжителните видови на здравствена зашти-
та на населението (во натамошниот текст: Законот) 
и другите општи акти на Заедницата, основицата 
за пресметување на придонесите е определена во 
нето износ, придонесите за здравствено осигуру-
вање се пресметуваат и плаќаат по стапки односно 
тарифа пресметана на примања на нето личен до-
ход односно примања. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случај кога во 

личните доходи не се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кој придонесат се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работните 
организации. 

Придонесите за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење на здравствена за-
штита во странство ќе се уплатуваат со еден налог 
уплатница. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот при уплата на при-
донесите за здравствено осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство на самиот налог — уплатница да даде 
спецификација на уплатените придонеси по видови 
па правата со ознака на основицата и периодот за 
кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Член 5 
Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот и другите оп-
шти акти на Заедницата. 

Член 6 
Додатниот придонес за партиципација за задол-

жителни видови на здравствена заштита за проши-
рените права на земјоделските осигуреници од 
0,50% од бруто личните доходи и од доходот во сто-
панството на обврзниците и вработени по договор 
за дело придонесот го уплатува на посебен налог-
уплатница директно на збирната сметка за продо-
р н и за здравствена заштита на земјоделците. 

Член 7 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за стапките и тарифата 
на придонесите за здравствено осигурување на ра-
ботниците во 1977 година, бр. 01-1563 од 30. 12. 
1976 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 1693 
23 декември 1977 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, е. р. 

70. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), а по предлог на Извршниот одбор, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Крива Па-
ланка, на сите собори на делегатите, на седницата 
одржана на 28 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите за здравствено осигурување 
на земјоделците за подрачјето на .Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Крива Паланка. 
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Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следни-

те придонеси за здравственото осигурување: 
1. За осигуреници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја катастарски приход: 
а) по стапка од 8% на катастарскиот приход во 

која се содржани: 
— стапка на придонесот за задолжителни видо-

ви на здравствена заштита од 6%>; 
— стапка на придонесот за правата кои Заед-

ницата сама ги утврдува — 2%; 
— по 80 динари годишно за секое осигурено 

лице во кои се содржани: 
— износот од 50 динари на име придонес за 

задолжителни видови на здравствена заштита; 
— износ од 20 динари на име придонес за пра-

вата што Заедницата самостојно ги утврдува; 
— износ од 10 динари за санирање вишок рас-

ходи на приходи (кусок) за претходна година. 
2. За осигуреници — земјоделци кои немаат соп-

ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност ќе плаќаат: 

а) по 250 динари за секој член на домаќинство 
во кој износ се содржани: 

— износ од 200 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— 50 динари на име придонес за правата што 
Заедницата самостојно ги утврдува. 

Член 3 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за стапките и износите 
за здравствено осигурување на земјоделците во 1978 
година, бр. 01-1564 од 30. 12. 1976 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01-1775 
26 декември 1977 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, е. р. 

71. 
Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 22 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Крива Паланка, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Крива Паланка, на заедничката сед-
ница на Собранието на делегатите на корисниците 
на услугите — работници и Соборот на делегатите 
на давателите на услуги, одржана на 28 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата 
од здравственото осигурување на лицата вработени 
кај приватните работодавци за кои со Законот за 
здравствено осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението е утврдена 
основица за придонес. 

Член 2 
За вработени лица кај приватните работодавци 

личниот доход договорен меѓу работодавецот и ра-
ботникот, кој месечно не може да биде помал од: 

— за неквалификувани работници — 1.600,00 
динари, 

— за полуквалификувани работници — 1.800,00 
динари, 

—• за квалификувани работници — 2.000,00 ди-
нари, 

—• за висококвалификувани работници — 
2.400,00 динари, 

— за домашни помошнички — 1.800,00 динари. 
За учениците во стопанството односно учени-

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

— за прва година — 400,00 динари, 
— за втора година — 500,00 динари, 
— за трета година — 600,00 динари, 
— за четврта година — 700,00 динари. 

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. 

Бр. 1692 
13 декември 1977 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, е. р. 

72. 
Врз основа на член 9 став 6 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 22 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Крива Па-
ланка, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Крива 
Паланка, на сите собори на делегатите, на седни-
цата одржана на 28 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-
БОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите на здравственото осигурување во 

постојан месечен износ за 1978 година се плаќаат и 
тоа: 

1. за ученици во стопанството, односно за уче-
ници во училиштата за квалификувани работници, 
за кои покрај училишната се изведува и практична 
работа во работната заедница, училиштето или кај 
приватниот работодавец — во износ од 60,00 динари 
за несреќа на работа и за заболување од профе-
сионални болести; 

2. за лица на доброволна практика (волонтери) 
што немаат личен доход ако работат со полно ра-
ботно време — 120,00 динари; 

3. за лица кои се наоѓаат на предвој нинка обу-
ка (логорување) — 50,00 динари; 

4. за лица кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност — 50,00 динари; 

5. за лица кои учествуваат во организирани 
работни акции, ако на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно 100,00 динари; 

6. за уживателите на постојана државна помош, 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет, во износ од 100,00 динари; 

7. за учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факулте-
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тите, уметничките академии за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата — 100,00 
динари; 

8. за лица кои учествуваат на организирани ра-
ботни акции — 60,00 динари; 

9. за лица кои се наоѓаат на пред војничка обу-
ка — 60,00 динари; 

10. за лица кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијална одбрана или на цивилна за-
штита — 60,00 динари; 

11. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарна заштита — 60,00 динари; 

12. посебниот придонес за членовите на своето 
потесно семејство кои живеат на подрачјето на 
СРМ, а на кои не им е обезбедена здравствена за-
штита кај странскиот носител на здравственото оси-
гурување се утврдува во постојан месечен износ од 
100,00 динари по член; 

13. за иселениците — повратници, што се на-
селени на територијата на СРМ, редовно прија-
вени кај надлежниот завод за вработување од член 
13 став 1 точка 10 од Законот, во износ од 150,00 
динари месечно; 

14. за лицата што привремено се вон работен 
однос додека се пријавуваат ка ј надлежниот завод 
за вработување — член 13 точка 8 и 9 од Законот 
за здравствено осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита, кои не стекнале 
право на материјално обезбедување, во износ од 
] 50,00 динари; 

15. за лицата кои се наоѓаат на стручни оспосо-
буван^ или преквалификација што ги организи-
ра заводот за вработување на работниците, во из-
нос од 100,00 динари; 

16. за лица кои организацијата пред засновање 
на работниот однос со нив ги упати како свои сти-
пендијанти за практични работи во друга органи-
зација заради стручно оспособување, ако за тоа вре-
ме примаат стипендија, во износ од 150,00 динари; 

17. за лицата на школување, стручно усовршу-
вање или постдипломски студии, кои поради тоа го 
раскинале работниот однос а за тоа време при-
маат стипендија — 100,00 динари; 

18. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатил 
Заводот за вработување на работниците, во износ 
од 100,00 динари; 

19. за брачните другари, односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението, 150,00 динари; 

20. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање со практика — 200,00 
динари; 

21. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанува работниот однос во 
работната организација за време на издржување на 
казната, во износ од 150,00 динари; 

22. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходното осигурување, во износ од 150,00 динари. 

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

и 21 заклучно со точка 22 работните организации 
во кои осигуреникот работел односно работел и при-
ма стипендија; 

— за лицата под точка 3, 4 и 5, како и под точ-
ка 7 заклучно со 11, организаторот за спроведу-
вање и изведување ка акциите односно работите; 

— за лицата под точка 6 — Извршниот совет 
на СРМ; 

— за лицата под точка 12 — самите осигурени-
ци вработени во странство или членовите на нив-
ните семејства; 

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

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-

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

покусо од 1 месец, за секој календарски ден ќе се 
плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на 
придонесот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01-1691 
13 декември 1977 година 

Крива Паланка 
Претседател 

Благој Китановски, е. р. 

73. 
Врз основа на член 37 од Законот за здравстве-

но осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71) и член 18 став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Крива Паланка, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците, корисници 
на услугите, од 28 декември 1977 година, донесе 

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

НАТА ЗАШТИТА 

I 
При остварување на здравствена заштита на 

друго место, надвор од подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, осигурените лица имаат право да ги користат 
средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во 
патниот и И-класа воз во железничкиот сообраќај. 

За извршеното патување на начин одреден во 
претходниот став, на име трошоци за патување, 
на осигуреното лице се исплатува износ во височи-
на на стварните трошоци. 

II 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

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

1. 20 динари на подрачјето на општината на 
Општинската заедница; 

2. 80 динари патни и дневни трошоци за Ку-
маново; 

3. 100 динари патни и дневни трошоци во СРМ; 
4. 170 динари патни и дневни трошоци надвор 

од СРМ. 
За деца до 15 годишна возраст се исплатува на-

доместок за исхрана и сместување за време на па-
тување и престој во височина од 50'% од износите 
определени во претходниот став. 

III 
Надоместокот за исхрана и сместување за вре-

ме на патувањето и престојот од точка 2 на Одлу-
ката ќе се исплатува паушално за секој поминат 
ден на патување. 

Доколку деновите се поврзани за амбулантско-
поликлиничко лекување надоместокот за превоз се 
исплатува во висина на вредноста на една поврат-
на карта. 
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IV 
За осигурено лице кое остварува здравствена 

заштита патни и дневни трошоци и ноќевање заед-
но е вкалкулирано во точка 2 и 3. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година. 

VI 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за износот на на-
доместокот на трошоците за исхрана и сместување 
на осигурените лица за време на патување и прес-
тој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита, бр. 01-429 од 30 април 1975 
година („Службен весник на ОРМ", бр. 21/75). 

Бр. 01-1741 
20 декември 1977 година 

Крива Паланка 
Претседател 

Благој Китановски, е. р. 

74. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравст-

вено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРM", бр. 21/71) и член 18 став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Крива Паланка, на седницата 
на Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите од 28 декември 1977 година, донесе 

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

ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
Осигурениците кои здравствено се осигурени со 

Законот, според самоуправните општи акти на За-
едницата им припаѓа право на помош и спрема за 
секое новородено дете и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж за случај на породу-

вање на неговата брачна другарка која е осигу-
рена како член на неговото семејство; 

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

Помош за новородено дете припаѓа и во слу-
чај на породување на женско лице на семејството 
на кое му е обезбедена здравствена заштита пора-
ди тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување, 
односно дослужување на воениот рок. 

Помош и спрема за секое новородено дете 
припаѓа и: 

1. за дете родено во рок од 3 дена од денот на 
смртта на осигуреникот, односно од денот на раз-
водот на бракот со осигуреникот од кого го изве-
дува тоа право; 

2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, 
ако татковството е утврдено врз основа на приз-
нание или со правосилна судска пресуда; 

3. за усвоено дете на возраст од б месеци на 
живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена 
помош. 

II 
Височината на помошта за спрема за секое но-

вородено дете изнесува 350 динари. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, прес-

танува да важи Одлуката бр. 01-431 од 30 април 

1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ", 
бр. 21/75. 

Бр. 01-1739 
13 декември 1977 година 

Крива Паланка 
Претседател 

Благој Китановски, е. р. 

75. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71), член 18, став 3 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Крива Паланка, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите, одржана на 28 декември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 
Во случај на смрт на член на семејството, на 

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

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

2. 1.000 динари во случај на смрт на осигу-
рено лице од 1 до 7 годишна возраст; 

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

4. 1.800 динари во случај на смрт на осигурено 
лице над 14 годишна возраст. 

Надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гуреникот, односно членот на семејството на оси-
гуреникот од точка 1 и 2, 3 и 4 од оваа точка се 
исплатува на физичкото, односно правното лице 
што го извршило закопот. 

II 
Надоместок на трошоците за закоп на осигу-

реното лице умрено вон оваа општина за вре-
ме додека бораве ло таму се определува и исплатува 
во височина на стварните трошоци за превоз на 
пренесеното лице до својот дом. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

вува да важи истоимената одлука бр. 01-430 од 30 
април 1975 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ", бр. 21/75. 

Бр. 01-1738 
20 декември 1977 година 

Крива Паланка 
Претседател 

Благај Китановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

76. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
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ственото осигурување — Кавадарци на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 24 февруари 
1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кавадарци. 

2. Изборите за избор на делегати во Собрание-
то на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување — Кавадарци, во основните органи-
зации на здружен труд и работните заедници кои 
не се формирани како основни организации ќе се 
одржат на 31. III. 1978 година, а во месните заед-
ници и во заедниците на земјоделците ќе се одржат 
на 2. IV. 1978 година. 

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
за преземање одредени изборни дејствија се смета 
13. И. 1978 година. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-131 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

77. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРИ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кавадарци, на седницата 
одржана на 24 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-

ВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 

1. Во Изборната комисија за избор на деле-
гати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници во општина Кавадарци се именуваат: 

— за претседател Атанас Димов, дипл. прав-
ник од Кавадарци, 

— за заменик на претседателот, Јанев Трајче, 
секретар во СИЗ на културата — Кавадарци, 

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ 
за социјална заштита — Кавадарци, 

— за заменик секретар Драги Иванов, секре-
тар на СИЗ на станувањето — Кавадарци, 

— за член Гоко Попов, вработен во СИЗ за дет-
ска заштита — Кавадарци, 

— за заменик член Ване Коцев — вработен во 
СИЗ за вработување — Кавадарци. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова 
решение престанува да важи Решението на Со-
бранието на општина Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 
Ш. 1974 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-132 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре тулевски, е. р. 

78. 
Врз основа на член 25 став 2 и 3 и член 24 

став 8 од Законот за СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 202 точка 6 од Статутот, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци, на заед-
ничка седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 23 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
а) Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работниците се утврдува на 7,50а/о 
бруто, од тоа: 

— 7,30% за финансирање редовната дејност на 
фондот на здравствено осигурување на работници-
те, и 

— 0,20% за финансирање на проширената ре-
продукција т. е. за развој на здравствената деј-
ност. 

Стапката 7,30% наменета за финансирање на 
редовната дејност на фондот за здравствено осигу-
рување на работниците се дели и тоа: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 2,90%, 

— за самостојни видови на здравствена за-
штита — 4,40%. 

б) Стапката на придонес за здравствено осигу-
рување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува на 
0,70% бруто, од тоа: 

— 0,35% за финансирање редовната дејност на 
фондот за здравствено осигурување на работни-
ците, и 

— 0,35% за финансирање развојот на здравстве-
ната дејност. 

^ Член 2 
Стапката 7,50% ќе се применува на основица 

бруто личен доход во ООЗТ од стопанство (деј-
ност од 01 до 11) и во ООЗТ од нестопанските деј-
ности (дејност 12, 13 и 14). 

Член 3 
Стапката 0,70°/о ќе се применува на основица: 
— доход намален со договорните обврски и при-

донесите и даноците во ООЗТ од стопанството 
(дејност 01 до 11), и 

— бруто личен доход за ООЗТ од нестопан-
ските дејности (дејност 12, 13 и 14). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-673 од 9. 12. 1976 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 8/77). 

Бр. 01-967 
23 декември 1977 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

79. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 став 9 
од Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кавадарци, Собранието на Општин-
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ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кавадарци, на седницата одржана 
на 23 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 
ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите на здравственото осигурување на 

земјоделците за 1978 година се утврдуваат и тоа: 
1. За осигуреници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски доход) се плаќа: 
— по стапка од 20% на катастарски приход 

(доход) во која се содржани: 
— стапка на придонесот за задолжителни ви-

дови на здравствена заштита — 6,68'%; 
— стапка на придонесот за правата од здрав-

ствената заштита над задолжителните видови — 
13,32%. 

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност (паушалисти) се плаќа: 

а) за домаќинство — 250,00 дин. (150,00 динари 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и 100,00 динари за правата од 
здравствена заштита за задолжителните видови); 

б) за осигурено лице 100,00 дин. (60,00 дин. за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови и 40,00 дин. за правата од здравстве-
ната заштита за задолжителните видови). 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01-968 
23 декември 1977 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

80. 
Врз основа на член 88 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 21 став 1 точка 
10 од Самоуправната спогодба за основање СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци („Службен весник на СРИ", бр. 7/76), Со-
бранието на СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Кавадарци, на заедничка седница 
на сите три собори на делегатите одржана на 23 
декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ НА РАБОТНИ-

ЦИ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката за задолжително издвојување на сред-

ствата во резервниот фонд на СИЗ на здравството 
и здравственото осигурување — Кавадарци — фонд 
на работници за 1978 година се утврдува на 3% 
на основица вкупни приходи на Заедницата. 

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

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

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-859 од 23. 12. 
1976 година („Службен весник на СРМ", бр. 8/77). 

Бр. 01-969 
23 декември 1977 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

81. 
Врз основа на член 88 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 став 1 точка 
10 од Самоуправната спогодба за основање СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, Собранието на СИЗ на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци, на заед-
ничка седница на сите три собори на делегатите, 
одржана на 23 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување на финансиска стабилност во 

работењето и ликвидност во извршувањето на об-
врските спрема осигурените лица — земјоделци, 
здравствените работни организации и други орга-
низации на кои им се доверува спроведувањето на 
здравственото осигурување, СИЗ на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци — фонд 
на земјоделци издвојува средства во резервен 
фонд. 

Член 2 
Средствата за резервен фонд ќе се пресмету-

ваат по стапка од 3% на основица вкупен приход 
на СИЗ на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кавадарци — фонд на земјоделци за 1978 
година. 

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

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

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-858 од 23. 12. 
1977 година („Службен весник на СРМ", бр. 8/77). 

Бр. 01-970 
23 декември 1977 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

82. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 став 1 точка 
10 од Самоуправната спогодба за основање на Са-
моуправната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 7/76), Собранието на СИЗ 
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на здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, на седницата одржана на 23 декември 
1977 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ ЗА 
РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И 
ОПРЕМА НА СОВРЕМЕН ПРОСТОР ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ОПШТ 
ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување финансиски средства за фи-

нансирање на трошоците за изградба и опрема на 
современ простор за здравствена заштита од општ 
интерес за Републиката за 1978 година да се из-
двојуваат средства во посебен фонд во височина 
од 1,5%, а ќе се пресметува од основицата што ја 
сочинуваат вкупните приходи на СИЗ на здравство-
то и здравственото осигурување — Кавадарци — 
фонд на работници. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 

Бр. 01-957/1 
23 декември 1977 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре тулевски, е. р. 

83. 
Врз основа на член 102 од Законот за здравст-

вено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 став 1 точка 
10 од Самоуправната спогодба за основање на Са-
моуправната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 7/76), Собранието на СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, на седницата одржана на 23 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА 
И ОПРЕМА НА СОВРЕМЕН ПРОСТОР ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД 
ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1978 

ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување финансиски средства за фи-

нансирање на трошоците за изградба и опрема на 
современ простор за здравствена заштита од општ 
интерес за Републиката за 1978 година да се из-
двојуваат средства во посебен фонд во височина од 
1г7о, а ќе се пресметува од основицата што ја со-
чинуваат вкупните приходи на СИЗ на здравството 
ч здравственото осигурување — Кавадарци — фонд 
на земјоделци. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 

Бр. 01-957 
23 декември 1977 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

84. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за СИЗ 

на здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 5/74) и член 23 точка 21 
од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — 
Кавадарци („Службен весник на СРМ", бр. 7/76), 

Собранието на СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, на заедничка сед-
ница на сите три собори на делегатите, одржана 
на 23 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-
БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 

1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за пре-

сметување и плаќање на придонесот на здрав-
ственото осигурување и за утврдување на правата 
за здравствено осигурување на лица вработени кај 
приватни работодавци за кои со Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението не е утврде-
на основица на придонесот. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работодав-

ци основица за пресметување и плаќање придонес 
за здравствено осигурување претставува личниот 
доход договорен меѓу работодавецот и работникот, 
но не помалку од следните износи: 

— за квалификуван работник — 1.800,00 динари, 
— за полуквалификуван работник 2.000,00 ди-

нари, 
— за висококвалификуван работник — 2.500,00 

динари, 
— за домашна помошничка — 1.800,00 динари. 

Член 3 
За ученици во стопанството односно ученици 

во училишта за квалификувани работници за кои 
покрај училишната се изведува и практична ра-
бота во работната организација, училиштето или 
кај приватниот работодавец, основица е наградата 
што ја прима ученикот, но не помалку од следниот 
износ: 

— за ученик од прва година — 500,00 динари, 
— за ученик од втора година — 700,00 динари. 
— за ученик од трета година — 1.000,00 динари. 

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

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

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-857 од 23 декември 
1976 година („Службен весник на СРЖ", бр. 8/77). 

Бр. 01-965 
23 декември 1977 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре тулевски, е. р. 

85. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, чл. 82, 83 и 84 од Статутот на Заедницата 
и Одлуката бр. 0601-1865/1 од 20. 12. 1977 година, 
донесена од Републичката заедница, објавена во 
„Службен весник на СРИ", бр. 46/77, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување — Кавадарци, на заедничка седница на 
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делегатите на сите собори, одржана на 24 февруари 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ДНЕВНИЦИТЕ ШТО КЕ СЕ ПРИЗНАВААТ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА 
ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот на корис-

тење превозни средства, условите и начинот на ос-
тварувањето на патните трошоци и висината на 
дневниците на осигурените лица — работници кои 
се упатуваат на преглед и лекување во друго ме-
сто, што ќе се исплатуваат на осигурените лица — 
работници на товар на средствата на фондовите на 
Заедницата, а во случаите кога користат здравстве-
на заштита на начин пропишан со Статутот на За-
едницата. 

I. Надоместок на превозни трошоци 

Член 2 
Надоместокот на превозни трошоци припаѓа на 

осигурените лица работници во случаите предви-
дени со чл. 82, 83 и 84 од Статутот на Заедни-
цата во висина на тарифата за редовните средства 
на јавниот сообраќај. 

Надоместок на трошоци за превоз припаѓа и 
на осигурени лица кога поради итноста на случа-
јот или здравствената состојба, по налог на ле-
карската комисија или здравствената организација, 
превозот е извршен и со други превозни средства. 

Во случаи од претходниот став, кога превозот е 
извршен без претходен налог на лекарот од здрав-
ствената организација, оправданоста за превозот со 
превозните средства дополнително ја цени лекар-
ската комисија на Заедницата. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се од-

редува, по правило, според основната тарифа од 
редовните превозни средства на јавниот сообраќај: 

1. во случај на патување со железница, оси-
гуреното лице има право на полната цена на чи-
нењето на брзи воз (шинобус) од П класа; 

2. во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа 
цената за П класа на пловните возила; 

3. кога превозот е со автобус припаѓа право на 
полната цена на чинењето на автобуска карта. 

Кога на иста релација постои железнички, брод-
ски или автобуски сообраќај, осигуреното лице има 
право на надоместок на превозните трошоци по 
најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен со сопствено патничко 
возило надоместокот на трошоците за превоз при-
паѓа по 1,75 динари од километар, а исплата се вр-
ши врз основа на потврда од лекар поединец кој 
дава мислење за итноста на случајот. Во спротивно, 
надоместок не следува. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, врз основа на посебни 

прописи, има право на бесплатно возење со пре-
возни средства на јавниот сообраќај, не му припа-
ѓа надоместок на трошоци за превоз. 

Одредбата на став 1 од овој член не се одне-
сува за случаи кога осигуреното лице има право 
на повластено возење само за одреден број пату-
вања во текот на годината. 

Член 5 
На осигурено лице кое користи здравствена за-

штита вон одредбите на Правилникот за начинот 
на користењето здравствена заштита и други пра-
ва од здравственото осигурување не му припаѓа на-
доместок за патни трошоци, 

Член 6 
Упатот, односно налогот за патување во друго 

место поради специјалистички преглед, важи само 
•а едно патување. 

Доколку лекарот специјалист, до кого осигуре-
ното лице е упатено на прв специјалистички пре-
глед најде дека е потребно испитување и лекува-
ње и кај други специјалисти, првобитниот упат 
важи за сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице во смисла на претход-
ниот став е упатено односно преземено на амбу-
лантно-специјалистичко испитување и лекување, 
издадениот налог важи за сето време додека трае 
испитувањето или лекувањето. 

П. Висина на дневниците на осигурените лица кои 
се упатуваат на преглед и лекување во друго 

место 

Член 7 
Висината на дневниците на осигурените лица 

кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место се утврдува: 

1. на подрачјето на сопствената општина однос-
но заедница над 20 км — во износ од 50 динари; 

2. ако се упатуваат во места на територијата на 
СР Македонија, а вон подрачјето на Заедницата 
— 80 динари; 

3. ако се упатуваат во Скопје — 90 динари; 
4. ако се упатуваат во места надвор од тери-

торијата на СР Македонија — 100 динари; 
5. ако се упатуваат во другите републички и 

покраински центри — 150 динари. 
За осигурени лица — деца до 7 годишна воз-

раст дневниците изнесуваат 50% од претходниот 
став. 

Дневниците на осигурените лица им припаѓаат 
БО полн износ ако патувањето и престојот во дру-
го место траело повеќе од 12, а помалку од 24 часа, 
во половина износ ако патувањето траело повеќе 
од 8, а помалку од 12 часа. 

Ако осигуреното лице не користи ноќевање из-
носот од полната дневница што припаѓа за пре-
стој подолг од 12 часа се намалува за 30%. 

Член 8 
Ако се приложи сметката за ноќевање днев-

ницата не се намалува за 30%, но при тоа днев-
ницата и сметката од хотелот заедно не смеат да ја 
надминат сумата од 350 динари. 

Член 9 
Барањето за исплата на дневницата стасува 

првиот нареден ден по завршеното лекување, од-
носно завршеното патување. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи истоимената одлука број 01-226 
од 27. 3. 1975 година. 

Бр. 01-127 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

86. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Кавадарци, Со-
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бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седницата одржана на 
24 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ ПРИВРЕМЕНО ВОН РАБО-

ТЕН ОДНОС ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите на здравственото осигурување 
на осигурениците привремено вон работен однос 
за 1978 година. 

Член 2 
За лицата кои привремено ќе останат вон ра-

ботен однос и кои во одредениот рок утврден спо-
ред Законот за материјално обезбедување на при-
времено безработните ќе се пријават во^ заедни-
цата за вработување врз основа на што ќе имаат 
право на материјално обезбедување и здравствена 
заштита, придонесот за здравствено осигурување ќе 
се плаќа: 

— по стапка од 8,20% на основица бруто износ 
што служи за материјално обезбедување; 

— по стапка од 10,5% на основица нето износ 
што служи за материјално обезбедување. 

Член 3 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствено осигурување ја сочинува 
износот исплатен на име паричен надоместок на 
привремено безработните лица во време за кое 
се пресметува и исплатува придонесот за здрав-
ствено осигурување. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи истоимената одлука бр. 01-856 
од 8. 12. 1976 година. 

Бр. 01-122 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре тулевски, е. р. 

87. 
Врз основа на член 101 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 точка 21 од 
Самоуправната спогодба за основање Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Кавадарци („Службен весник на СРМ", 
бр. 7/76), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на ден 24 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗА-
ШТИТА ВО СТРАНСТВО (ДЕТАШИРАНИ РА-

БОТНИЦИ) ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во висина од 
20% на основица нето личен доход. 

Посебниот придонес се пресметува одделно за 
секој осигуреник. 

Посебниот придонес се плаќа во валута во која 
се прима личниот доход. 

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

сувањето, ќе се применува од 1. I. 1978 година, а ќе 
се објави во „Службен весник на СРМ*. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи истоимената одлука бр. 01—856 од 
8. 12. 1976 година. 

Бр. 01-124 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

88. 
Врз основа на член 23 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителни видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 2/71 и 24/73), член 9 став 1 
алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кавадарци, на седницата на сите 
собори одржана на 24 февруари 1978 година, донесе 

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

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејството и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствената заштита на 
населението, како и условите под кои се смета 
дека издржуваното лице нема сопствени приходи 
доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека членот на семејството нема соп-

ствени приходи доволни за издржување: 
1. ако нема сопствени приходи; 
2. ако има сопствени приходи, освен приходите 

од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% ме-
сечно од износот на минимален личен доход утвр-
ден со републички пропис; 

3. ако има приходи од земјоделие (катастарски 
приход) кој не го надминува износот од 2.000 ди-
нари годишно по член од семејството; 

4. ако членот на семејството покрај приходите 
од земјоделие има и други приходи, а збирот на 
тие приходи не го надминува збирот на износите 
од точка 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Се смета дека осигуреникот го издржува чле-

нот на семејството, ако тој член на семејството не-
ма сопствени приходи доволни за издржување и 
живее во заедничко семејство со осигуреникот, а 
во случај на одвоен живот ако на осигуреникот на 
име издршка му дава најмалку 500 динари ме-
сечно. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. X. 1978 година 
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Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи истоимената одлука бр. 01-861 од 8. 
12. 1976 година. 

Бр. 01-123 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре тулевски, е. р. 

89. 
Врз основа на член 23 точка 21 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Кавадарци, член 39 од Статутот на Заедницата, 
Собранието на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Кавадарци, 
на заедничка седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 24 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТ-

ВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат видовите на 

здравствените услуги при чие користење осигуре-
ните лица на Заедницата задолжително учеству-
ваат во поднесувањето на трошоците, како и ви-
сината на тоа учество. 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените лица 

на Заедницата, кои се осигурени според одредбите 
на Статутот на Општинската заедница и Законот 
за здравствено осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението. 

Осигурените лица од став 1 на овој член не 
учествуваат во трошоците при користење на здрав-
ствени услуги кои имаат карактер на задолжител-
ни видови на здравствена заштита поради несреќа 
на работа и професионални заболувања предвидени 
со закон и Статутот на Заедницата. 

Член 3 
1. Сите лекови — 5,00 динари по еден лек, 

освен за оние лекови за чија употреба е потребна 
непосредна интервенција од стручен здравствен ра-
ботник. Осигурениците се ослободени од утврдена-
та партиципација во износ од 5,00 динари во слу-
чај кога цената на пропишаниот лек е пониска од 
тој износ; 

2. Здравствените услуги пружени со цел за ес-
тетска корекција на одделни органи или делови на 
телото, естетски операции на носот, ушните школ-
ки, лицето, дојките, операција на брадавица и ел. 
— со 50% од вредноста на здравствената услуга, 
освен кога корекциите се потребни за премавну-
вање на функционални и психички оштетувања — 
психичка надградба и оштетувања предизвикани 
не по вина на осигуреникот. 

За случаите кои треба да се ослободат од уче-
ството во трошоците по оваа точка, треба да се 
прибави мислење од Лекарската комисија на За-
едницата; 

3. Здравствените услуги пружени со цел за хи-
руршки корекции на вродени недостатоци и де-
формации или слични на нив, настанати пред здо-
бивање својство на осигурено лице — со 30% од 
вредноста на здравствените услуги; 

4. Сите здравствени услуги — абортуси за 
кои не постои апсолутна медицинска индикација 
— со 50% од вредноста на здравствените услуги; 

5. Чевли со протези — 30% од вкупната вред-
ност на стандардите; 

6. Ортопедски чевли — 30% од вкупната вред-
ност на стандардите; 

7. Нараквици — со 30% од вкупната вредност 
на стандардите; 

8. Сите видови гумени чорапи, освен на осигу-
рените лица од женскиот пол кога носат протези 
на долните екстремитети — со 40% од вредноста 
на стандардите; 

9. Затеги, суспензориуми и појаси — 20% од 
вкупната вредност на стандардите; 

10. Корсети и мидери — 20% од вкупната вред-
ност на стандардите; 

11. Ортопедски влошки — 30°/о од вкупната 
вредност на стандардите; 

12. Кожни капи — 40% од вкупната вредност; 
13. Протези за горни и долни екстремитети (веш-

тачки раце со д ланки, функционални продолжете-
ци и непоставени кожни нараквици), како и про-
тези на долните екстремитети (со навлака за пот-
кинат дел), кога потребата за овие протези наста-
нала пред здобивање својство на осигурено лице — 
20% од вкупната вредност; 

14. Контактни леќи — 40% од вкупната вред-
ност; 

15. Очила — 40% од вкупната вредност; 
16. Слушни помагала — 20% од вкупната вред-

ност; • 
17. Привремени и имедијатни протези — 50% 

од вкупната вредност на стандардите; 
18. Заботехничка помош и други забнопротетич-

ки средства — 20% од вкупната вредност; 
19. Вештачки дојки — 20% од вкупната вред-

ност; 
20. Перики — 40% од вкупната вредност; 
21. Апарати за говор — 30% од вкупната вред-

ност; 
22. Колички — за инвалидизирани лица, кога 

потребата за нив настанала пред здобивање свој-
ство на осигурено лице — 20% од вкупната вред-
ност; 

23. Патерици и штаки за инвалидизирани лица, 
кога потребата за нив настанала пред здобивање 
својство на осигурено лице — 20% од вкупната 
вредност; 

24. Електронски справи за движење горни и 
долни екстремитети, кога потребата за нив наста-
нала пред здобивање својство на осигурено лице — 
20% од вкупната вредност; 

25. За сите пружени здравствени услуги предиз-
викани во пијана состојба — со 50% од вкупната 
вредност. 

Член 4 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на 

учеството во трошоците по оваа одлука на органи-
зацијата која ќе ја изврши услугата, односно која 
ќе го испорача лекот или помагалото и во случај 
кога таа организација не склучила договор со За -
едницата на осигуреното лице, а има регулирани 
договорни односи со подрачната заедница на здрав-
ственото осигурување. 

Член 5 
Осигурените лица не учествуваат во трошоците 

за поправка на помагалото кога на таква поправ-
ка имаат право согласно Правилникот за индика-
циите, за стандардите за материјали и за роковите 
на траењето на протетичките и ортотичките сред-
ства и санитарните справи, за очните и слушните 
помагала, како и помагалата за овозможување на 
гласен говор и Правилникот за индикациите за 
забно-протетичка помош, за стандардите за мате-
ријали од кои се изработуваат забнопротетички 
средства и за роковите на траењето на тие сред-
ства („Службен весник на СРМ", бр. 42/72). 

Осигурениците — уживатели на пензија со за-
штитен додаток и членовите на семејствата кои тие 
здравствено ги осигуруваат како и осигурениците 
— лица пријавени во Заедницата за вработување 
кои примаат материјално обезбедување и членовите 
на семејствата кои тие ги издржуваат, плаќаат 
учество во трошоците на здравствените услуги пред-
видени во член 3 став 1 од оваа одлука, освен 
услугите од точка 2 на споменатиот став. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи истоимената одлука бр. 01-86 од 
24. 1. 1977 година. 

Бр. 01-125 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре тулевски, е. р. 

90. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 43 и 66 од Статутот на Заед-
ницата, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, на заедничка седница на сите собори на 
делегатите, одржана на 24 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИ-
ЧЕН ДОХОД ВО СЛУЧАЈ НА СПРЕЧЕНОСТ ЗА 

РАБОТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува надоместокот на 

личен доход за време на привремена спреченост за 
работа што им припаѓа на осигурениците под ус-
лови утврдени со Статутот на Заедницата ако се: 

1. поради болест или несреќа на работа при-
времено неспособни за работа; 

2. спреченост за работа поради одредено леку-
вање или медицинско испитување што не може да 
се изврши вон редовното работно време на осигу-
реникот; 

3. изолирани како бактерионосители или поради 
појава на заразни заболувања во нивната средина; 

4. определени да негуваат разболен член на по-
тесно семејство или брачен другар — породилка; 

5. спречени за работа поради бременост и поро-
дување; 

6. на работа со скратено работно време зара-
ди исхрана на дете во смисла на прописите од 
Законот за работните односи; 

7. определени за придружник на болно лице 
упатено на лекарски преглед или лекување во 
друго место. 

Член 2 
Надоместокот на личниот доход се исплатува 

во висина на 100% од основот на личниот доход и 
тоа: 

1. за време на привремената спреченост за ра-
бота предизвикана со несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

2. кога осигуреникот е одреден како придруж-
ник на болно лице упатено на лекарски преглед 
или лекување во друго место. 

Член 3 
Надоместокот на личниот доход поради привре-

мена неспособност за работа во случај на опре-
делено лекување во текот на работното време, не-
опходно лекување поради болест или медицинско 
испитување, санитарна изолација и друго изне-
сува: 

1. 80% од основот на надоместокот почнувајќи 
од 31-от ден до 60-от ден на спреченоста за работа; 

2. 90% од основот на надоместокот од 61-от ден 
на спреченоста за работа, па се додека трае так-
вата спреченост на осигурениците кои го испол-
нуваат условот на претходното осигурување. 

На осигурениците кои не го исполнуваат усло-
вот на претходното осигурување надоместокот на 
личен доход изнесува: 

1. 70% од основот за надоместок почнувајќи од 
31-от до 60-от ден на спреченоста за работа; 

2. 80% од основот за надоместок од 61-от ден 
на спреченоста за работа, па ед додека трае так-
вата спреченост. 

Член 4 
За случаите на спреченоста за работа поради 

нега на болно дете надоместокот изнесува: 
1. 80% од основот на личен доход за првите 

60 дена за дете до 1 (една) година; 
2. 90% почнувајќи од 61-от ден до крајот на 

спреченоста за работа за дете до една година; 
3. 70% за првите 15 дена од спреченоста за ра-

бота за дете постаро од една, а помало од 3 години; 
4. 80% од основот на личниот доход кога оси-

гуреникот е одреден како придружник на болно 
лице упатено на лекарски преглед или лекување 
на друго место. 

Член 5 
Во случај на спреченост за работа за првите 

30 дена кога надоместокот на личниот доход се ос-
тварува на товар на средствата на приватниот 
работодавец, висината на надоместокот изнесува: 

1. 80% од основот на надоместокот на осигу-
рениците кои го исполнуваат условот на претход-
ното осигурување; 

2. 70% од основот на надоместокот на осигуре-
ниците кои не го исполнуваат условот на претход-
ното осигурување. 

Член 6 
На осигуреник кој остварува право на надомес-

ток на личен доход, за време на лекување во 
стационари здравствена организација во која има 
обезбедено сместување и храна, му се намалува 
износот на надоместокот на личниот доход и 
тоа за: 

1. 40% ако нема членови на семејството кои 
по овој статут се осигурени како членови на се-
мејството на осигуреникот; 

2. 20% ако има еден осигурен член на семеј-
ството; 

3. 10% ако има двајца осигурени членови на 
семејството. 

Член 7 
Надоместокот на личниот доход утврден со 

Статутот и оваа одлука не може да биде помал од 
минималниот личен доход утврден со посебен 
пропис. 

Член 8 
Надоместок на личен доход за време на спре-

ченост при работа поради нега на болен член на 
потесно семејство припаѓа: 

— за деца до една година за цело време додека 
трае спреченоста за работа; 

— за деца од 1 до 3 годишна возраст за цело 
време додека трае спреченоста за работа; 

— за деца од 3 до 15 годишна возраст 15 дена, 
а над 15 годишна возраст 7 дена. 

— за нега на брачен другар — породилка 7 
дена. 

По претходна оценка на лекарска комисија на-
доместок на личен доход за време на спреченост 
за работа поради нега на болен член од потесното 
семејство припаѓа и преку роковите утврдени во 
претходниот став и тоа: 

1. за дете постаро од 3 годишна возраст, а по-
младо од 15 годишна возраст преку 15 дена, а нај-
долго до 60 дена без прекин; 

2. за дете постаро од 15 годишна возраст преку 
7 дена, а најмногу до 30 дена без прекин; 

3. за нега на брачен другар — породилка преку 
7 дена, а најмногу до 15 дена. 

Член 9 
Надоместок на личен доход за време на отсу-

ство поради бременост и породување на осигуре-
никот — жена изнесува 100% од основот на на-
доместокот утврден според член 59 и 62 од Ста-
тутот. 

На осигуреник — жена која по истекот на от-
суството поради бременост и породување, работи 
со скратено работно време заради хранење на дете 

10 март 1978 
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и припаѓа за времето поминато вон работа дел од 
надоместокот на личен доход во износ кој одго-
вара сразмерно на времето поминато вон работа 
во однос на полното работно време. 

Член 10 
На осигурени лица што вршат самостојна деј-

ност надоместок на личен доход поради привре-
мена неспособност за работа им припаѓа од 31-от 
ден на спреченоста за работа во висина од 80% 
односно 90% од 61-от ден на спреченоста па се 
додека трае спреченоста за работа. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи истоимената одлука бр. 01-241 од 2. 
IV. 1975 година. 

Бр. 01-126 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

91. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРM", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци, член 90 став 1 и 2 од Статутот на Заедни-
цата и Одлуката бр. 0601-1864/1 од 20. 12. 1977 
Јодина, донесени од Републичката заедница и обја-
вени во „Службен весник на СРМ", бр. 46/77, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кавадарци, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 24 
февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА —РАБОТНИЦИ ПРИ ЗАЕД-
НИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и начинот на 
остварување на правото на трошоците за закоп 
и посмртна помош, во случај на смрт на осигурено 
лице на Заедницата на здравството и здравствено-
то осигурување. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп се утвр-

дува во следните износи: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до едно-

годишна возраст — 650,00 динари; 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст — 1.000,00 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 годишна возраст — 1.400,00 динари; 
4. Во случај на смрт на осигурено лице на воз-

раст над 14 години — 1.800,00 динари. 

Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре во стран-

ство, за време на привремениот престој во стран-
ство, надоместокот од член 1 на оваа одлука се 
определува и исплатува во висината на стварните 
трошоци за закоп во таа земја. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на оси-

гуреното лице врз основа на изводот од матич-
ната книга на умрените, потврди за извршениот за-
коп и здравствената легитимација на умреното 
осигурено лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се под-
несува и потврда од дипломатско-конзуларното 
претставништво на нашата земја во странство дека 
закопот е извршен во странство. 

Член 5 
Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-

вите на семејството им припаѓа посмртна помош 
во висина на просечен едномесечен износ од ос-
новот — надоместокот на личниот доход од прет-
ходната година односно едномесечна последна пен-
зија. 

Посмртната помош се исплаќа на членот на се-
мејството кој што го издржувал осигуреникот до 
неговата смрт. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на тро-

шоците за закоп и посмртна помош стасува на де-
нот на смртта на осигуреното лице. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи истоимената одлука бр. 01-225 од 
27. 3. 1975 година. 

Бр. 01-130 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

92. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци („Службен весник на СРM", бр. 7/76), член 
90 став 1 од Статутот на Заедницата, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување — Кавадарци, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 24 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
- ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и остварување на 
трошоците за закоп во случај на смрт на осигу-
рени лица — земјоделци од подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кавадарци. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп се утвр-

дува во следните износи: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 

годишна возраст — 650,00 динари; 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст 1.000,00 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 годишна возраст — 1.400,00 динари; 
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 

годишна возраст — 1.800,00 динари. 
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Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре во стран-

ство, за време на привремениот престој во стран-
ство, надоместокот од член 2 на оваа одлука се 
определува и исплатува во висина на стварните 
трошоци за закоп во таа земја. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на оси-
гуреното лице врз основа на извод од матичната 
книга на умрените, потврда за извршениот закоп 
и здравствената легитимација на умрените лица. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се под-
несува и потврда од дипломатско-конзуларното 
претставништво на нашата земја во странство дека 
закопот е извршен во странство. 

Член 5 
Барањето за исплата на надоместокот на тро-

шоците за закоп стасува на денот на смртта на 
осигурените лица. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука, прес-
танува да важи истоимената одлука бр. 506 од 26. 
6. 1977 година. 

Бр. .01-128 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

93. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравство и здравствено осигурување — Кава-
дарци, член 88 и 89 од Статутот на Заедницата, 
Собранието на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување, на заедничка 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
24 февруари 1978 година, донесе 

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

НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварување правото 
на помош за спрема на новородено дете која при-
паѓа на осигурениците на Заедницата на здравст-
вото и здравственото осигурување на работниците 
и земјоделците — Кавадарци. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете изнесува 320 динари за секое новородено дете. 
Помошта за спрема на новородено дете се ис-

платува доколку се исполнети условите за истата, 
предвидени во одредбите на Статутот на Заедни-
цата. • 

Член 3 
Помошта за спрема на новородено дете ја ис-

платува Стручната служба на Општинската заед-
ница врз основа на поднесено барање од страна на 
осигуреникот. 

Кон барањето задолжително се прилагаат след-
ните докази: 

— оценка од матичниот лекар — гинеколог 
според која породувањето ќе уследи во рок од 1 
(еден) месец од денот на оценката ; 

— доказ за усвојување на дете и доказ дека за 
тоа дете помошта не е исплатена во случај да се ко-
ристи помошта за спрема кога детето се усвојува; 

— потврда од матичната здравствена органи-
зација на здружен труд во случај на мртвородено 
дете. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи истоимената одлука бр. 01-224 од 
24. 3. 1975 година и бр. 505 од 20. 6. 1977 година. 

Бр. 01-129 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

КАВАДАРЦИ 

94. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРЖ" бр. 3/78 — пречистен текст), Собрание-
то на Општинската самоуправна интересна заедни-
ца на физичката култура — Кавадарци, на сед-
ницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КАВАДАРЦИ 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на физичката култура — Кавадарци. 

2. Изборите за избор на делегати во Собрание-
то на Заедницата на физичката култура — Кава-
дарци, во основните организации на здружен, труд 
и работните заедници кои не се формирани како 
основни организации ќе се одржат на 31 март 1978 
година, а во месните заедници и во заедниците на 
земјоделците ќе се одржат на 2 април 1978 година. 

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
за преземање одредени изборни дејства се смета 
13 февруари 1978 година. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 02-22/6 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
За претседател, 

Малинков Благој, е. р. 

95. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРЖ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската заедница на физичката 
култура — Кавадарци, на седницата одржана на 
27 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-

ВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 

1. Во Изборната комисија за избор на делега-
ти во собранијата на самоуправните интересни за-
едници во општина Кавадарци се именуваат: 

— за претседател Атанас Димов, дипл. правник 
од Кавадарци, 

— за заменик на претседателот Јанев Трајче, 
секретар на СИЗ на културата — Кавадарци, 

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ 
за социјална заштита — Кавадарци, 
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— за заменик секретар Драги Иванов, секре-
тар на СИЗ на станувањето — Кавадарци, 

— за член Ѓоко Попов, вработен во СИЗ за 
детска заштита — Кавадарци, 

— за заменик член Ване Коцев, вработен во 
СИЗ за вработување — Кавадарци. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението на Собра-
нието на општината Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 3. 
1974 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-22/7 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
За претседател, 

Малинков Благој, е. р. 

96. 
Врз основа на член 34 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на физичката култура 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 17 точ-
ка 4 од Статутот на Општинската СИЗ на физич-
ката култура — Кавадарци, Собранието на СИЗ на 
физичката култура, на редовната заедница одржа-
на на 27 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-

ТУРА ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Сите организации на здружен труд, кои според 

номенклатурата на дејностите се распоредени во 
групите од 1 до 8 ќе плаќаат придонес на доход 
за финансирање на физичката култура по стапка 
од 0,30%. 

Основица за пресметување на придонесот ќе 
претставува доходот намален за законските и до-
говорните обврски. 

Член 2 
Сите организации на здружен труд, кои спо-

ред номенклатурата на дејностите се распоредени 
во групите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на личен до-
ход по стапка од 0,20% на бруто личен доход. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 

Бр. 02-22/4 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
За претседател, 

Малинков Благој, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КАВАДАРЦИ 

97. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРИ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница на културата — Кавадарци, на седницата 
одржана на 27 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ НА 

КУЛТУРАТА — КАВАДАРЦИ 

1. Се распишуваат избори за избор на делега-
ти во Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на културата — Кавадарци. 

2. Изборите за избор на делегати во Собрание-
то на Заедницата на културата — Кавадарци, во 
основните организации на здружен труд и работ-
ните заедници кои не се формирани како основни 
организации ќе се одржат на 31 март 1978 година, 
а во месните заедници и во заедниците на земјо-
делците ќе се одржат на 2 април 1978 година. 

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
за преземање одредени изборни дејства се смета 
13 февруари 1978 година, 

4. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". 

Бр. 02-55/1 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

дипл. инж. Стево Телевски, е. р. 

Ѕ8. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската заедница на културата — 
Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 
1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 

1. Во Изборната комисија за избор на делегати 
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници во општина Кавадарци се именуваат: 

— за претседател Атанас Димов, дипл. правник 
од Кавадарци, 

—> за заменик на претседателот Јанев Трајче, 
секретар на СИЗ на културата — Кавадарци, 

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ 
за социјална заштита — Кавадарци, 

— за заменик секретар Драги Иванов, секре-
тар на СИЗ на станувањето — Кавадарци, 

— за член Ѓоко Попов, вработен во СИЗ за 
детска заштита — Кавадарци, 

— за заменик член Ване Коцев, вработен во 
СИЗ за вработување — Кавадарци. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова 
решение, престанува да важи Решението на Соб-
ранието на општината Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 
3. 1974 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-55/2 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

дипл. инж. Стево Телевски, е. р. 

99. 
Врз основа на член 20 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 5/74) и член 22 точка 5 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница на културата — Кавадарци, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 27 фев-
руари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 

1978 ГОДИНА 

Член 1 
1. Сите организации на здружениот труд кои 

според номенклатурата на дејноста се распоредени 
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во групата од 1 до 8 ќе плаќаат придонес од доход 
по стапка од 0,40'а/о. 

2. Сите организации на здружениот труд кои 
според номенклатурата на дејноста се распоредени 
во групите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на бруто лич-
ниот доход по стапка од 0,35'°/о. 

3. Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,75%. 

4. Придонес од личен доход од занаетчиска 
дејност по стапка од 3%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
ќе се објави во „Службен гласник на општина 
Кавадарци", а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Бр. 02-55/6 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

дипл. инж. Стево Телевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
КАВАДАРЦИ 

100. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Соб-
ранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Кавадарци, на 
седницата одржана на 27 февруари 1978 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за социјална заштита — Кавадарци. 

2. Изборите за избор на делегати во Собра-
нието на Заедницата за социјална заштита — Ка-
вадарци, во основните организации на здружен 
труд и работните заедници кои не се формирани 
како основни организации ќе се одржат на 31 март 
1978 година, а во месните заедници и во заедни-
ците на земјоделците ќе се одржат на 2 април 1978 
година. 

3. Како ден од кој почнуваат да течат рокови-
те за преземање одредени изборни дејства се смета 
13 февруари 1978 година. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-29/1 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

(потпис нечиток) 

101. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската заедница за социјална заш-
тита — Кавадарци, на седницата одржана на 27 
февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-

ВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 
1. Во Изборната комисија за избор на делегати 

во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници во општина Кавадарци се именуваат: 

— за претседател Атанас Димов, дипл. правник 
од Кавадарци, 

— за заменик на претседателот Јанев Трајче, 
секретар на СИЗ на културата — Кавадарци, 

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ 
за социјална заштита — Кавадарци, 

— за заменик секретар Драги Иванов, секре-
тар на СИЗ на станувањето — Кавадарци, 

— за член Гоко Попов, вработен во СИЗ за 
детска заштита — Кавадарци, 

— за заменик член Ване Коцев, вработен во 
СИЗ за вработување — Кавадарци. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение, престанува да важи Решението на Собра-
нието на општината Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 3. 
1974 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРИ". 

Бр. 01-29/2 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

(потпис нечиток) 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КАВАДАРЦИ 

102. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Ка-
вадарци, на седницата одржана на 24 февруари 
1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА 

ДЕТСКА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за детска заштита — Кавадарци. 

2. Изборите за избор на делегати во Собрание-
то на Заедницата за општествена заштита на деца-
та — Кавадарци, во основните организации на 
здружен труд и работните заедници кои не се 
формирани како основни организации ќе се одр-
жат на 31 март 1978 година, а во месните заедни-
ци и во заедниците на земјоделците ќе се одржат 
на 2 април 1978 година. 

3. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одредени изборни дејства се 
смета 13 февруари 1978 година. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-78 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Ристо Стефановски, е. р. 

103. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската заедница за општествена 
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заштита на децата — Кавадарци, на седницата 
одржана на 24 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-

ВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 

1. Во Изборната комисија за избор на делегати 
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници во општина Кавадарци се именуваат: 

— за претседател Атанас Димов, дипл. прав-
ник од Кавадарци, 

— за заменик на претседателот Јанев Трајче, 
секретар на СИЗ на културата — Кавадарци, 

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ 
за социјална заштита — Кавадарци, 

— за заменик секретар Драги Иванов, секре-
тар на СИЗ на станувањето — Кавадарци, 

—- за член Ѓоко Попов, вработен во СИЗ за 
детска заштита — Кавадарци, 

— за заменик член Ване Коцев — вработен 
БО СИЗ за вработување — Кавадарци. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова 
решение престанува да важи Решението на Соб-
ранието на општина Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 3. 
1974 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРИ". 

Бр. 02-80 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Ристо Стефановски, е. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ПАСИШТА И УТРИНИ — 

КАВАДАРЦИ 
104. 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРИ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за управување и користење на пасишта — 
Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 
1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА 

ПАСИШТА И УТРИНИ 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за управување и користење на пасишта — 
Кавадарци. 

2. Изборите за избор на делегати во Собра-
нието на Заедницата за управување и користење на 
пасишта — Кавадарци, во основните организации 
на здружен труд и работните заедници кои не се 
формирани како основни организации ќе се одр-
жат на 31 март 1978 година, а во месните заедни-
ци и во заедниците на земјоделците ќе се одржат 
на 2 април 1978 година. 

3. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одредени изборни дејствија се 
смета 13 февруари 1978 година. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-11 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Јордан Трајков, е, р. 

105. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРИ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската заедница за управување и 
користење на пасишта и утрини — Кавадарци, на 
седницата одржана на 27 февруари 1978 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-

ВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 
1. Во Изборната комисија за избор на делегати 

во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници во општина Кавадарци се именуваат: 

— за претседател Атанас Димов, дипл. правник 
од Кавадарци, 

— за заменик на претседателот Јанев Трајче, 
секретар на СИЗ на културата — Кавадарци, 

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ 
за социјална заштита — Кавадарци, 

— за заменик секретар Драги Иванов, секретар 
на СИЗ на станувањето — Кавадарци, 

— за член Ѓоко Попов, вработен во СИЗ за 
детска заштита — Кавадарци, 

— за заменик член Ване Коцев, вработен во 
СИЗ за вработување — Кавадарци. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението на Собра-
нието на општината Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 3. 
1974 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 02-12 
27 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Јордан Трајков, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — 

КАВАДАРЦИ 
106. 

Врз основа на член 13 од Статутот на Општин-
ската заедница за вработување Кавадарци и врз 
основа на член 23 и 24 од Законот за избор на де-
легации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРЖ" бр. 3/78), Собранието на Општинската само-
управна заедница за вработување Кавадарци, на 
седницата што се одржа на ден 24 февруари 1978 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 
1. Во изборната комисија за избор на деле-

гати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници на општината Кавадарци, се именуваат: 

— за претседател Атанас Димов од Кавадарци, 
— за заменик претседател Јанев Трајче од 

Кавадарци, 
— за секретар Ристо Крстев од Кавадарци, 
— за заменик секретар Драги Иванов од Ка-

вадарци, 
— за член Ѓоко Попов од Кавадарци, 
— за заменик член Ване Коцев од Кавадарци. 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова 

решение престанува да важи решението на Собра-
нието на општината Кавадарци бр. 01-909 од 3. Ш. 
1974 година. 

Бр. 03-130 
1 март 1978 година 

Кавадарци 
Претседател 

инж. Поп — Ицов Јордан, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
— КАВАДАРЦИ 

107. 
Врз основа на член 14 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита Кавадарци, Собранието на Заедни-
цата, на својата седница одржана на ден 1 февру-
ари 1978 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ВО ФИНАН-
СИРАЊЕТО НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Сите организации на здружениот труд кои спо-

ред номенклатурата се распоредени во областите 1 
до 8 ќе плаќаат придонес на доход за финансира-
ње на Интересната заедница за социјална заштита 
Кавадарци по стапка од 0,60%. 

Основицата на пресметувањето на придонесот ќе 
претставува доходот намален за законските и до-
говорните обврски. 

Член 2 
Сите организации на здружениот труд кои спо-

ред номенклатурата се распоредени во областа 0 и 
9 ќе плаќаат придонес на бруто личен доход по 
стапка од 0,35%, за финансирање на интересната 
заедница за социјална заштита Кавадарци. 

Член 3 
Се воведува придонес од земјоделска дејност 

по стапка од 0,25% за финансирање на интересната 
заедница за социјална заштита Кавадарци. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Бр. 02-17 
2 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Дена Гркова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КАВАДАРЦИ 

108. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРЖ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница на станување Кавадарци, на седницата одр-
жана на 27 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА 

СТАНУВАЊЕ КАВАДАРЦИ 

1. Се распишуваат избори на делегати во Соб-
ранието тта Самоуправната интересна заедница за 
станување Кавадарци. 

2. Изборите за избор на делегати во Собранието 
на СИЗ за станување Кавадарци, во основните ор-
ганизации за здружен труд и работните заедници 
кои не се формирани како основни организации ќе 
се одржат на 31. 1978 година ,а во месните за-
едници и во заедниците на земјоделците ќе се одр-
жат на 2. IV. 1978 година. 

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
за преземање одредени изборни дејства се смета 
13. II. 1978 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-103 
3 март 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Перо Трачев, е. р. 

109. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРИ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието 
на Општинската заедница за станување — Кава-
дарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-

ВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 

1. Во изборната комисија за избор на делегати 
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници во Општина Кавадарци, се именуваат: 

— за претседател Атанас Димов — дипл. прав-
ник од Кавадарци, 

— за заменик на претседателот Јанев Трајче 
— секретар на СИЗ за култура — Кавадарци, 

— за секретар Ристо Крстев — секретар во 
СИЗ за социјална заштита — Кавадарци, 

— за заменик секретар Драги Иванов' — сек-
ретар на СИЗ за становање — Кавадарци, 

— за член Гоко Попов вработен во СИЗ за 
детска заштита — Кавадарци, 

— за заменик член Ване Коцев — вработен во 
СИЗ за вработување — Кавадарци. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение, престанува да важи решението на Собра-
нието на општината — Кавадарци бр. 01-909 од 
8. ОЗ. 1974 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-102 
3 март 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Перо Трачев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
КАВАДАРЦИ 

НО. 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 5/74) и член 22, став 3 од Статутот 
на СИЗ на основното образование, Собранието на 
Заедницата на основното образование, на седницата 
одржана на 24 февруари 1978 година, донесе . 

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

НЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Собранието на Заедницата на основното 'обра-

зование — Кавадарци ги утврди следните стапки 
на придонеси за 1978 година: 

1. придонес од бруто личен доход за основно 
образование од стопанство и ^стопанство по стап-
ка од 6'°/о; ! „ 

2. придонес за основно образование од личен 
доход од земјоделска дејност по стапка од 5,70%; 

3. придонес за основно образование од личен 
доход од самостојно вршење на стопански и про-
фесионални дејности по стапка од 13%, а по исклу-
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чок за дејностите: угостителска, производно-фур-
наџиска, ќебапчиска месарска, превозничка, авто-
механичарска, кафемелачка, градежно-претприе-
мачка и слаткарска уште со 5% или 17,00%; 

4. данок на промет на стоки на мало 25% од 
посебниот данок на промет. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот н& до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 01-10/2 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Коста Марковски, с. р. 

111. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРЖ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница на основното образование Кавадарци, на 
седницата^ одржана на 24 февруари 1978 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ НА 

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КАВАДАРЦИ 

1. Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на основното образование — Кавадарци. 

2. Изборите за избор на делегати во Собрание-
то на Заедницата за основно образование — Кава-
дарци, во Основните организации на здружен труд 
и работните заедници кои не се формирани како 
основни организации ќе се одржат на 31. III. 1978 
година, а во месните заедници на земјоделците ќе 
се одржат на 2. IV. 1978 година. 

3. Како ден од кој, почнуваат да течат роко-
вите за преземање одредени изборни дејствија се 
смета 13. II. 1978 година. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРИ". 

Бр. 01-10/4 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Коста Марковски, с, р. 

112. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската заедница на основното обра-
зование — Кавадарци, на седницата одржана на 
24 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПЛЕНО-

ВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА 

1. Во изборната комисија за избор на делегати 
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници во општина Кавадарци се именуваат: 

— за претседател Атанас Димов, дипл. прав-
ник од Кавадарци, 

— за заменик на претседателот Јанев Трајче 
— секретар на СИЗ за култура — Кавадарци, 

— за секретар Ристо Крстев — секретар на 
СИЗ за социјална заштита — Кавадарци, 

— за заменик секретар Драги Иванов — секре-
тар на СИЗ за станување — Кавадарци, 

— за член Ѓоко Попов вработен во СИЗ за дет-
ска заштита — Кавадарци, 

— за заменик член Ване Коцев — вработен 
во СИЗ за вработување — Кавадарци. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение, престанува да важи решението на собра-
нието на општина Кавадарци бр. 01-909 од 8. ОЗ. 
1974 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРИ". 

Бр. 01-10/3 
24 февруари 1978 година 

Кавадарци 

Претседател, 
Коста Марковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО 

И З . 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 5/74), а во врска 
со член 25 став 1 точка 4 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на Соборот на делегатите — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на работниците 
во организациите на здружен труд што вршат 
здравствена дејност — даватели на услугите, одр-
жана на 27 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците за 1978 година се утвр-
дува во висина од 7,5% од бруто личниот доход и 
другите примања во која се содржани: 

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

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 4,5%. 

Член 2 
За обврзниците на придонесот за здравствено-

то осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување, на кои 
според член 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот 
закон основицата е определена во нето лични при-
мања, стапката на придонесот за здравственото 
осигурување се утврдува во висина од 11,00% од 
нето основица која содржи: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови здравствена заштита од 
4,40% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 6,60%. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува во 
висина од 0,50% од определената основица. 

Основица на пресметувањето на придонесот од 
претходниот став претставува; 
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1. остварениот доход намален за пресметаните 
законски и договорни обврски односно данокот на 
доходот за организации на здружениот труд; 

2. бруто личен доход на работниците вработени 
во општествено-политичките организации и здру-
женија и други работни заедници што не се 
организирани како организации на здружен труд. 

Член 4 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени 
во странство од основните организации на здруже-
ниот труд — деташирани работници се определува 
по стапка од 20% од утврдена основица. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со заковски прописи и 
општи акти на Заедницата. 

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

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

Бр. 03-3089/1 
27 декември 1977 година 

Куманово 
За претседател, 

Драган Величковски, е. р. 

114. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 1 
точка 4 во врска со член 26 став 2 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Куманово, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Куманово, на седницата на Соборот на делегатите 
на корисниците на услуги — земјоделци и Собо-
рот на делегатите на давателите на услуги, одржа-
на на 27 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите за здравственото осигурување 
на земјоделците на подрачјето на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Куманово. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следни-

те придонеси на здравственото осигурување: 
За осигуреници — земјоделци кои имаат сопст-

вена земја (катастарски приход): 
а) по стапка од 6% на катастарскиот приход; 
б) по 80,00 динари годишно за секое осигурено 

лице; 
За осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја а се занимаат со земјоделска деј-
ност се плаќа: 

— по 200,00 динари за домаќинство. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот за 

здравственото осигурување на земјоделците се рас-
поредуваат: 

— 60% за задолжителни видови на здравстве-
на заштита; 

— 40% за правата што самостојно ги утврдува 
Заедницата и за другите права и обврски од здрав-
ственото осигурување. 

Член ,4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 03-3090/1 
27 декември 1977 година 

Куманово 
За претседател, 

Драган Величковски, е. р. 

115. 
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) и член 25 став 1 
точка 12 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Куманово, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, на седницата на 
Соборот на корисниците на услуги — работници и 
Соборот на давателите на услуги, одржана на 27 
декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ФОНДОТ НА РАБОТНИЧКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1978 

ГОДИНА 

Член 1 
Фондот на работничкото осигурување во 1978 

година ќе учествува со сума од 2.000.000 (два милио-
ни) динари во покривање на трошоците за проши-
рување на задолжителните видови на здравствена 
заштита на земјоделските осигуреници. 

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

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

Бр. 03-3091/1 
27 декември 1977 година 

Куманово 
За претседател, 

Драган Величевски, е. р. 

116. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Куманово, 
и?, седницата на Соборот на делегатите работници 
— корисници на услугите и Соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд во здравството 
— даватели на услугите, врз основа на член 25 
став 3 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Куманово, одр-
жана на 27 декември 1977 година, донесе 

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

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на лицата вработени кај при-
ватните работодавци, за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението не е утврде-
на основицата за придонес. 
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Член 2 
За вработените лица кај приватните работо-

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

— за неквалификувани работ-
ници 1.600 — дин. 

— за полуквалификувани работ-
ници 1.700 — дин. 

— за квалификувани работници 2.200 — дин. 
— за висококвалификувани ра-

ботници 2.700 — дин. 
— за домашни помошнички 1.600 — дин. 

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. 

Бр. 03-3092/1 
27 декември 1977 година 

Куманово 
За претседател, 

Драган Величковски, е. р. 

117. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Куманово, 
на седницата на Соборот на делегатите работници 
— корисници на услугите и Соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд во здравството 
— даватели на услугите одржана на 27 декември 
1977 година, врз основа на член 13 став 1 точка 2 
од Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението („Службен весник на СРМ", бр. 21/71 и 
24/74), член 24 точка 6 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), член 25 став 1 точка 4 и член 26 став 2 
од .Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТ-
ВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВ-
ЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ СО 
КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на при-

донесот за здравствено осигурување на членовите 
на семејствата на југословенските државјани вра-
ботени во странски земји со кои не се склучени 
спогодби за здравствено осигурување, а се осигу-
рени кај странски носител на осигурувањето чии 
членови на потесното семејство постојано живеат 
на територијата на оваа заедница. 

Член 2 
Придонесот од претходниот член, обврзниците 

— југословенски државјани го плаќаат во постојан 
месечен износ од 120 динари по еден член на се-
мејството. 

Член 3 
Придонесот се плаќа однапред во полза на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигуруваше — Куманово за здравствено 
осигурување на работници. 

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

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

Бр. 03-3093/1 
27 декември 1977 година 

Куманово 
За претседател, 

Драган Величковски, е. р. 

118. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Куманово, 
на седницата на соборот на делегатите работници 
— корисници на услугите и Соборот на делегатите 
работници од здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 27 декември 
1977 година, врз основа на член 23 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/74) и член 
25 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Куманово, донесе 

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

ВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејството и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствената заштита на 
населението, како и условите под кои се смета де-
ка издржуваното лице нема сопствени приходи до-
волни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека член на семејството нема сопст-

вени приходи доволни за издржување: 
1. ако нема сопствени приходи; 
2. ако има сопствени приходи, освен приходите 

од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% ме-
сечно од износот на минималниот личен доход ут-
врден со републички пропис; 

3. ако има приход од земјоделие (катастарски 
приход) кој не го надминува износот од 1.000 — 
динари годишно по член на семејството; 

4. ако членот на семејството, покрај приходите 
од земјоделие има и други приходи, а збирот на 
тие приходи не го надминува збирот на износите 
од одредбите на точките 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Се смета дека осигуреникот го издржува чле-

нот на семејството ако тој член на семејството не-
ма сопствени приходи доволни за издржување и 
живее во заедничко семејство со осигуреникот, а во 
случај на одвоен живот — ако на осигуреникот на 
име издршка му дава најмалку 600 динари месечно. 

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

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

Бр. 03-3094/1 
27 декември 1977 година 

Куманово 
За претседател, 

Драган Величковски, е. р. 
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119. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Куманово, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Куманово, на заедничката седница на Со-
борот на делегатите работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите од организациите 
на здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржана на 27 декември 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат постојаните 

износи на придонесите за здравствено осигурува-
ње на одделни категории лица кои се во работен 
односно вон од работен однос, а се осигурени по 
прописите за здравственото осигурување. 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за одделни категории на 
осигуреници што се вон работен однос се плаќаат и 
тоа: 

1. за лица на доброволна и задолжителна прак-
тична обука (волонтери и др.) што не примаат ли-
чен доход ако работат со полно работно време, во 
износ од 100 динари; 

2. за учениците во училиштата за занимања во 
кои покрај училишната се изведува и практична 
настава, во износ од 40 динари; 

3. за уживателите на постојаната државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 100 динари; 

4. за иселениците — повратници додека се ре-
довно пријавени кај надлежната заедница за вра-
ботување, во износ од 100 динари; 

5. за носителите на Илинденска споменица кои 
не уживаат илинденска пензија, во износ од 80 
динари; 

6. за лицата што се привремено невработени, а 
редовно се пријавуваат кај надлежната заедница 
за вработување, а имаат право на здравствена заш-
тита, во износ од 80 динари; 

7. за странски државјани во служба во меѓу-
народни организации и установи, странски дипло-
матски и конзуларни претставништва или во лич-
на служба на странски државјани кои уживаат 
дипломатски имунитет, до колку се здравствено оси-
гурени според меѓународен договор, со колективен 
договор или доброволно здравствено осигурени, во 
износ од 400 динари; 

8. за југословенски државјани кои согласно со 
постојните прописи се упатени во странство за-
ради учење односно здобивање со практика, во из-
нос од 100 динари; 

9. за лица странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување или на постдип-
ломски студии во Југославија, кои поради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија, во износ од 100 динари; 

10. за лицата кои организацијата пред засно-
вувањето на работен однос ги упати како свои сти-
пендисти на практична работа во други организа-
ции заради стручно оспособување и усовршување, 
во износ од 100 динари; 

11. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото 

осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението, во износ од 180 
динари. 

Член 3 
Придонесите на лицата опфатени во членовите 

6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат ме-
сечно наназад. 

Доколку придонесот се утврдува за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

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

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

Бр. 03-3095/1 
27 декември 1977 година 

Куманово 
За претседател, 

Драган Великовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
КУМАНОВО 

120. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 и член 

18 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци за социјална заштита („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 14 став 1 алинеја 5 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита на општина Кумано-
во, Собранието на Самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита на општина Куманово, на 
седницата одржана на 27 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОП-

ШТИНА КУМАНОВО ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите што ги 

плаќаат основните организации на здружениот 
труд од доходот и работните луѓе од личниот до-
ход заради обезбедување средства на Самоуправна-
та интересна заедница за социјална заштита на оп-
штина Куманово. 

Член 2 
Во 1978 година се утврдуваат стапките на при-

донесите: 
1. 0,20% од доходот на основните организации 

на здружениот труд; 
2. 0,20% од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност; 
3. 0,30°/о од личен доход од земјоделска дејност; 
4. 1% од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност; 
5. 1»/о од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. , 

Бр. 0202-160 
27 декември 1977 година 

Куманово 
Претседател, 

д-р Божидар Миновски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КУМАНОВО 

121. 
Врз основа на член 60 точка 4 и член 67 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 66 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за општествена заштита на децата — 
Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 22 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Стапките на придонесите за финансирањето на 
општествената заштита на децата за 1978 година 
изнесуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,55%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,30%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од Г°/о. 

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

Број 05-2377 
31 декември 1977 година 

Куманово 
Претседател, 

Борис Стојановски, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

— КУМАНОВО 
122. 

Врз основа на член 9 точка 3 и член 19 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 80 точка 1 алинеја 1, 2, 3, 4 од Статутот 
на СИЗ на основното образование — Куманово, 
Собранието на СИЗ на основното образование — 
Куманово, на седницата одржана на 28 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ И ДРУГИ КОРИСНИЦИ ЗА 1978 
ГОДИНА 

Стапките на придонесите за финансирање на 
основното образование и други корисници за 1978 
година се утврдуваат и тоа како што следува: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 4,80'%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 6'°/о; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 7%. 

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

Број 04-753/ХХ 
28 декември 1977 година 

Куманово 
Претседател, 

Душан Илиќ е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО 

123. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 5 од 
Статутот на СИЗ на културата и член 9 точка 5 
од Самоуправната спогодба за формирање на СИЗ 
на културата — Куманово, Собранието на СИЗ на 
културата, на својата четиринаесетта седница одр-
жана на 23 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-
ЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат основните организации 
на здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход заради обезбедување средства на 
Самоуправната интересна заедница на културата на 
општина Куманово. 

Член 2 
Во 1978 година се утврдуваат стапките: 
1. придонес од доходот на ООЗТ, по стапка од 

0,40%; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност, по стапка од 0,40'%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,60%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 2,00%; 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од 2,00%. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 86 
23 декември 1977 година 

Куманово 
Претседател, 

Спирко Николовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
КУМАНОВО 

124. 
Врз основа на член 27 од Законот за физич-

ката култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 17 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на физичката култура — Ку-
маново, Собранието на СИЗ на физичката култура, 
на седницата одржана на 26 јануари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура на општина Куманово. 

Член 2 
Во 1978 година, се утврдуваат стапки на при-

донеси: 
1. придонес од доход на ООЗТ, по стапка од 

0,15%; 
2. придонес од бруто л. д. од работен однос од 

нестопанска дејност, по стапка од 0,10%; 
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3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,30%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 1,00%; 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност (интелектуални услуги), 
по стапка од 1,00%. 

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

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

Бр. 177-03/1 
26 јануари 1978 година 

Куманово 
Претседател 

Бојан Секирарски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — 
КУМАНОВО 

125. 
Врз основа на член 17 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Општинската заедница на вработувањето 
— Куманово, Собранието на Општинската заедни-
ца на вработувањето — Куманово, на својата XXIV 
редовна седница одржана на 29 декември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
За 1978 година се одредува стапка на придо-

несот за вработувањето од 0,65% на бруто личните 
доходи. 

Член 2 
Придонес за вработувањето според стапката од 

член 1 на оваа одлука, должни се да плаќаат сите 
работни и други организации на подрачјето на оп-
штината Куманово. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година. 

Бр. 02-947/4 
29 декември 1977 година 

Куманово 
Претседател, 

инж. Славољуб Јосифовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КУМАНОВО 

126. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на ста-
нувањето — Куманово, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 27 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружен труд и 

другите самоуправни организации од областа на 
стопанството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружен труд регистрирани како установи, распо-
редени во областите од 1—8 од Номенклатурата за 
распоредување на стопанските и другите органи-
зации и државни органи по дејности, се должни 
да плаќаат придонес по стапка од 3,3% примену-
вана на доходот и да го внесуваат на сметката на 
заедницата на станувањето. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доходот. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на кул-

турата, социјалната дејност, општествените и др-
жавните органи и служби распоредени во облас-
тите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности се должни да плаќаат придонес 
по стапка од 5'% применувана на бруто личниот 
доход и да го внесуваат на сметката на Заедни-
цата на станувањето. 

Член 3 
Обврзници на придонесот од личен доход по 

стапка од 5'% применувана на бруто личниот доход 
се работниците вработени кај работните луѓе што 
работат со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните и користат дополнителен труд на други 
лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 5% е Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, за пен-
зионерите и корисниците на правата од пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето рѓа придоне-

сот од доходот се врши според прописите за дано-
кот на доход на основните организации на здру-
жен труд и другите самоуправни организации и 
заедници, од ЛИЧНРШТ доход според прописите за 
даноците на граѓаните. 

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

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

Бр. 03-2861/13 
27 декември 1977 година 

Куманово 
Претседател, 

Љубе Јакимовски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА 
ВРАБОТУВАЊЕТО 

127. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегати и делегации во собранијата на самоу-
правните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 3/78), Собранието на Републичката 
заедница на вработувањето, на седницата одржана 
на ден 28 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕД-

НИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

1. Се распишуваат избори за делегати во Со-
бранието на Републичката заедница на вработу-
вањето, кој ќе се одржат на ден 17. IV 1978 
година. 

2. Роковите за изборните дејствија ќе течат од 
денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 0201-3001 
28 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Републич-
ката заедница на вработу-

вањето, 
Миливој Димитровски, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

128. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", број 3 од 1978 година и член 19 од Статутот 
на Републичката заедница на културата, Собрание-
то на Републичката заедница на културата, на сед-
ницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКА-

ТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

I 
Се распишуваат избори за избор на делегати 

во Собранието на Републичката заедница на кул-
турата (во натамошниот текст: Собрание на Заед-
ницата) и за избор на членови на Одборот на са-
моуправната контрола на Заедницата. 

II 
Изборите за делегати во Собранието на Заед-

ницата и Одборот за самоуправна контрола на 
Заедницата ќе се извршат до 17 април 1978 година. 

III 
Ова решение влегува во сила од денот на до-

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

Бр. 08-307 
27 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. Владимир Поповски, е. р. 

129. 
Врз основа на член 24 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78) и член 20 од Статутот на Заедницата, 
Собранието на Републичката заедница на култу-
рата, на седницата одржана на 27 февруари 1978 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР 
И ЧЛЕН И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 
ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА ТЕ-

РИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Се именуваат претседател, секретар и член1 и 

нивни заменици на Изборната комисија на Репуб-
личката заедница на културата за територијата на 
Републиката за избор на делегати во Собранието 
на Републичката заедница на културата основана 
за територијата на Републиката и тоа за: 

1. претседател: дипл. правник м-р Славко Те-
левски — секретар на Републичкиот одбор на Син-
дикатот за општествена дејност; 

2. заменик: дипл. правник Новак Марковски — 
помошник секретар во Републичкиот секретаријат 
за законодавство и организација; 

2. секретар: дипл. правник Александар Денков-
ски — Заедница за научните дејности; 

4. заменик секретар: дипл. правник Благоја 
Симоновски — Општа заедница за образование; 

5. член: дипл. правник Перо Гулевски — Ре-
публичка интересна заедница за вработување; 

6. заменик: Велко Андреевски — стручен сора-
ботник во Републичката интересна заедница за 
физичка култура. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на ова реше-

ние престанува да важи Одлуката на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 14/74) за именување претсе-
дател и членови на Републичката изборна комисија 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници. 

Член 3 
Ова решение влегува во сила од денот на до-

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

Бр. 08-308 
27 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. Владимир Поповски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

130. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74) и член 23 од Статутот на 
Заедницата, Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на културата на град Скопје на 
ХХVII-та седница одржана на 21 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1978 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат основните организации 
на здружениот труд од доходот и работните луѓе 
од личниот доход заради обезбедување средства на 
Самоуправната интересна заедница на културата 
на град Скопје (во натамошниот текст: Заедница). 

Член 2 
Средства на Заедницата обезбедуваат работ-

ните луѓе од: 
1. придонес од доходот на основните органи-

зации на здружен труд по стапка од 1,10%; 
2. придонес од личен доход од работен од:-; *с 

по стапка од 0,90%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска 

дејност по стапка од 2,25%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност по стапка од 2,50%; 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност по стапка од 2,50%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во Службеното гласило на Заедни-
цата, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 03-840/1 
21 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Предраг Кушевски, е. р. 

131. 
Врз основа на член 14 од Законот за само-

управните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), член 23 став 
1 точка 4 од Статутот на Заедницата, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на културата 
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на град Скопје на ХХХ-та седница одржана на 27. 
февруари 1978 година, на предлог на Управата за 
приходи на град Скопје, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката бр. 03-840/1 донесена од Собра-

нието на СИЗ на културата на град Скопје на 
ХХУП-та седница во член 2 став 1 точка 3, се вр-
ши измена на стапката и се утврдува нова стапка: 

„3. Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,62%". 

Во другиот дел Одлуката не се менува. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 03-122/1 
27 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Предраг Кушевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

132. 
Врз основа на член 34 од Законот за физич-

ка култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74) и член 23 од Статутот на Заедницата, Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
физичката култура на град Скопје, на својата 
XVII седница одржана на 23 декември 1977 го-
дина, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход заради обезбедување средства на 
Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура на град Скопје (во натамошниот текст: 
Заедницата). 

Член 2 
Средства на Заедницата обезбедуваат работ-

ните луѓе од: 
1. придонес од доходот на основните органи-

зации на здружен труд по стапка од ОДО; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанство по стапка од ОДО; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,13; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 0,50; 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,50. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен гласник на Општината на 
град Скопје", а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 03-1553 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Миле Миланов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

133. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје на заедничка седница на 
Соборот на делегатите корисници на услугите — 
работници и Соборот на делегатите на даватели на 
услугите одржана на 13 јануари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено оси-

гурување на работниците се утврдува на 6,8% и 
тоа: 

— 3,0% за задолжителни видови рта здравстве-
на заштита, и 

— 3,8% за здравствена заштита што само-
стојно ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува на 
0,5%. 

.Член 3 
Оваа одл5'Ка влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 02-2765/1 
13 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

134. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Зако-

нот за определените облици на општествената за-
штита на децата и член 27 точка 4 од Статутот 
на СИЗ за општествена заштита на децата на град 
Скопје, а во согласност со мислењето за измена на 
инструментите за зафаќање од доходот и личните 
доходи од кои се алиментира заедничката потро-
шувачка на град Скопје — на Извршниот совет на 
Собранието на град Скопје, Собранието на СИЗ за 
општествена заштита на децата на град Скопје, на 
својата седница одржана на 27 декември 1977 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 
ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗА-

ШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 
1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личниот доход на 

вработените во стопанството и вонстопанските деј-
ности, се менува од 0,5'% во 1977 година и се опре-
делува на 0,6°/о во 1978 година. 

Член 2 
Средствата што ќе се реализираат врз основа 

на стапката на придонесот од 0,6% од личниот до-
ход од вработените на подрачјето на град Скопје, 
ќе се користат за општествена заштита на децата 
на град Скопје. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 

Број 02-1137 
29 декември 1977 година 

Скопј е 
Претседател, 

инж. Благородна Горичан, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

135. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот 

за самоуправните интересни заедници и член 13 
точка 4 од самоуправната спогодба за основање 
Самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита на град Скопје, одржана на 27 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Досегашната висина на стапките на придоне-

сите за социјална заштита на град Скопје, од до-
ход од стопанството по стапка од 0,50% СЕ МЕНУВА 
И ЌЕ ИЗНЕСУВА: 

„придонес од доход од стопанството по стап-
ка од 0,30'°/о." 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од лич-

ниот доход од работен однос од нестопанството по 
стапка од 0,50%, се менува и ќе изнесува: 

„Придонес од личниот доход од работен однос 
од нестопанството по стапка од 0,30%." 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службениот гласник 
на град Скопје" а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

Бр. 357 
27 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

инис. Надежда Спиркоска, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕ-
ТО — СКОПЈЕ 

136. 
Врз основа на член 18 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на вработувањето и 
за материјалното обезбедување за време на при-
времената безработност („Службен весник на СРМ" 
бр. 20/74), член 13 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на вработу-
вањето Скопје, Собранието на Општинската заед-
ница на вработувањето — Скопје, на седницата 
одржана на 9 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на по-

драчјето на град Скопје се утврдува на 0,60%. 

Член 2 
Придонес за вработување плаќаат: 
— работниците — членови на Општинската за-

едница на вработувањето — Скопје, 

— работниците и работните луѓе што вршат 
дејност со личен труд и со средства во сопстве-
ност на граѓаните ако сакаат да остварат право на 
паричен надоместок според законските прописи и 
општите акти на Заедницата, 

— југословенските работници вработени во др-
жави со кои СФР Југославија нема склучено спо-
годба за осигурување во случај на безбедност ако 
сакаат да остварат право на паричен надоместок за 
време на привремената безработност по враќањето 
од странство според одредбите на Законот. 

Член 3 
Придонесот за вработување го пресметуваат и 

уплатуваат: 
— организациите, за своите работници, 
— работните луѓе што вршат дејност со ли-

чен труд и со средства во сопственост на граѓаните, 
за работниците вработени ка ј нив и за себе ако и 
самите се обврзници на придонесот, 

— југословенските работници вработени зо 
странство кои се обврзници на придонесот. 

Член 4 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработување е личниот доход на ра-
ботниците во кој се содржани и придонесите и 
даноците што се плаќаат од личниот доход (бруто 
личен доход). 

Член 5 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста и присилната наплата, како и казне-
ните одредби што се однесуваат на пресметување-
то и уплатувањето на придонесите од личниот до-
ход за сите корисници на општествени средства кои 
исплатуваат личен доход како и за работните луѓе 
што вршат дејност со личен труд и со средства во 
сопственост на граѓаните, се применуваат соодвет-
ните одредби од Законот за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Со донесувањето на оваа одлука се става вон 

сила Одлуката за утврдување стапката на придо-
несот за вработување на подрачјето на Општината 
на град Скопје бр. 02-1138/1 од 27. П. 1976 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на град 
Скопје", а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 02-5398/3 
9 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

(потпис нечиток) 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

137. 
Врз основа на член 198 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување Свети Николе („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/77), Собранието на Заедницата, на 
заедничката седница на сите три собори, одржана 
на 28 февруари 1978 година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

Член 1 
Во Статутот на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување Свети 
Николе, во член 187 точка 1 и 3 се изменува бро-
јот на делегатите на Собранието и треба да гласи: 
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„Вкупниот број на делегатите на Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување ќе брои 35 делегати од кои: 

— Соборот на корисниците на услугите — ра-
ботници ќе го сочинуваат 19 делегати, избрани од 
работните луѓе во организациите на здружениот 
труд и работните заедници, општествено-политич-
ките организации и здруженија во кои функцијата 
на делегација ја вршат нивните избрани тела и 
работни луѓе и граѓаните во месните заедници. 

— Соборот на давателите на услугите ќе го со-
чинуваат 8 делегати избрани во здравствените ра-
ботни организации и општествените организации 
кои вршат услуги на осигурениците". 

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

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

Бр. 10/9 
28 февруари 1978 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

138. 
Врз основа на член 20 и 23 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРЖ" бр. 21/71) и член 19 и 
24 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување Свети Николе, 
Собранието на Заедницата на заедничката седница 
на трите собори, одржана на 28 февруари 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДР-
ЖУВА ЧЛЕНОВИ НА ПОШИРОКО СЕМЕЈСТВО 
И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА ТОА СЕМЕЈСТВО НЕМА 
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУ-
ВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" БР. 11/75) 

I 
Во членот 3 бројката „500" се заменува со 

бројката „2000". Во членот 4 бројката „200" се 
заменува со бројката „ЗОО". 

П 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

Бр. 10/6 
28 февруари 1978 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
— КРАТОВО 

139. 
Врз основа на член 9 точка 3 и член 12 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) 
и член 13 став 1 точка 3 од Статутот на Собранието 
на СИЗ на основното образование Кратово, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на ос-
новното образование — Кратово, на седницата одр-
жана на 25 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ОПШТИНАТА КРАТОВО ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапките на придонесот за основ-

ното образование — Кратово за 1978 година, по кои 

ќе се врши пресметување и уплатување изнесу-
ваат: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
4,70% (сметано на бруто личен доход); 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност 10%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност 10%. 

Член 2 
Придонесот за основното образование на оп-

штината Кратово (член 1 од оваа одлука) ќе се 
пресметува и уплатува согласно член 19 став 1 
алинеја 2, 3, 4 и член 21, 22 и 23 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на образованието 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), а во врска со 
член 13 од Законот (сојузен) за применување на 
прописите и за решавање на судирите на репуб-
личките односно покраинските закони во областа 
на даноците, придонесите и таксите („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 36/75). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", „Службен гласник на општина Кратово", а 
ќе се применува од 1 февруари 1978 година. 

Бр. 14 
25 јануари 1978 година 

Кратово 
Претседател, 

Петре Петров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА 

140. 
Врз основа на член 14 став 1 алинеја 11 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, а по 
предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата, на 
седницата одржана на 25 јануари 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИ-
ТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА, ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на нестопанска дејност спо-
ред кои ќе се обезбедуваат средства на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата. 

Член 2 
Стапките на придонеси што ќе се плаќаат на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, изнесуваат: 

— придонес на личен доход од работен однос 
по стапка од 0,80%; 

— придонес на личен доход од земјоделска 
дејност по стапка од 0,50%; 

— придонес на личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 0,80%; 

— придонес на личен доход од самостојно вр-
шење нестопанска дејност по стапка од 0,80%. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 02-11/1 
25 јануари 1978 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Андреев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
ПРИЛЕП 

141. 
Врз основа на член 20 од Законот за основање 

на самоуправни интересни заедници („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74) и член 23 од Статутот на 
Заедницата на културата на општината — Прилеп, 
Собранието на Заедницата на културата, на седни-
цата одржана на 3 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ РА-
БОТНИ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРА-
ТА НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личниот доход на работниците и на 
другите работни луѓе по основ на кој се обезбеду-
ваат средства за Заедницата на културата на оп-
штината Прилеп. 

Член 2 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците и на другите работни луѓе по основ 
на кој се плаќаат средства на Заедницата на кул-
турата изнесуваат: 

— Придонес од личен доход од работен однос 
по стапка од 0,18%, 

— Придонес од личен доход од земјоделска 
дејност по стапка од 0,60%, 

— Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 2%, 

— Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност по стапка од 2%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила третиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 03-12/1 
3 февруари 1978 година 

Прилеп 
Претседател, 

Димче Атанасови, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 
142. 

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ"', бр. 5/74) и член 26 точка 7 од Самоуправна-
та спогодба за основање на Општинска заедница во 
Битола и основни заедници во Битола, Демир Хи-
сар и Ресен, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Би-
тола. со рамноправно учество на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услугите — работници и 

Соборот на делегатите даватели на услугите, на 
седницата одржана на 27 декември 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основици за пре-

сметување и плаќање на придонес за здравствено 
осигурување и правата од здравственото осигурува-
ње за лица вработени кај приватните работодавци 
на подрачјето на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Битола, за 
кои со Законот за самоуправните интересни заед-
ници па здравството и здравственото осигурување 
не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

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

— за неквалификуваните работници и домаш-
ните помошнички во висина на минималниот ли-
чен доход во Републиката утврден ео посебни про-
писи: 

2.000,00 динари за полуквалификувани работ-
ници; 

2.400,00 динари за квалификувани работници; 
3.000,00 динари за висококвалификувани работ-

ници. 
Член 3 

За учениците во училиштата за средно обра-
зование кои покрај училишната изведуваат и прак-
тична настава во работна организација на здруже-
ниот труд или кај приватен работодавец, основи-
ца за остварување правото од здравственото осигу-
рување претставува наградата што ја прима. 

Оваа основица не може да биде помала од: 
300,00 динари за ученици од прва година: 
400,00 динари за ученици од втора година; 
500,00 динари за ученици од трета година; 
600,00 динари за ученици од четврта година. 

Член 4 
Доколку утврдените основици со член 2 од оваа 

одлука се пониски од минималниот личен доход, 
истите ќе се утврдат во висина на минималниот 
личен доход утврден со посебни прописи за теков-
ната година. 

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

ка престанува да важи Одлуката 02-број 47/43 од 
29 декември 1976 година. 

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

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1978 годи-
на, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

02-број 47/51 Собор на делегати корис-
27 декември 1977 година ници на услуги — ра-

Битола ботници 
Претседател, 

Томе Дранговски, е. р. 
Собор на делегати дава-

тели на услуги 
За претседател, 

д-р Михајло Маргаритов, с.р. 
Собрание на ОЗЗЗО — 

Битола 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за стап-
ките на додатниот придонес за инвалидско осигу-
рување за покривање на трошоците на инвалид-
ското осигурување што настанале во врска со ин-
валидноста над утврдениот просек за 1978 година, 
објавена во „Службен весник на СРМ бр. 46/77, 
страна 1074/1075 од 31. XII. 1977 година, под точка 
II се поткраднале извесни грешки во групите на 
дејности, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ 
ВО ВРСКА СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕ-

НИОТ ПРОСЕК ЗА 1978 ГОДИНА 

Во точката II, во групите на дејности под I 
бројката „020" се брише, а во групата на дејности 
под II бројката „0500" се заменува со бројката 
„0501". 

Бр. 05-2045/1-77 
31 јануари 1978 година 

Скопје 

Од Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

на Македонија 

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ 
СОБРАНИЈА 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

143. 
Врз основа на член 4 од Законот за дано-

ците на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 
45/77) и член 253 од Статутот на општината Кума-
ново, Собранието на општината Куманово, на од-
делни седници, со рамноправно учество на Собо-
рот на здружениот труд, Општествено-политичкиот 
собор и Соборот на месните заедници, одржани на 
17 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат видовите, виси-

ната и начинот на плаќањето на општинските да-
ноци што ги плаќаат работните луѓе и граѓаните за 
задоволување на општите општествени потреби. 

Член 2 
Бо постапката на облозите, книжењето и напла-

тата на општинските даноци се применуваат од-
редбите од Законот за даноците на граѓаните, про-
писите донесени врз основа на тој закон и одред-
бите на оваа одлука. 

Член 3 
Годишните основици за пресметување на да-

нокот се заокружуваат на цели 10 динари, на тој 
начин што износот до 5 динари се заокружува на-
долу, а износот над 5 динари се заокружува на-
горе. 

Ако вкупниот облог со данок не надминува 
30 динари, не се врши облог со данок. 

П. ВИДОВИ НА ДАНОЦИ 

Член 4 
Даноци што се плаќаат од личните доходи се: 
1. данок од личен доход од вршење на земјо-

делска дејност; 

2. данок од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска и професионална дејност; и 

3. данок од личен доход од авторски права. 
Даноци што се плаќаат на приходите се: 
1. данок на приходи од имот и 
2. данок на добивка од игри на среќа. 
Даноци што се плаќаат на имотот и имотните 

права се: 
1. данок на имот и 
2. данок на наследство и подароци. 

Ш. ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕТО 
НА ДАНОЦИТЕ 

1. Данок од личен доход од вршење на земјоделска 
дејност 

Член 5 
Данок од личен доход од вршење на земјодел-

ска дејност (во натамошниот текст: данок од зем-
јоделство), се плаќа по пропорционални и различни 
стапки по групи на катастарски општини во за-
висност од тоа дали на обврзниците земјоделството 
им е единствено занимање, условите за стопанису-
вање, односно квалитетот на земјата, наводнување 
на културите, начинот на обработката, реализаци-
јата на производството, комуникациите, близината 
на пазарот и другите околности. 

Во зависност од условите од претходниот став 
на овој член катастарските општини се определу-
ваат во три групи, и тоа: 

1. во првата група: Агино Село, Бедиње, Би-
л.ановце, Брзак, Вакав, Горно Кој наре, Долно Кој-
наре, Доброшане, Куманово, Лопате, Липково, Ново 
Село, Љубодраг, Матејче, Опае, Оризаре, Отља, 
Проевце, Пчиња, Речица, Романовце, Режановце, 
Студена Бара, Слупчане, Тромеѓа, Табановце, Умин 
Дол, Черкеско Село и Шупли Камен; 

2. во втората група: Винце, Војник, Ваксинце, 
Виштица, Габреш, Градиште, Довезенце, Дл?га, Зу-
бовце, Јачинце, Карабичане, Косматац, Клечовце, 
К'шање, Кучкарево, Кутлибег, Кокошиње, Лојане, 
Младо Нагоричане, Никуљане, Новосељане, Ни-
куштак, Орашац, Ропаљце, Старо Нагоричану Со-
пот, Стрезовце, Скачковце, Челопек и Четирце; и 

3. во третата група се определуваат катастар-
ските општини од ридско-планинските подрачја, 
и тоа: Алгуња, Алашевце, Аљинце, Арбанашко, 
Брешко, Буковљане, Бај ловце, Бељаковце, Беланов-
це, Враготурце, Врачовце, Глажња, Гошинце, Дра-
гоманце, Длабочица, Деј ловце, Дренак, Добрача, 
Думановце, Жегљане, Жељувино, Живиње, Зло-
куќане, Извор, Коинце, Карловце, Кокино, Кана-
рев©, Колицко, М'гленце, Малотино, Макреш, Мур-
гаш, Осиче, Орах, Облавце, Пелинце, Пузаљка, Пе-
зово, Рамно, Ругинце, Ранковце, Руница, Стрновац, 
Степанце, Стража, Стрима, Сушево, Цветишница и 
Цвиланце. 

Данок од земјоделство во смисла на став' 1 и 2 
од овој член се плаќа, и тоа: 

1. за обврзниците на кои земјоделството им е 
единствено занимање: 

— во првата група, по стапка од 2,55°/о, 
— во втората група, по стапка од 1,55%; 
— во третата група, по стапка од 1,05°/о; 
2. за обврзниците на кои земјоделството не им 

е единствено занимање: 
— во првата група, по стапка од 3,05'а/о, 
— во втората група, по стапка од 2,05%. 

Член 6 
Се ослободуваат од плаќање на данок од зем-

јоделство обврзниците чиј катастарски приход не 
преминува ЗОО динари. 

Член 7 
Се ослободуваат од плаќање на данок од зем-

јоделство за време од 5 години лицата што помина-
ле на работа во странство најмалку 3 години со 
членовите на своето семејство, доколку тие и чле-
новите на домаќинството се занимаваат со земјо-
делство. 
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Член 8 
На даночните обврзници на данок од земјодел-

ство, кои земјиштето или дел од земјиштето однос-
но средеа вата за работа и својот труд ги здружу-
ваат и трајно соработуваат со земјоделската орга-
низација на здружен труд, при што го здружу-
ваат правото на сопственост на здружените сред-
ства, им се намалува обложениот данок за секоја 
одложна година за која со договор се воспоставе-
ни такви односи, и тоа: 

1. на обврзниците на кои земјоделската орга-
низација ќе им изврши услуги: орање, браносу-
вање, сеење и жетва на поодделни земјоделски 
култури, чија вкупна вредност на тие услуги ќе 
изнесува над 5.000 динари, 20%; 

2. на обврзниците на кои земјоделската органи-
зација ќе им изврши, покрај услугите наведени во 
претходната точка, и снабдување со репроматери-
јали: семенски материјал, вештачки ѓубрива и пре-
парати за заштита на поодделни култури, чија 
вкупна вредност на тие услуги и репроматерија-
ли ќе изнесува над 10.000 динари, 30%; 

3. на обврзниците кои ги исполнуваат условите 
под точка 1 и 2 на овој член и ќе одгледуваат нај-
малку три расни крави или 50 овци, и пазарните 
вишоци на земјоделските производи ќе ги реализи-
раат преку организацијата што им извршила зем-
јоделски услуги, 40% и 

4. на обврзниците кои земјоделската механиза-
ција и другите средства за работа и својот труд 
ќе ги здружат или трајно ќе соработуваат со зем-
јоделската организација со која ќе здружат нај-
малку 1 хектар сопствена земја, со цел за подига-
ње на овошни или лозови насади, односно за заед-
ничко производство на други земјоделски култури 
и да се членови на задругата односно друга органи-
зација на здружениот труд, 50%. 

Член 9 
За остварување на правото за даночно олесну-

вање пропишано во претходниот член, обврзникот 
е должен кон барањето да приложи договор за 
воспоставување на деловни односи со организаци-
јата на здружениот труд, а за олеснувањата од 
точка 3 и потврда од Центарот за унапредување на 
индивидуалното земјоделство дека одгледува про-
пишан број на добиток. 

Даночните олеснувања, пропишани во претход-
ниот член се даваат во наредната година за прет-
ходната година во која се исполнети пропишаните 
услови, ако обврзникот поднесе барање со потреб-
ната документација до 15 февруари во годината за 
која се врши облогот. 

2. Данок од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска и професионална дејност 

Член 10 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и професионална дејност (во ната-
мошниот текст: данок од стопанска и професионал-
на дејност), за обврзниците што се обложуваат спо-
ред вистинскиот доход се плаќа по дејности, и тоа: 

1. угостителска, печење и мелење на кафе и 
сурогати на кафе, производство на леб, производ-
ство на бели печива — мекичари, и адвокати, по 
стапка од 6%; и 

2. останати дејности, по стапка од 3%. 

Член 11 
Покрај определените дејности во Законот за да-

ноците на граѓаните, обврската за водење на ра-
ботни книги се пропишува уште за следниве деј-
ности: стаклорезачка, каменорезачка, трскарска, 
производство и обработка на црева, лимаро-бра-
варска, како и на обврзниците на кои во претход-
ната година им е утврдена основицата на данокот 
повеќе од 50.000 динари. 

Член 12 
Се ослободуваат од обврска за евидентирање на 

прометот преку регистарската каса обврзниците 
од дејностите: угостителска, слаткарска и печење 
и мелење кафе и сурогати на кафе на кои во прет-
ходната година им е утврдена основица на данокот 
помалку од 200.000 динари. 

Член 13 
На даночните обврзници кои самостојно вршат 

редовно занаетчиски дејности ќе им се намали 
даночната основица на данок од стопанска дејност 
кои ќе вложат лични средства над 20.000 динари за 
набавка на основните средства за модернизација и 
проширување на дејноста, во висина на набавените 
средства, но најмногу до 50®/о од утврдената осно-
вица. 

Намалувањето на даночната основица во смисла 
на претходниот став од овој член се врши по ба-
рање на обврзникот за годината во која е набавено 
средството. 

Доколку средствата од став 1 на овој член се 
отуѓат за време од три години од денот на набав-
ката, даночниот обврзник што го користел олесну-
вањето, дополнително ќе се задолжи со соодвет-
ниот данок. 

Член 14 
Данок од стопанска и професионална дејност 

во годишен паушален износ плаќаат обврзниците 
на кои не може да им се утврди вистинскиот до-
ход поради мал обем на работењето и посебните 
услови и начинот на вршењето на поодделни деј-
ности. 

Висината на годишниот паушален износ на 
данокот од стопанска и професионална дејност на 
обврзниците од претходниот став на овој член из-
несува: 

1. за вршење услуги со комбајни и вршалици 
— до 15.000 динари; 

2. за вршење услуги со трактори — од 1.000 до 
5.000 динари; 

3. за свештеници и оџи од вршење на чинадеј-
ство — од 500 до 3.000 динари; и 

4. за сите останати стопански и професионални 
дејности што не се наброени во претходните точ-
ки — од 500 до 5.000 динари. 

Висината на данокот во годишен паушален 
износ во смисла на претходниот став на овој член 
за секој обврзник се утврдува во зависност од: 
видот на дејноста и обемот на работата (дали деј-
носта се врши редовно, споредно, односно преку-
времено или сезонски), цените на услугите и про-
изводите, местото и условите каде се врши деј-
носта, опременост на работилницата, односно сред-
ствата за вршење на дејноста, како и други окол-
ности што се од влијание за остварување на при-
ходите. 

Член 15 
Се ослободуваат од плаќање на данок од сто-

панска дејност за време од 3 години лицата што 
поминале на работа во странство најмалку 3 години 
со членовите на своето домаќинство, под услов 
занаетчиската и другата стопанска дејност да за-
почнат да ја вршат најдоцна една година по вра-
ќањето од странство и да не користат дополни-
телен труд од други лица. 

Член 16 
Данок од стопанска и професионална дејност 

во процент од секој поодделно остварен бруто при-
ход се плаќа, и тоа: 

1. на приходите на застапниците на Југосло-
венската лотарија од продажба на лозови и на 
приходите од игри на среќа; на приходите од про-
дажба на весници, книги, списанија и други пу-
бликации; на приходите на собираните на отпадо-
ците кои се продаваат на организациите на здру-
жен труд; на приходите што ги остваруваат судски 
толкувачи и други вешти лица; застапниците на 
осигурителните заводи и инкасанти за наплата на 
комуналниот придонес и слично, по стапка од 10%; 
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2. на приходите кои произлегуваат од граѓан-
ско-правен однос по основ работа — договор за 
дело, доколку не се наброени во претходната точ-
ка, по стапка од 40%; и 

3. за сите останати приходи што ги остваруваат 
граѓаните што не се наброени во претходните точ-
ки, по стапка од 20%. 

Член 17 
Се ослободуваат од плаќање на данок од сто-

панска и професионална дејност во процент од се-
кој поодделно остварен бруто приход лицата кои 
остваруваат приходи: од набљудување кај хидро-
метереолошки станици, * од испалување противгра-
добијни зрна, од пошумување на голините, од 
спортските организации, од Општинскиот туристич-
ки сојуз и од Берберско-фризерската задруга „Бо-
ро Менков" — Куманово. 

3. Данок од личен доход од авторски права 

Член 18 
Данок од личен доход од авторски права се 

плаќа по следниве стапки: 
— 15°/о за личните доходи остварени од на-

учни, литературни, публицистички, кинематограф-
ски, композиторот творби, ликовни творби (сли-
карски, вајарски, архитектура, графика) и творби 
од сите области на применетата уметност и инду-
стриското обликување; 

— 20% од личен доход остварен од останатите 
авторски права; и 

— 25% од приходите остварени од авторски 
права од лица врз кои е пренесено авторско право. 

Член 19 
Нужните трошоци за остварување на личниот 

доход од авторски права се признаваат во висина, 
и тоа: 

— 35% од бруто остварениот приход за науч-
ни, литературни, публицистички, кинематографски 
и композиторот творби; 

— 45% од бруто остварениот приход од ликов-
ни творби (сликарски, вајарски, архитектура, гра-
фика) и творби од сите области на применетата 
уметност и индустриското обликување; и 

— 20% од бруто остварениот приход за остана-
тите авторски права. 

Член 20 
Данок од авторски права при секоја исплата на 

личниот доход (данок по одбивање) се плаќа по 
стапка од 15%. 

4. Данок на приходи од имот 

Член 21 
Данок на приходи од имот се плаќа: 

Ако основицата изнесува По стапка По стапка преку до 
20.000 динари 25'% 

20.000 30.000 „ 30% 
30.000 40.000 „ 35'% 
40.000 50.000 „ 40% 
50.000 1 » 50% 

Член 22 
Како нужни трошоци за одржување на згра-

ди, делови од згради и други градежни објекти се 
признаваат во висина од 15% од бруто годишен 
износ на наемнината односно закупнината. 

Член 23 
Данок на приход од имот во процент од секој 

поодделно остварен бруто приход за приходите ос-
тварени од награди од општествено-правни лица, 
како и за приходите од издавање легла преку 
туристички организации се плаќа по стапка од 
25%. 

Член 24 
Данок на приходи од имот во годишен пауша-

лен износ се плаќа на приходи од повремено или 
сезонско издавање наместени соби, и тоа: 

— за еднокреветна соба — 200 динари, 
— за двокреветна соба — ЗОО динари, 
— за трикреветна соба —• 400 динари 
— за четирикреветна соба — 500 динари. 

Член 25 
При облог со данок на приходи од имот, на об-

врзниците им се признава ослободување односно 
олеснување на обложениот данок, и тоа: 

1. обврзниците кои немаат други приходи во 
домаќинството и способни членови за работа во 
смисла на Законот за даноците на граѓаните, а ос-
тварениот годишен приход од имот не преминува 
500 динари месечно по член на домаќинство цело-
сно се ослободуваат од обложениот данок; 

2. на обврзниците кои немаат други приходи 
во домаќинството, а имаат способни членови за ра-
бота, чиј годишен приход од имот не преминува 500 
динари месечно по член на домаќинството, обло-
жениот данок им се намалува за 50% и 

3. на обврзниците кои покрај приход од имот, 
имаат и други приходи, но вкупниот годишен при-
ход од сите извори не преминува 500 динари ме-
сечно по член на домаќинството, обложениот данок 
им се намалува за 30%. 

Ослободувањето и олеснувањето од плаќањето 
на данокот на приходи од имот предвидени во овој 
член се утврдуваат врз основа на писменото бара-
ње што го поднесува обврзникот до органот за 
приходи. 

5. Данок на добивка од игри на среќа 

Член 26 
Данок на добивка од игри на среќа се плаќа 

по стапка од 10%. 

6. Данок на имот 

Член 27 
Данок на имот во сопственост на граѓаните се 

плаќа и тоа: 
1. за станбени згради и станови — 10 динари 

по 1 м2 корисна станбена површина; 
2. за згради за одмор и закрепнување (викенд 

куќи) — 15 динари по 1 м2 корисна површина и 
3. за деловни простории — 20 динари по 1 м2 

корисна деловна површина. 
За деловните згради односно простории во кои 

самите сопственици вршат самостојна стопанска и 
професионална дејност, данокот е понизок за 50% 
од определениот износ, односно 10 динари по 1 м2 

корисна деловна површина. 
На обврзниците на кои им е признаено осло-

бодување односно олеснување на данокот на при-
ходи од имот, под исти критериуми пропишани со 
оваа одлука им се признава и право на ослободу-
вање и олеснување на данокот од имотот. 

Член 28 
На зградите за одмор и закрепнување (викенд 

куќи) и деловните згради, се плаќа данок на имот 
без оглед во кои населени места се наоѓаат згра-
дите. 

Член 29 
Под корисна станбена површина во смисла на 

членот 27 од оваа одлука се смета вкупната по-
вршина на соби, кујни, претсобја, ходници, сало-
ни, бањи, поткровни мансарди, освен внатрешни 
скали, тавански простории, доколку не се корис-
тат како мансарди, отворени балкони, тераси, визби 
и гаражи. 

Во деловната корисна површина се смета вкуп-
ната површина на деловната просторија, освен ма-
лцинскиот простор. 
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Член 30 
/Се ослободуваат од плаќање на данок на имот 

обврзниците што имаат сопствена станбена зграда 
односно стан до 80 м^ корисна станбена површина, 
доколку ги користат за своите сопствени потреби. 

Член 31 
Данокот на имот за товарни патни моторни во-

зила и комби возила — фургони, се плаќа во го-
дишен износ по 1.000 динари по тон на носивост, 
а за тракторски приколки по 500 динари за секој 
тон носивост. 

Данокот на товарните патни моторни возила и 
комби возила-фургони се плаќа сразмерно на но-
сивоста, така што за секој започнат тон до 500 
кг. данокот изнесува 50% од износот во став 1 од 
овој член, а над 500 кг. до наредниот тон на носи-
воста се плаќа како за цел тон. 

7. Данок на наследство и подарок 

Член 32 
Данок на наследство за згради се плаќа по 

следниве стапки, и тоа: 

Ако основицата изнесува По стапка 
преку до II нас, ред Ост, нас, ред. 

100.000 4°/о 6% 
100.000 200.000 6% 8% 
200.000 300.000 8% 10% 
300.000 400.000 10% 13% 
400.000 600.000 13% 15% 
600.000 — 15% 20% 

Данок на наследство за земјиште се плаќа по 
следниве стапки, и тоа: 

Ако основицата изнесува По стапка 
преку до И наследен ред Ретаи, насл. ред. 

10.000 4% 6% 
10.000 20.000 6% 8% 
20.000 30.000 8% 10% 
30.000 40.000 10% 13% 
40.000 50.000 13% 16% 
50.000 60.000 16% 19% 
60.000 70.000 19% 22% 
70.000 — 22% 25% 

Член 33 
Данок на подарок на земјиште и градежни об-

јекти (згради) се плаќа на вкупна вредност по 
следниве стапки: 

Ако прометната вредност по 1 м2 изнесува: 

На земјиште Стапки 
На град. об јек. (згради) Стап-

преку ДО Стапки преку ДО; ки 
20 6% 1.000 8% 

20 30 9% 1.000 2.000 10% 
• 30 50 12% 2.000 3.000 12% 

50 70 15% 3.000 4.000 14% 
70 100 18% 4.000 5.000 16«/о 

100 — 20% 5.000 6.000 18% 
6.000 — 20»/о 

IV. ПОСТАПКА ЗА НАПЛАТА НА ДАНОК 

Член 34 
Помалите износи на обложените даноци, освен 

данок по одбивање и данок од вкупен приход на 
граѓаните се плаќаат како што следи: 

— обложениот данок до 200 динари се плаќа по 
една рата и 

— обложениот данок до 500 динари се плаќа во 
две еднакви полугодишни рати. 

За стасаност на данокот и рокот на наплатата 
ќе се применуваат одредбите од Законот за дано-
ците на граѓаните. 

Член 35 
Трошоците за секој излез на извршителите во 

врска со пописот, пленидбата и продажбата на по-
пишаните предмети изнесуваат 100 динари за еден 
работник. 

Член 36 
Трошоците на проценителите и сведоците се 

плаќаат по час, во зависност од месечната зара-
ботувачка, а ако не се во работен однос се пла-
ќаат дневно по 100 динари. 

Член 37 
На чуварот му припаѓа надоместок за трошо-

ците во врска со чувањето на предметите преда-
дени во висина на вистинските трошоци за пре-
несување до местото на чувањето, исхраната на 
добитокот, а за чување на предметите по 50 ди-
нари за секој започнат ден. 

V. Е М С Т В О 
Член 38 

На обврзниците што вршат угостителска, ка-
фемелачка и превозничка дејност со товарни пат-
ни моторни возила ќе им се издава одобрение за 
вршење на дејноста ако најмалку двајца граѓани 
жители на подрачјето на општина Куманово дадат 
писмена изјава со која емчат за исплата на нив-
ните даночни обврски. 

Изјавата од претходниот став во писмена фор-
ма се заверува од Општинскиот суд, а емците се 
должни да поднесат доказ за сопственост на имо-
тот со кој емчат за исплата на обврските на об-
врзникот. 

Емството може да се однесува на подвижен и 
недвижен имот и на готови пари. 

Висината на емството ќе се утврдува на просеч-
но годишно задолжение на еден обврзник во бран-
жата за која се бара одобрението. 

Еден примерок од изјавата за емството се до-
ставува до надлежниот орган на Општината за да-
вање на одобрение за вршење на определена деј-
ност и еден примерок на Управата за приходи. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 39 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за општин-
ските даноци на граѓаните, бр. 07-11544/1 од 31. 1. 
1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ", 
бр. 10/77. 

На облогот со даноците за 1977 година, што се 
врши наназад во 1978 година, ќе се применуваат 
прописите што биле во важност до влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Член 40 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 
јануари 1978 година и ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Куманово" и „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 07-1745/1 
17 февруари 1978 година 

Куманово 
Претседател 

на Соборот на месните 
заедници, 

Абдула Османи, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружени-

от труд, 
Момчило Јовановски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на општината, 

Методи Петровски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
ѓорѓи Цветковски, е. р. 
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Огласен дел 
ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Само-
управна интересна заедница на физичката култу-
ра на град Скопје — Скопје", се огласува за нева-
жен. (140) 

Загубениот печат под назив: „Предузеќе „Парк" 
ООУР „Декор" — Београд — Продавница бр. 5 — 
Скопље", се огласува за неважен. (564) 

Загубениот извод бр. 13 со прилози: 1, 2 и 3 од 
образец /43 на с-ка 2573 на износ од ТЈЅ$ 277,40 во 
корист на „Хемтекс" — Скопје, издаден од Стопан-
ска банка — Скопје, се огласува за неважен. (565) 

Загубениот готовински чек бр. 0403404, издаден 
од Воениот сервис во состав на Народната банка 
на Југославија во износ од 10.000,00 динари, на име 
Тодор Василев, ул. „Хо Ши Мин" бр. 106 — Скопје, 
се огласува за неважен. (595) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка издадена од Скопје на име Бо-

жидар Крстевски ,Скопје. (4067) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Суадет Јусуф Рамадан, Скопје. (4068) 
Меница на износ од 13.111,25 динари, издадена 

од Мод ната конфекција „Солидност" — Прилеп на 
09. 06. 1977 година, на име Училишен текстилен 
центар за образование на кадри од текстилна стру-
ка — Штип. 

Пасош бр. МА 350074, на име Верка Столеска, 
ул. „Б. Кидрич" бр. 15 — Прилеп. (4490) 

Воена книшка издадена од Љубљана на име 
Спасе Грујевски, Скопје. (4069) 

Воена книшка издадена од Пула на име Љубо-
мир Качаниклиќ, Скопје. (4070) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Данило Пајковски, Скопје. (4071) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Си-
меон Николовски, Скопје. (4072) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ми-
хајло ѓорѓиевски, Скопје. (4073) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Трајче Васил ев, Скопје. (4074) 

Воена книшка издадена од Тузла на име Тра-
јан Благоја Галевски, Скопје. (4075) 

Воена книшка издадена од Загреб на име Бла-
гоја Цубалевски, Скопје. (4076) 

Ученичка карта за патување во градски со-
обраќај, издадена од ГСП — Скопје на име Владо 
ѓорѓиевски, Скопје. (4077) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Шишево на име Томислав 
Трпчевски, Скопје. (4078) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ем-
рула Рамадани, е. Кондово, Скопје. (4079) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од АСУЦ — Скопје на име .Агим Азири, 
Скопје. (4080) 

Работна книшка рег. бр. 15/2113, издадена од 
Скопје на име Митра Тасевска, Скопје. (4081) 

Свидетелство за завршен техничар за електро 
струка на име Мемед Мемед, Гостивар. (4082) 

Лична карта на име Богољуб Гичевски, е. Гер-
мијан, Битола. (4083) 

Легитимација на име Митре Ристевски, При-
леп. (4084) 

Работна книшка на име Трајче Митревски, е. 
Извор, Т. Телес. (4085) 

Свидетелство за IV одделение на име Маца 
Манева, е. Бањица, Т. Велес. (4086) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бранка 
Свинарска, е. Владимирово, Берово. (4085) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Борис Терзиев" е. 

Дол. Чичево на име Мара Јованова, е. Крушевица, 
Кавадарци. (4088) 

Свидетелство од VIII одделение на име Лилја-
на Павлеска, Прилеп. (4089) 

Свидетелство од IV одделение на име Павлина 
Андоноска, е. Ореоец, Прилеп. (4090) 

Свидетелства од III и IV година, издадени од 
Училиштето „Н. Буѓони" — Куманово на име Ласте 
Наумовски, ул. „III македонска ударна бригада" 
бр. 154, Куманово. (4091) 

Свидетелство за VII одделение на име Аким 
Емши, е. Синичани, Тетово. (4092) 

Свидетелство од IV одделение издадено од 
Училиштето „Братство" — е. Челопек на име Ол-
гица Јовановска, е. Милетино, Тетово. (4093) 

Свидетелство од III одделение, издадено од 
О. У. „Братство" — е. Челопек на име Рамадан Му-
стафаи, е. Милетино, Тетово. (4094) 

Диплома на име Лирим Садики, ул. „108" бр. 7, 
Тетово. (4095) 

Свидетелство за И клас гимназија на име Даут 
Мемети, Тетово. (4096) 

Свидетелство на име Исмет Лумас, ул. „Прес-
л а т к а " бр. 33, Тетово. (4097) 

Свидетелство од IV одделение на основно учи-
лиште на име Џеваир Емини, Тетово. (4098) 

Работна книшка на име Исмаиљ Шасивари, е. 
Средорек, Куманово. (4099) 

Работна книшка на име Божидар Павловски, 
ул. „Ср. Пужељко" бр. 35, Куманово. (4100) 

Свидетелство за осмо одделение ,издадено 1953 
год. од Гимназијата „Гоце Делчев", Куманово на 
име Даница Божиновска, ул. „Б. Ст. Гојчо" бр. 13, 
Куманово. (4105) 

Работна книшка на име Живоин Савиќ, е. Тро-
меѓа, Куманово. (4106) 

Свидетелство за VII одделение на име Велин 
Илиевски, ул. „Тодор Чангов" бр. 40/Р, Титов Ве-
лес. (4107) 

Диплома на име Жарко Наумчески, Гостивар. 
(4108) 

Свидетелство за завршена гимназија на име 
Менде ѓорѓиевски, ул. „Б. Кидрич" бр. 48, Гости-
вар. (4109) 

Работна книшка, на име Видосава Јанковска, 
е. Чајле, Гостивар. (4110) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Љу-
бомир Илиќ, Скопје. (4111) 

Здравствена книшка издадена од Скопје на 
име Лилјана Секели, Скопје. (4112) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Вла-
димир Стојановски, Скопје. (4113) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
О. У. „Александар Урдаревски" на име Донка Ки-
ровска, е. Бојане, Скопје. (4114) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек, 
Скопје на име Амет Јахир Азири, Скопје. (4115) 

Гарантна книшка за возило „Застава 101 лукс" 
со број на мотор 0186602, број на шасија 302155 и 
број на сервисна книшка 030839, издадена од За-
води „Црвена застава", Крагујевац на име Стефчо 
Петков, Скопје. (4116) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Дра-
ган Давитковски, Ѓ. Петров. \ (4117) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Каплан Салихи, Скопје. (4118) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Драги Јовановски, Скопје. (4119) 

Воена книшка издадена во Сисак на име Пе-
тар Марковиќ, Скопје. (4120) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Васко Шошков, Скопје. (4121) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Крсто Левојковски, е. Мирковци, 
Скопје. - (4122) 

Свидетелство од VIII одделение на име Крсте 
Најдоски, ул. „Д. Нареднико" бр. 23, Прилеп. (4123) 

Свидетелство од IV одделение на име Весела 
Димкоска, ул. „158" бр. 4, Прилеп. (4124) 
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Свидетелство од VIII одделение на име Ристо 
Робески, ул. „Орде Кобацо" бр. 7, Прилеп. (4125) 

Ученичка книшка од IV одделение издадена 
од О. У. е. Долнени на име Милка Талеска, е. Но-
воселани, Прилеп. (4126) 

Свидетелство за VIII одделение на име Аце 
Кимески, ул. „Ѓ. Салај" бр. 15, Прилеп. (4127) 

Диплома од III година дрвно училиште на име 
Илија Кочоски, ул. „Пере Тошев", Прилеп. (4128) 

Воена книшка, на име Блаѓе Т. Денков, е. Гор-
ни Стубол — Пробиштип. (4197) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Панде 
Смилески, ул. „Д. Влахов" бр. 10 — Прилеп. (4129) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Боис-
лав Станковски, ул. „Будимаш" бр. 9/11 — Прилеп. 

(4130) 
Здравствена легитимација, на име Горѓи Дими-

триески, ул. „Л. Филипоски" бр. 39 — Прилеп. (4131) 
Свидетелство од VIII одделение, на име Ристе 

Трпчески, ул. „Д. Ацев" бр. 1 — Прилеп. (4132) 
Свидетелство од IV одделение, на име Љуба Ко-

стоска, е. Тополчани — Прилеп. (4133) 
Студентска легитимација, на име Зорица Пет-

коска — Прилеп. (4134) 
Уверение за саатчија, на име Александар Пет-

ровиќ, ул. „Вук Караџиќ" бр. 1 — Куманово. (4135) 
Работна книшка рег. бр. 3879, сер. бр. 297518, на 

име Ганова Пере Царева, ул. „В. Кидрич" бр. 1 — 
Ресен. (4136) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Гуласие Салаи, е. Јеловјане — Тетово. (4137) 

Свидетелство од IV разред, на име Есад Фера-
ти, е. Јеловјане — Тетово. (4138) 

Воена книшка бр. 25742, на име Рамадан Та-
хира е. Пршовци — Тетово. (4139) 

Свидетелство од V разред, на име Иљас Дер-
виши, е. Градец — Гостивар. (4140) 

Возачка дозвола, на име Светислав Бобанов-
ски, е. Лешок — Тетово. (4141) 

Свидетелство за I клас гимназија, на име Му-
нов Абдиљ, е. Доброште — Тетово. 4142) 

Возачка дозвола, на име Светислав Бобанов-
ски, е. Лешок — Тетово. (4143) 

Возачка дозвола, на име Јакуп Рамадани, е. 
Пирок — Тетово. (4144) 

Свидетелство од IV одделение, на име Халим 
Ајдини, е. Синичани — Тетово. (4145) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Дра-
гица Ордеска — Берово. (4146) 

Девизна штедна книшка „Стопанска банка" — 
Берово, на име Панте С. Корчовски, е. Русиново — 
Берово. (4147) 

Свидетелство за VI одделение, на име Фотирка 
Томеска, е. Пожаране — Гостивар. (4148) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Невена 
Трапоска, е. Д. Манастирец — Битола. (4149) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Ва-
си лка Богеска, ул. „Пелагонија" бр. 17 — Прилеп. 

(4151) 
Лична карта, на име Борис В. Мирчески, ул. 

„Ило Попадинец" бр. 7 — Прилеп. (4152) 
Свидетелство од VIII одделение, на име Лилја-

на Кондоска, ул. „Пере Темелкоски" бр. 19 — При-
леп. (4153) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Илија 
Димески, ул. „К. Фетак" бр. 24 — Прилеп. (4154) 

6 здравствени легитимации, на име Осман Кам-
бери, е. Шипковица — Тетово. (4155) 

Здравствена легитимација, на име Сулејмани 
Иси, ул. „Полог" бр. 61 — Тетово. (4156) 

Диплома, на име Скендер Хусеини, ул. „Ленин" 
бр. 29 — Тетово. (4157) 

Свидетелство, на име Рефет Незири, е. Вруток 
— Тетово. (4158) 

Воена книшка, на име Благоја Милевски, е. 
Радовце — Тетово. (4159) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола, на име Анастасија Енаќе, Демир Хисар — 
Битола. * (4160) 

Лична карта број 82376 издадена од СВР — 
Битола, на име Тодор Стојковски, е. Долно Егри 
— Битола. (4161) 

Белешка за пшеница, на име Велко Рикалоски, 
е. Кривогаштани — Прилеп. (4162) 

Свидетелство за IV одделение, на име Грозда 
Глигороска, е. Долнени — Прилеп. (4163) 

Воена книшка, на име Павле Николовски, е. 
Чаниште — Прилеп. (4164) 

Свидетелство од IV одделение, на име Вита Не-
гриева, е. Ново Лагово — Прилеп. (4165) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Лет-
ка Д. Спироска, е. Мажучиште — Прилеп. (4166) 

Диплома од IV година хемиско училиште, на 
име Митра Коприкоровска, ул. „М. Пијаде" бр. 168 
— Прилеп. (4167) 

Воена книшка издадена од ВП Травник, на 
име Миле Ј. Лејковски ,с. Сопотница — Демир Хи-
сар. (4168) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Сло-
боданка Божиноска, е. Г. Манастирец — Прилеп. 

(4169) 
Свидетелство од VIII одделение (вечерно), на 

име Горѓи Стеваноски, ул. „Тризла" бр. 71 — При-
леп. (4170) 

Свидетелство од УШ одделение, на име Илија 
Спиркоски, ул. „Н. Тесла" бр. 41 — Прилеп. (4171) 

Здравствена легитимација, на име Бранко Ар-
соски, ул. „Б. Кидрич" бр. 10 — Прилеп. (4172) 

Здравствена легитимација, на име Борче Дими-
триески, е. Брвеница — Тетово. (4173) 

Свидетелство од IV одделение, на име Симон 
Димовски, е. Блаце — Тетово. (4174) 

Свидетелство од VIII одделение издадено од 
Осмолетката „Братство" — е. Челопек, на име Пет-
рија Ангеловска, е. Блаце — Тетово. (4175) 

Свидетелство од IV одделение издадено од ОУ 
„Братство" — е. Челопек, на име Форедин Абази, 
е. Челопек — Тетово. (4177) 

Воена книшка, на име Петре Велков, е. Боси-
лово — Струмица. (4178) 

Свидетелство за IV година (диплома) издадена 
од економско училиште, на име Ристо Белочески, 
ул. „ЈНА" бр. 51 — Гостивар. (4179) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Слав-
ка Крстеска, е. Вруток — Гостивар. (4180) 

Свидетелство за завршено VII одделение, на 
име Анѓа Новакоска, е. Дебреште — Гостивар. (4181) 

Диплома за средно индустриско училиште, на 
име Зоре Богданоски, е. Дебреште — Гостивар. (4182) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Василе 
Неделкоски ул. „Кр. Волнароски" бр. 150 — При-
леп. (4183) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Јадран-
ка Станкоска, е. Дреновци — Прилеп. (4184) 

Работна книшка бр. 4016360556, на име Љубица 
Ковилова, ул. „692" бр. 34 — Скопје. (4185) 

Свидетелство од И година хемиско училиште, 
на име Јосиф Станојевиќ, ул. „К. Цветков" бр. 95 
— Титов Велес. (4186) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Реџеп 
Низами, ул. „Пречанска" бр. 10 — Тетово. (4187) 

Лична карта, на име Вејсел Ајдини, е. М. Ре-
чица — Тетово. (4188) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Азир Исмани, е. Желино — Тетово. (4189) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Иџете Изаири, е. Стримница — Тетово. (4190) 

Здравствена легитимација, на име Енвер Бес-
ник Салија, е. Врапчиште — Гостивар. (4191) 

Свидетелство, на име Алинафи Хасани, ул. „Т. 
Черепналкоски" — Гостивар. (4192) 

Здравствена легитимација, на име Лирије Аме-
ти, ул. „18 Ноември" бр. 82 — Гостивар. (4193) 

Работна книшка, на име Илија Марковски, ул. 
„Ж. Бра јковци" бб — Гостивар. (4194) 

Работна книшка, на име Бошко Настески, е. 
Вруток — Гостивар. (4195) 

Свидетелство за IV одделение, на име Стефан 
Јовановски — Делчево. (4196) 
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Ученичка книшка за V одделение, на име Бран-
ко Аврамоски, е. Бенче — Македонски Брод. (4198) 

Свидетелство за IV одделение, на име Абип 
Фазлиоски, е. Пласница — Македонски Брод. (4199) 

Свидетелство за VП одделение, на име Алит 
Карамолески, е. Пласница — Макед. Брод. (4200) 

Свидетелство за VII одделение, на име Асан 
Карамолески, е. Пласница — Макед. Брод. (4201) 

Свидетелство од V одделение, на име Андо Ди-
мовски, е. Чашка — Титов Велес. (4202) 

Воена книшка издадена во Сплит, на име Дим-
че Наумовски, Скопје. (4203) 

Воена книшка издадена во Скопје, на име Вла-
димир Тодор Димитровски, Скопје. (4204) 

Индекс бр. 6089 издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје, на име Билјана Таушанова, 
Скопје. (4205) 

Свидетелство за положен завршен испит изда-
дено од Центарот за образование — Руд. и желе-
зарница „Скопје" — Скопје, на име Љупчо Ѓор-
ѓиевски, Скопје. (4206) 

Свидетелство за завршена III година издадено 
од АСУЦ — Скопје, на име Драги Шурлиновски, 
Скопје. (4207) 

Воена книшка издадена во Скопје, на име Џев-
џет Селими, Скопје. (4208) 

Диплома издадена од Вишата школа за соци-
јални работници во Скопје, на име Вера Михајло-
ва, Скопје. (4209) 

Свидетелство за завршено стеНодактилограф-
ско училиште издадено во Скопје, на име Лидија 
Мустеникова, Скопје. (4210) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име 
Лидија Павловска, Скопје. (4211) 

Здравствена легитимација издадена во Скопје, 
на име Благоја Станковски, Скопје. (4212) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име 
Максим Видов, Скопје. (4213) 

Воена книшка издадена во Сарајево, на име 
Ибраим Вели, Скопје. (4214) 

Воена книшка издадена во Скопје, на име Вла-
до Китановски, Скопје. (4215) 

Здравствена легитимација издадена во Скопје, 
на име Добре Ристовски, Скопје. (4216) 

Свидетелство за завршено Стручно стопанско 
занатско училиште „Илинден" — Св. Николе, на 
име Душко Симонов, Скопје. (4217) 

Работна книшка со потврда I категорија на не-
вработеност издадена од Скопје, на име Никола 
Страхилов, Скопје. (4218) 

Воена книшка издадена во Врање, на име Ма-
теја Насте Пендаровски, Скопје. (4219) 

Воена книшка издадена во Скопје, на име Во-
јо Трајковски, Скопје. (4220) 

Свидетелство од IV одделение, на име Сузана 
Боракоска, ул. „Тризла" бр. 433 — Прилеп. (4221) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Зора 
Ташеска, ул. „11 Октомври" бр. 161 — Прилеп. (4222) 

Уверение за положен испит за ковачки занает 
ред. бр. 65, издадено од Комисијата за полагање на 
занаетчии на СО Ресен, на име Зејнеловски Име-
ров Нешат, ул. „29 Ноември" бр. 29 — Ресен. (4223) 

Уверение за положен испит за машинобравар-
ски занает, заведено под ред. бр. 334, издадено од 
Комисијата за полагање на занаетчии на СО Ресен, 
на име Зејнеловски Имеров Нешат, ул. „29 Ноем-
ври" бр. 29 — Ресен. (4223-а) 

Свидетелство од V одделение, на име Сафет 
Сантоски, е. Преглево — Македонски Брод. (4224) 

Свидетелство за завршен испит трговско учи-
лиште, на име Драгица Божиноска, е. Дворци — 
Македонски Брод. (4225) 

Свидетелство, на име Алија Демир Арапоски, 
е. Дворци — Македонски Брод. (4226) 

Свидетелство за V одделение, на име Исмет 
Деароски, е. Пласница — Македонски Брод. (4227) 

Свидетелство за V одделение, на име Мехмед 
Рамчески, е. Пласница — Македонски Брод. (4228) 

Свидетелство за VI одделение, на име Џемаил 
Алиоски, е. Пласница — Македонски Брод. (4229) 

Свидетелство за IV одделение, на име Раип 
Саитоски, е. Плашица — Македонски Брод. (4230) 

Свидетелство за IV одделение, на име Бастрија 
Рамчески, е. Пласница — Македонски Брод. (4231) 

Свидетелство за IV одделение, на име Раим 
Белулоски, е. Пласница — Македонски Брод. (4232) 

Свидетелство за IV одделение, на име Адија 
Ајрадиноски, е. Пласница — Македонски Брод. (4233) 

Свидетелство за IV одделение, на име Размен-
ка Митреска, е. Латово — Македонски Брод. (4234) 

Здравствена легитимација, на име Џеват Фида-
ни, е. Пирок — Тетово. (4235) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Ејуп Рустеми, е. Камењане — Тетово. (4236) 

Свидетелство за IV клас, на име Фејзула Феј-
зула е. Добри Дол — Гостивар. (4237) 

Свидетелство за IV клас, на име Неџат Ибра-
иму е. Добри Дол — Гостивар. (4238) 

Свидетелство за IV одделение, на име Горица 
Савеска, е. Клепач — Битола. (4239) 

Свидетелство од III година дрвно училиште, на 
име Миле Секулоски, е. Боротино — Прилеп. (4240) 

Свидетелство, на име Методија Костовски, ул. 
„Трст" бр. 10 — Куманово. (4241) 

Диплома за КВ електричар, на име Петар Дам-
чевски, ул. „755" бр. 1 — 4/4 — Куманово. (4242) 

Свидетелство, на име Вита Недева, е. Грнчи-
ште — Титов Велес. (4243) 

Свидетелство, на име Трајанка Александева, е. 
Подлес — Титов Велес. (4244) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Видан 
Момчиловић е. Голозинци — Титов Велес. (4245) 

Работна книшка, на име Томислав Трајковски, 
ул. „Славиша Вајнер" — Куманово. (4246) 

Свидетелство, на име Исмаил Мустафов, ул, 
„Средорек" бр. 41 — Куманово. (4247) 

Диплома, на име Абедин Дехари — Тетово. (4248) 
Свидетелство од IV одделение, на име Есат 

Ферати, е. Јеловјане — Тетово. (4249) 
Возачка дозвола, на име Акиф Лимани, ул. 

„Вардарска" бр. 13 — Тетово. (4250) 
Свидетелство, на име Агим Јобриу, е. Пирок — 

Тетово. (4251) 
Свидетелство за VIII одделение издадено од 

ОУ „Братство" — е. Челопек, на име Палат Скен-
дер^ е. Челопек — Тетово. (4252) 

Работна книшка, на име Киро Д. Чосевски, е. 
Русиново — Берово. (4253) 

Свидетелство за IV одделение, на име Богдан 
Темелковски, ул. „22" бр. 2 — Битола. (4254) 

Свидетелство од VII одделение, на име Томчо 
Трајчевски, Плетвар — Прилеп. (4255) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Жарко 
Атанасески, ул. „Пеце Спиркоски" бр. 5 — При-
леп. (4256) 

Свидетелство, на име Трајан Николоски, ул. 
„М. Пијаде" бр. 3 — Прилеп. (4257) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Борис 
Глигоров, Виница. (4258) 

Работна книшка, на име Александар Ј. Васи-
лов — Пехчево. (4259) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Нико-
ла Ивановски, нас. Драчево, ул. „Жарко Зрења-
нин" бр. 122-6 — Скопје. (4260) 

Здравствена легитимација, на име Петар Или-
оски, ул. „И. Р. Лола" бр. 5 —• Прилеп. (4261) 

Свидетелство за IV одделение, на име Павле 
Николоски, е. Чаниште — Прилеп. (4262) 

Книшка, на име Трајанка Александрова, е. 
Подлес — Титов Велес. (4263) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Тра-
јанка Лазаркова, е. Д. Жилово — Т. Велес. (4264) 

Работна книшка, на име Методија Маркоски, е. 
Томино Село — Македонски Брод. (4265) 

Свидетелство за VI клас, на име Измир Косри, 
е. Раковец — Тетово. (4266) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Гафур 
Хисени, е. Синичани — Тетово. (4267) 
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Ученичка книшка од VI одделение, на име Ша-
бан Р. Абди, ул. „Ј. Сандански" бр. 42 — Тетово. 

(4268) 
Оружен лист бр. 1665,. на име Трпко Јованов-

ски, с. Милетино — Тетово. (4269) 
Свидетелство за П и III година, на име Симун 

Костоски, Гостивар. (4270) 
Свидетелство за VIII одделение, на име Бранко 

Стоилковски, е. Вратиславци — Делчево. (4271) 
Книшка, на име Македонка Стојковска, е. Ја-

кимово — Виница. (4272) 
Воена книшка издадена од Сарајево, на име 

Неџип Агушев — Скопје. (4273) 
Месечна ученичка карта — вонградска, изда-

дена од ГСП — Скопје на име Зорица Најдоска — 
Скопје. (4274) 

Воена книшка издадена во Скопје, на име 
Му амед Исмаил Илијаз — Скопје. (4275) 

Месечна ученичка карта — вонградска, изда-
дена од ГСП — Скопје на име Митковски Зоран, е. 
Арачиново — Скопје. (4277) 

Здравствена легитимација издадена во Св. Ни-
коле, на име Ефка Тимова, е. Ѓузумелци —- Свети 
Николе. (4278) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име 
Маре Милеска — Скопје. (4279) 

Здравствена книшка издадена од Воено здрав-
ствено осигурување — Скопје, на име Драгица 
Живковиќ — Скопје. (4280) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
АСУЦ, на име Сашо Кецкаровски — Скопје. (4281) 

Возачка дозвола бр. 8428 издадена од ОВР — 
Битола, на име Благоја Богдановски, ул. „Ријека" 
бр. 22-а — Битола. (4282) 

Диплома, на име Тодорка Тркалеска, ул. „Тр. 
Сандански" — Прилеп. (4283) 

Индекс, на име Вера Николовска, ул. „Д. Вла-
хов" бр. 6 — Битола. (4284) 

Свидетелство за завршен испит бр. 03232/10, на 
име Петар Димески, ул. „Егејска" бр. 67 -— При-
леп. (4285) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Благој 
Свинарски, е. Владимирово — Берово. (4283) 

Работна книшка, на име Мирјана Ќука, Гим-
назија „Браќа Миладиновци" — Битола. (4287) 

Работна книшка, на име Томе Милевски, е. Се-
кирчани — Битола. (4287) 

Свидетелство за VIII одделение бр. 06-176/16, на 
име Цветанка Костоска, ул. „К. Гаврилоски — Ја-
не" бр. 10 — Прилеп. (4289) 

Воена книшка, на име Симон Јошески, ул. 
Марксова" бр. 170 — Прилеп. (4290) 

Работна книшка, на име Виолета Стојановска, 
е. Клечевце — Куманово. (4291) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Пан-
дорка Малунова, ул. „Ст. Богоев" бр. 9 —• Титов 
Велес. (4292) 

Свидетелство од VI одделение, на име Месит 
Саитоски, е. Пласница — Македонски Брод. (4293) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Мили-
сав Панчевски, е. Д. Манастирец — Прилеп. (4294) 

Свидетелство за IV одделение, на име Мемет 
Ибески, е. Преглово — Македонски Брод. (4295) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
ОУ „Братство", на име Ваит Амети, е. Челопек — 
Тетово. (4295) 

Свидетелство од IV одделение, на име Афет 
Емрули, е. Д. Палчиште — Тетово. (4297) 

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчино-
в и ћ , на име Мухарем Ахмеди, е. Челопек — Те-
тово. (4298) 

Воена книшка, на име Сабит Зулбеари, е. Сел-
це — Тетово. (4299) 

Здравствена легитимација, на име Радомир Мо-
мировски, ул. „Гоце Делчев" бр. 10 — Тетово. (4300) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Муарем Абази, е. Д. Палчиште — Тетово. (4301) 

Свидетелство за II година издадено од учили-
штето за занимања „Димитар Влахов" од Скопје, 
на име Елизабета Јовчевска — Скопје. (4302) 

Воена книшка издадена во Карловац, на име 
Томислав Цветковски — Скопје. (4303) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Иб-
раим Рамадан Зекировски, Идризово, Скопје. (4304) 

Воена книшка издадена во Скопје, на име Ри-
сто Ангеле Спасовски, Скопје. (4305) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име 
Љубиша Манасиеевиќ, Скопје. (4306) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Бои-
слав Душан Бојчевиќ, е. Радишани — Скопје. (4307) 

Лична карта бр. 20247, на име Димко Андонов-
ски, ул. „К. Јосифоски" бр. 68 — Прилеп. (4308) 

Уверение бр. 13/123 издадено од ВЕШ, на име 
Драгица Р. Антовска, е. Бешиново — Свети Николе. 

(4309) 
Свидетелство за економско училиште, на име 

Панде Трај коски, ул. „Кр. Спиркоски" бр. 7 — 
Прилеп. (4310) 

Свидетелство за IV одделение, на име Роза 
^ристоска, е. Вранче — Прилеп. (4311) 

Ученичка книшка до IV одделение, на име Мито 
Савкоски, е. Сарандиново — Прилеп. (4312) 

Свидетелство од III година средно економско 
училиште, на име Муса Алкоски, ул. „Тризла" бр. 
473 — Прилеп. (4313) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Училиштето „Ј. Крчоски" — Кр. Паланка, на име 
Ванчо Стојановски, ул. „Партизанска" бр. 2 — 
Крива Паланка. (4314) 

Свидетелство за III клас гимназија, на име 
Исак Мурати, е. М. Речица — Тетово. (4315) 

Диплома, на име Исак Мурати, е. М. Речица — 
Тетово. (4315-а) 

Лична карта, на име Јумни Мемиши, е. Чиф-
лик — Тетово. (4316) 

Воена книшка, на име Салман Кемани, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 47 — Гостивар. (4317) 

Свидетелство за V одделение, на име Бранко 
Шарковски, е. Мачево — Берово. (4318) 

Свидетелство од IV разред, на име Ариф Илми-
насан, е. Пирок — Тетово. (4319) 

Свидетелство за IV клас, на име Латиф Вели-
ли, е. Рековце — Тетово. (4320) 

Свидетелство за II година издадено од Х.П.Т.У. 
— Прилеп, на име Илија Јованоски, ул. „Пирин-
ска" бр. бб — Прилеп. (4321) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Ѓорги 
Димоски, ул. „Мечкин Камен" бб — Прилеп. (4322) 

Здравствена легитимација, на име Џемаил 
Алиу, ул. „Вардарска" бр. 106 — Тетово. (4323) 

Возачка дозвола бр. 2401, на име Крсто Нико-
лоски, ул. „Железничка" бр. 20 — Тетово. (4324) 

Здравствена легитимација, на име Рами Курти-
ши, ул. „Вардарска" бр. 67 — Тетово. (4325) 

Свидетелство за IV одделение, на име Алил 
Селмани, Е. Чифлик — Тетово. (4326) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Асан 
Берзати, Е. Боговиње — Тетово. (4327) 

Свидетелство од V одделение, на име Самет 
Шерифи, Е. Камењане — Тетово. (4328) 

Свидетелство, на име Славица Господкова, Е. 
Звегор — Делчево. (4329) 

Уверение за завршен испит издадено од Уго-
стителско училиште, на име Драге Брешкоски, ул. 
„Ладо Лапецот" бр. 22-г — Прилеп. (4330) 

Свидетелство за IV одделение, на име Самет 
Рецепи, Е. Пирок — Тетово. (4331) 

Диплома од IV клас издадена од Гимназијата 
„К. Пејчиновић, на име Мухамет Зилбехари, Е. 
Челопек — Тетово. (4332) 

Возачка дозвола, на име Зуди Шеку, ул. „Бео-
градска" бр. 10 — Гостивар. (4333) 

Здравствена легитимација, на име ѓорѓи Лаза-
ревски, Е. Олевени — Битола. (4334) 

Диплома од III година издадена од УЗУС — ТОЈ-
ТОВ Велес, на име Димче Шопов, Е. Башино — Ти-
тов Велес. (4335) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Тадедин Шаќири, Е. Желино — Тетово. (4336) 
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Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Кадире Шеќири, е. Желино — Тетово. (4337) 

Здравствена легитимација, на име Кофила Тр-
певска, е. Сараќино — Тетово. (4338) 

Оружен лист, на име Кадри Абдураман, е. Те-
ново — Тетово. (4339) 

Свидетелство, на име Насир Амети, е. Градец 
— Гостивар. (4340) 

Свидетелство, на име Рашит Фетаи, е. Балин-
дол — Гостивар. (4341) 

Режи карта, на име Добре Богданоски, ул. „Н. 
Парапунов" бр. 182 — Гостивар. (4342) 

Свидетелство, на име Ќемал Беќири, е. Градец 
— Гостивар. (4343) 

Сообраќајна книшка бр. ТЕ—168-91, на име 
ЖАС — Скопје ЕЗТ — Гостивар. (4344) 

Возачка дозвола, на име Добре Бобановски, 
ул. „Н. Парапунов" бр. 152 — Гостивар. (4345) 

Лична карта, на име Никола Михај ловски, е. 
Вруток — Гостивар. (4346) 

Членска карта издадена од Сојузот на слепи — 
Гостивар, на име Никола Михај ловски, е. Вруток 
— Гостивар. (4346-а) 

Членска карта издадена од Сојузот на слепи — 
Гостивар, на име Никола Михај ловски, е. Вруток 
— Гостивар. (4346-6) 

Воена книшка, на име Илија Тодоров, ул. „Бел 
Камен" бр. 24 — Штип. (4347) 

Индекс бр. 126, на име Димко Мовјоски, ул. 
„Маркова" бр. 84 — Прилеп. (4349) 

Книшка, на име Лиман Садики, е. Ваксинце — 
Куманово. (4350) 

Воена книшка, на име Момчило М. Трајковски, 
ул. „Н. Тесла" бр. 20 — Куманово. (4351) 

Работна книшка, на име Мирослав Димитриев-
ски, ул. „Ж. Ј. Шпанац" бр. 5/5 — Куманово. (4352) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Халим 
Селмани, е. Д. Гоновица — Гостивар. (4353) 

Свидетелство за I година издадено од Гимна-
зија „А. Русковски" — Берово, на име Живка Ј. 
Радинска — Берово. (4354) 

Работна книшка, на име Киро Јумруковски, е. 
Гермијан — Битола. (4355) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Киро 
Јумруковски, е. Гермијан — Битола. (4355-а) 

Диплома, на име Велика Атанасовска, ул. „Де-
барска" бр. 107 — Битола. (4356) 

Работна книшка, на име Трајче Ташковски, е. 
Кременица — Битола. (4357) 

Лична карта, на име Љубе Ристески, е. М. Ко-
њари — Прилеп. (4358) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Сла-
вица Илкоска, ул. „И. Л. Рибар" бр. 5 — Прилеп. 

(4359) 
Свидетелство, на име Менка Секуловска, нас. 

Чашка — Т. Велес. (4360) 
Ученичка книшка, на име Месут Исмаиљи, е. 

Гермо — Тетово. (4361) 
Свидетелство од VIII одделение, на име Неџат 

Зејнули, е. Пирок — Тетово. (4362) 
Свидетелство од IV одделение, на име Невзат 

Вељиу, е. Градец — Тетово. (4363) 
Свидетелство за I, П, Ш и IV одделение, на 

име Зекирија Нухи, е. Боговиње — Тетово. (4364) 
Земјоделска здравствена легитимација, на име 

Абдиу Неџади, е. Стримница — Тетово. (4365) 
Свидетелство за IV одделение, на име Рамадан 

Јакја Џемали, е. Јеловјане — Тетово. (4366) 
Свидетелство за VI одделение, на име Даут 

Етеми, е. Јеловјане — Тетово. (4367) 
Свидетелство од IV одделение, на име Музафер 

Исмани, е. Боговиње — Тетово. (4368) 
Свидетелство, на име Џеваир Веј оски, е. Бело-

виште — Гостивар. (4369) 
Здравствена легитимација, на име Сел ајдин Ли-

маноски, ул. „П. Попоски" бр. 88 — Гостивар. (4370) 
Воена книшка, на име Азби Н. Салии, е. Ка-

мењане — Тетово. (4371) 
Земјоделска здравствена легитимација, на име 

Осман Сеадини, е. Желино — Тетово. (4372) 

Воена книшка, на име Азби Муадини, е. Ка-
мењане — Тетово. (4373) 

Лична карта, на име Мавие Аземи, е. Доброште 
— Тетово. (4374) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Зора 
Ј, Петреска, ул. „11 Октомври" бр. 161 — Прилеп. 

(4375) 
Воена книшка, на име Стеван Б. Самарџиески, 

ул. „Бр. Бешироски" бр. 27 — Прилеп. (4376) 
Свидетелство од VIII одделение, на име Мир-

јана Митреска, е. Ст. Лагово — Прилеп. (4377) 
Работна книшка, на име Зора Котеска, ул. „Б. 

Кидрич" бр. 85 — Прилеп. (4378) 
Свидетелство од V одделение, на име Роза Ок-

л е в а , ул. „Р. Левката" бр. 2 — Прилеп. (4379) 
Лична карта, на име Себајдин Шаќироски, ул. 

„Даб. Завој" бр. 125 — Прилеп. (4380) 
Свидетелство од VIII одделение, на име Кица 

Стојаноска, е. Сланско — Македонски Брод. (4381) 
Индекс со рег. бр. 212/67 издаден од страна на 

ВЕШ — Прилеп, на име Драгинка Иваноска, е. 
Лескоец — Ресен. (4382) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Медицинскиот центар 

Куманово и работничките совети на ООЗТ — Оп-
шта и превентивна медицина и Забна поликлиника 

р а с п и ш у в а а т 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на: 

1. Директор на ООЗТ — Општа и превентивна 
медицина 

2. Директор на ООЗТ — Забна поликлиника 
3. Раководител на работна заедница на заед-

нички служби. 
У с л о в и : 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните услови: 

1. Да има завршено Медицински факултет, по-
ложен специјалистички испит и 5 години работно 
искуство во струката. 

2. Да има завршен Стоматолошки факултет, по-
ложен специјалистички испит и 5 години работно 
искуство во струката. 

3. Дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и 5 години работно искуство во стру-
ката. 

Кандидатите да поседуваат морално-политички 
квалитети. 

Со молбата кандидатите да ги приложат по-
требните документи. 

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

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до конкурсната комисија на Центарот односно 
ООЗТ. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид за разгледување. 

Медицинскиот центар — Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за специјализација на еден лекар по специјално-
ста ПЕДИЈАТРИЈА 

Услови: Кандидатот треба да ги исполнува општи-
те услови за специјализација, при што пред-
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ност ќе има кандидатот вработен во Меди-
цински центар — Дебар. 
Пријавите со потребната документација се 
доставуваат до Комисијата за специјализа-
ција во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

(109) 

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет 
при Фабриката за производство на конфекција 
„Партизанка" — Делчево, донесена на седницата 
одржана на 30 јануари 1978 година, се распишува 

К О Н К У Р С 

за реизбор на секретар 
Кандидатот, покрај општите услови предвидени 

со Законот, треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено правен факултет или виша 
управна школа со 3 години работао искуство на 
раководно работао место. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до архивата на работната организација. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (110) 

ОРГАНСКО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 
„НАУМ НАУМОВСКИ — БОРЧЕ" — СКОПЈЕ 

Р. 3. ИРИ 
врз основа на Правилникот за начинот и постап-
ката за отстапување и изведување на инвестицио-
ни објекти („Службен весник на СРМ", бр. 24/74), 
објавува 

К О Н К У Р С 
за подобност на изведувачите за отстапување 
на изградба на инвестициони објекти „ПАН Ш" 

Скопје 

Ј. Предмет на отстапувањето се градежните ра-
боти на инвестициониот објект „ПАН Ш" а 
кој ќе се гради во кругот на „ОХИС" — Скопје. 

2. Ориентациона вредност на инвестициониот об-
јект изнесува 70.000.000 динари. 

3. Рок на завршување на градежните работи е 
(6) шест месеци. 

4. Заинтересираните изведувачи ОЗТ поднесуваат 
пријави во писмена форма со напомена за уче-
ство на конкурсот. 

5. Пријавата за учество на конкурсот треба да ги 
содржи следните податоци: 

1) полн назив на ОЗТ и точна адреса, 
2) податоци за квалификационата структура на 

вработените, 
3) податоци за техничката опременост на ОЗТ, 
4) податоци на капацитетот (работната сила и 

структура, и градежна опрема) која ќе биде 
ангажирана за изведување на инвестицио-
ниот објект, 

5) податоци и список на изведени слични об-
јекти, 

6) извод од завршната сметка за 1977 год. и 
успехот на работењето. 

Критериумите цитирани во точката 5, ќе служат 
за оценка на подобност за учество на конкурсот. 

6. Подносителот на пријавата е должен да под-
несе доказ (регистрација) дека е овластен за 
изведување на инвестициони објекти од овој 
вид. 

7. Краен рок за поднесување на пријави е 10 де-
на од објавувањето на овој конкурс. 

8. Одлука за оцена на подобност ќе донесе ко-
мисијата 5-от ден по истекот на рокот за при-
јавување. 

9. Претставниците на изведувачките ОЗТ кои 
поднеле пријави се обавезни на стручната ко-

мисија да ги предадат своите писмени овлас-
тувања за застапување. 

10, Нема да се земат во разгледување некомплетни 
пријави и пријави кои се доставени по истек-
нувањето на определениот рок. 

И. Конкурсот ќе се одржи во колку пристигнат 
најмалку две пријави, отсуството на претставни-
ците не го одложува одржувањето на конкур-
сот. 

12. Одлука за избор на подобност ќе се донесе во 
рок од десет дена од денот на истекувањето на 
рокот за поднесување на пријави, во кој рок 
ќе бидат обавестени подносителите на прија-
вите. 

13. Изведувачките ОЗТ кои ќе бидат оценети ка-
ко подобни, се должни во рок од 30 дена од 
денот на приемот на одлуката за подобност да 
ги достават своите понуди. 
Секој изведувач може да достави по една по-
нуда. 

14. Отстапување на работите ќе се изврши под 
условите определени со овој конкурс, инвес-
тиционата техничка документација, општите 
услови за договарање и градење на инвести-
циони објекти, како и посебните услови на ин-
веститорот. 

15. Во времето на траењето на конкурсот, заинте-
ресираните можат да извршат увид на инвес-
тиционата техничка документација секој рабо-
тен ден од 8—12 часот во просториите на ин-
веститорот — РЗ. ИРИ „ОХИС" — Скопје. 

16. Со одлуката за отстапување на работите ќе 
бидат обавестени сите учесници во рок од 10 
(десет) дена од истекот на конкурсот. 

ОРГАНСКО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА „НАУМ 
НАУМОВСКИ — БОРЧЕ" Р. 3. ИРИ — СКОПЈЕ, 
врз основа на Правилникот за начинот и постапка-
та за отстапување и изведување на инвестициони 
објекти („Службен весник на СРМ" бр. 24/74), обја-
вува 

КОНКУРС ЗА ПОДОБНОСТ 

за изработка на процесна опрема, испорака и мон-
тажа на термички уреди и инсталации и сервиси 
со надворешен развод за производство на полиа-
крилнонитрилно влакно за објект ПАН-Ш во из-
градба 

I. 
1 ПАН-Ш во изградба со капацитет 10.000 тон/год. 

влакно на локација во кругот на ОХИС — 
Скопје; 

2. Рок на завршувањето на работите и почеток на 
пробниот погон во П-ра половина на 1980 година. 

ПРЕДМЕТ НА ОТСТАПУВАЊЕ: 

1. а) Изработка на процесна опрема за производ-
ство на полиакрилнонитрилно влакно за об-
јект ПАН-Ш во изградба; 

2. а) Ориентациона вредност на работите изнесува 
50.000.000 динари; 

3. а) Рок на завршување на работите 8 (осум) ме-
сеци. 

б) Испорака и монтажа на термички уреди и ин-
сталации и сервиси со надворешен развод; 

2. б) Ориентациона вредност на работите изнесува 
16.000.000 динари; 

3. б) Рок на завршување крај на 1979 година. 
II. 

1. Документацијата која учесниците во конкурсот 
треба да ја достават за докажување на по-
добноста за изведување на предметните ра-
боти треба да содржи: 

1. 1. решение за регистрација кај надлежниот ор-
ган, за изведување на предметните работи, 

1. 2. список на објекти каде што изведувале слич-
ни работи, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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1. 3. преглед и структура на механизацијата и ос-
танатите средства за изведување на работите, 

1. 4. преглед на квалификационата структура на 
работна сила, 

1. 5. преглед на капацитети и работна сила кои ќе 
можат да се стават на располагање за изве-
дување на предметните работи во наведениот 
временски интервал, 

1. 6. извод од завршната сметка за 1977 година и 
успех во работењето. 

Ш. 
1. Отстапувањето за изведување на предметните 

работи по завршениот конкурс за подобноста 
ќе се изврши со директно договарање. 

IV. 
1. Документацијата со доказите за подобноста 

треба да се достави на адреса: 

ОРГАНСКО ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 
„НАУМ НАУМОВСКИ — БОРЧЕ" 91000 —СКОПЈЕ 

Р. 3. ИРИ 
со ознака за конкурс најдоцна 10 дена од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 
Одлука за оцена на подобност ќе донесе ко-
мисијата петтиот ден по истекот на рокот за 
пријавување. 

2. Техничката документација за изведување на 
опремата може да се разгледа секој ден од 
8—13 часот во просториите на ОХИС — Скоп-
је, во Р. 3. ИРИ. 

3. Непотполна и неблаговремено доставена до-
кументација ќе се смета како да не е подне-
сена. 

Врз основа на Законот за изградба на инвести-
циони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
35/73, 46/73, 9/74 и 47/74) и Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
24/74), Комисијата, оформена со решение бр. 02-399/7 
од 17. 02. 1978 г., за спроведување на постапката 
при ООЗТ „Електродистрибуција" — Битола, обја-
вува 

О Г Л А С 

за подобен изведувач за отстапување на работите 
изградба на НО КV далновод од ТЕЦ Битола до ТС 
110/35 КУ' Боримечка I етапа 

1. Предмет на отстапување е изградба на дално-
вод ИО КУ ТЕД Битола до ТС 110/35 КУ Бори-
лачка (I етапа )во должина од сса 3,737 км. 

2. Видови работи: 
а) градежни работи: копање темели, бетонира-

ње темели, изработка, составување и дигање 
на столбови; 

б) монтажни работи: монтажа на изолатерски 
вериги, монтажа на носачи за заштитно ја-
же, монтажа на јажињата и заземление на 
столбовите; 

в) по потреба учесникот може да ангажира и 
квалификувани кооперанти за наведените 
работи, но само во согласност на инвестито-
рот. 

3. Пријавите за оглас треба да го содржат след-
ното : 
— точен назив и адреса на изведувачката ор-

ганизација; 
— податоци за стручните кадри кои ќе учест-

вуваат во изградбата на објектот; 
— податоци на техничката опременост на изве-

дувачката организација; 
— доказ од подносителот на пријавата дека е 

регистриран кај надлежниот суд за изведу-
вање работи предвидени во точка (1); 

— прилог референца за досегашното учество 
во изведување на вакви слични или сродни 
работи и тоа како основен носител на тие 
работи. 

4. При утврдување на подобноста ќе се има пред-
вид следното: 
— способноста на изведувачот со сопствена ра-

ботна сила и механизација да изведе одре-
дени видови работи од точка (2); 

— можност на изведувачот да ги запази одре-
дените рокови; 

— искуство во изградба на исти или слични 
обј екти. 

5. Ориентациона вредност за изградба на објек-
тот изнесува 5.000.000 динари. 

6. Рокот за изведување на работите на објектот 
изнесува 60 (шеесет) работни дена од денот 
на потпишувањето на договорот. 

7. Пријави за огласот се поднесуваат на адреса: 
ООЗТ „Електродистрибуција" Битола, ул. Сто-
ларска бб со назнака „За оглас за подобност". 
Рок за поднесување на пријавите е 15 (петнае-
сет) дена од денот на објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ". 

8. Изборот на подобен изведувач ќе се изврши 5 
(пет) дена по истекот на рокот за поднесување 
пријави. 

9. Пријавите кои ќе ги исполнуваат условите спо-
ред овој оглас како и оние кои ќе пристигнат 
по утврдениот рок нема да бидат земени пред-
вид при разгледувањето. 

10. Овој оглас ќе се одржи ако благовремено би-
дат поднесени најмалку две пријави кои ги 
исполнуваат условите од огласот. 

11. Одлука за тоа која изведувачка организација е 
подобна ќе биде донесена во рок од 10 дена 
од денот на одржување на огласот. 
Одлука за подобен изведувач заедно со образ-
ложение ќе им биде доставена на сите изведу-
вачки организации кои ќе учествуваат на овој 
оглас за подобност, во рок од 10 (десет) дена од 
денот на донесувањето на одлуката. (121) 

Врз основа на член 33 и 34 став 4 од Законот 
ловство („Службен весник на СРМ" бто. 5/73 

година), Собранието на општина Кисела Вода — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за доделување на стопанисување низинското ло-
виште на подрачјето на Општината „Кисела Вода" 
— Скопје. 
Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат 
следните услови: 
— да се ловечки организации, 
— да се организации што се занимаваат со ловно 

стопанство, 
— да се шумски, земјоделски и други организации 

на здружен труд, кои стопанисуваат целосно 
или со поголем дел од површината на кое се 
установува ловиште. 

— да располагаат со стручни лица за ловство и 
ловочувари. 
Рокот на поднесување на барањата со потреб-

ната документација трае 15 дена од објавувањето 
на конкурсот. 

Барањата се поднесуваат до Собранието на оп-
штината „Кисела Вода" —> Секретаријат за стопан-
ство, труд и општествено планирање — Скопје. 

(122) 

Врз основа 'на Законот за изградба на инвести-
циони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 35/73) 
и Правилникот за начинот и постапката за отстапу-
вање на изградба на инвестициони објекти („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24/74), Конкурсната коми-
сија на ОЗТ фабрика за . санитарна керамика 
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„МАКЕДОНИЈА" во основање, со седиште во 
Струмица, скратена фирма „САНКЕРАМ-МАКЕ-
ДОНИЈА" — Струмица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— јавно наддавање — 

за отстапување на изградба на инвестиционен об-
јект — фабрика за санитарна керамика во Стру-
мица : 

а) Припремен и производен погон, 
б) Управна зграда, 
в) Внатрешни сообраќајници, 
г) Надворешен водовод и канализација. 
Објектите ќе се градат на локација во поширо-

киот градежен реон во град Струмица. 
1. Ориентационата вредност на објектите кои 

се отстапуваат изнесува 69.500.000 динари. 
2. Рок за извршување на работите е: 
— набавка изработка и транспорт на челична 

и покривка конструкција — 60 календарски дена 
од денот на потпишување на договорот; 

— Завршеток на монтирањето на челичната и 
покриена конструкција со заштита од корозија и 
фарбање, како и изработка на фундаменти за ма-
шини — 120 календарски дена од денот на потпи-
шувањето на договорот; 

— целосно завршување на припремен и произ-
воден погон — 150 календарски дена од денот на 
потпишувањето на договорот; 

— сите останати работи: управна зграда, вна-
трешни сообраќајници и надворешен водовод и 
канализација ЗОО календарски дена од денот на 
потпишувањето на договорот. 

3. Изведувачот треба да достави пополнет и 
оверен инвестиционен елаборат кој треба да со-
држи: 

— назив (фирма) и точна адреса на понудува-
чот; 

— да достави завршна сметка за 1977 година, 
заверена од страна на СОК; 

— да достави список на стручни кадри кои ќе 
го изведуваат објектот; 

— цена на работите што се предмет на отста-
пување; 

— рок за завршување на работите; 
— генерален динамичен план за завршување 

на работите; 
— висина на сопственото учество и услови на 

кредитирање; 
— список на главни материјали со цени; 
— процент на манипулативните трошоци за ра-

боти што ќе ги изведуваат трети лица; 
— фактор на нето плати за изведување на не-

предвидени работи; 
— гарантен рок за квалитетно извршените ра-

боти. 
4. Рок за поднесување на понудите е на ден 

14 април 1978 година до 12 часот. 
5. Понудите ќе се отвараат на ден 14 април 

1978 година во 13 часот во просториите на ОЗТ 
ОГРАЖДЕН" — Струмица, бул. „Маршал Тито" 

бб. 
6. Овластените претставници се должни да ги 

предадат на комисијата своите полномоштва од ра-
ботните организации за учество во наддавањето 
пред почетокот на наддавањето. 

7. Понудите се поднесуваат во запечатени омо-
ти до комисијата за наддавање со ознака: „ПОНУДА 
ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ФА-
БРИКА ЗА САНИТАРНА КЕРАМИКА". 

8. За резултатите од јавното наддавање пону-
дувачите ќе бидат известени во законскиот рок. 

9. Увид во техничката документација може да 
се врши секој работен ден од 7 до 13 часот во про-
сториите на инвеститорот. 

Врз основа на член 157 и 173 од Статутот на 
РО, Конкурсната комисија на Работната организа-
ција за производство на текстил и промет „Един-
ство" — Скудриње објавува 

К О Н К У Р С 

за реизбор на раководни работни места: 

1. Шеф на комерцијална служба, 
2. Шеф на сметководство, 
3. Шеф на општа служба. 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

1. За работното место под реден број 1 — да 
имаат висока стручна подготовка од комерцијална 
насока со 4 години работно искуство на раковод-
но работно место. 

2. За работното место под реден број 2 — да 
имаат висока стручна подготовка од економска на-
сока со 4 години работно искуство на раководно ра-
ботно место. 

3. За работното место под реден број 3 — да 
имаат висока стручна подготовка од правна насо-
ка со 4 години работно искуство на раководно ра-
ботно место (во струката). 

Кандидатите за сите работни места треба да ги 
исполнуваат и овие услови: 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не им е изречена забрана за вршење на 

такви работи од член 511 од Законот за здружен 
труд. 

Кон молбите да ги достават следните доку-
менти: 

— диплома за школска подготовка; 
— потврда за работното искуство и 
— уверение дека не се под истрага. 
Стан не е обезбеден. 
Молбите со другата документација да се до-

стават до Конкурсната комисија на Работната ор-
ганизација за производство на текстил и промет 
„Единство" — Скудриње, 91254 Ростуше. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се земат во разгледување и ќе 
бидат вратени на кандидатите. (126) 

СОДРЖИНА 
Страна 

100. Одлука за одредување на надлежен ор-
ган кој ќе определува рок за исплата 
на загарантирани лични доходи — — 217 

101. Одлука за начинот и роковите на пре-
несувањето на паричните средства на Ре-
публиката и на општините како депозит 
во Народната банка на Македонија — 217 

102. Одлука за давање на кредитни олесну-
вања на Фабриката за ВФ керамика — 
Гевгелија — — — — — — — — 218 

103. Одлука за утврдување висината и дина-
миката на користење на средствата за 
компензација на Железничкото транс-
портно претпријатие — Скопје за 1978 
година — — — — — — — — — 218 

304. Решение за цените на обрасците што ги 
издаваат органите за внатрешни работи 218 

105. Упатство за изготвување на завршната 
сметка на буџетот на општината односно 
Републиката за 1977 година — — — 219 

106. Решение за овластување на ветеринарни 
организации на здружениот труд за вр-
шење на лабораториско-дијагностичко 
испитување на материјал — — — — 221 
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107. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 13/77 од 25 јануари 1977 година — 
Исправка на Правилникот за содржините 
и начинот на полагање на завршен испит 
во училиштата за средно образование — 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

КРИВА ПАЛАНКА 
69. Одлука за стапките и тарифата на при-

донесите за здравственото осигурување 
на работниците во 1978 година — — — 

70. Одлука за стапките и износите на при-
донесите за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1978 година — — — 

71. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лица врабо-
тени кај приватни работодавци — — 

72. Одлука за постојаните износи на придо-
несите за здравственото осигурување на 
одделните категории лица надвор од ра-
ботен однос осигурени по Законот за 
здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на 
населението — — — — — — — — 

73. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и сме-
стување на осигурените лица за време 
на патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето на здравствената 
заштита — — — — — — — — 

74. Одлука за височината на износот на по-
мошта за спрема на секое новородено 
дете — — — — — — — — — 

75. Одлука за височината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурените лица — — — — —• -— 

КАВАДАРЦИ 
76. Решение за распишување на изборите за 

избор на делегати во Собранието на СИЗ 
на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кавадарци — — — — — — 

77. Решение за именување претседател и 
членови на изборната комисија — — 

78. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравствено осигурување на 
работниците за 1978 година — — — — 

79. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците за 1978 
година — — — — — — — — — 

80. Одлука за висината на стапката за задол-
жителна резерва на фондот на работни-
ци за 1978 година — — — — — — 

81. Одлука за висината на стапката на за-
должителната резерва на фондот на зем-
јоделци за 1978 година — — — — — 

82. Одлука за издвојување средства од фон-
дот за работничко осигурување за из-
градба и опрема на современ простор за 
здравствена заштита на населението од 
општ интерес за Републиката за 1978 го-
дина — — — — — — — — — 

83. Одлука за издвојување на средства од 
фондот за земјоделско осигурување за 
изградба и опрема на современ простор 
за здравствена заштита на населението 
од општ интерес за Републиката за 1978 
година — — — — — — — — — 

84. Одлука за утврдување на основица за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на лица вра-
ботени кај приватни работодавци за 1978 
година — — — — — — — — — 

85. Одлука за висината на патните трошоци 
и дневниците што ќе се признаваат на 
осигурените лица кои се упатуваат на 
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преглед и лекување во друго место во вр-
222 ска со остварувањето на здравствената 

заштита — — — — — — — „ 229 
86. Одлука за утврдување на стапката на 

222 придонесите за здравствено осигурување 
на осигурениците привремено вон рабо-
тен однос за 1978 година — — — — 230 

87. Одлука за висината на стапката на по-
себниот придонес за користење здрав-
ствена заштита во странство (деташи-
рани работници) за 1978 година — т— 231 

88. Одлука за условите под кои се смета 
дека осигуреникот издржува членови на 
семејството и дека членот на семејството 
нема сопствени приходи доволни за издр-
жување за 1978 година — — — — 231 

89. Одлука за учество на осигурените лица 
во трошоците при користење на здравстве-
на заштита — — — — — — — —- 232 

90. Одлука за висината на надоместокот на 
личен доход во случај на спреченост за 
работа — — — — — — — — — 233 

91. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурените лица — работници при За-
едницата на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци — — 234 

92. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 
— земјоделци од подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кавадарци — 234 

93. Одлука за висината на помошта за спре-
ма на новородено дете — — — — — 235 

94. Решение за распишување на изборите за 
избор на делегати во Собранието на СИЗ 
на физичката култура — Кавадарци — 235 

. 95. Решение за именување на претседател 
и членови на изборната комисија — — 235 

96. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на физичката 
култура во 1978 година — — — — — 236 

97. Решение за распишување на изборите за 
избор на делегати во Собранието на СИЗ 
на културата — Кавадарци — — — 236 

98. Одлука за именување претседател и 
членови на изборната комисија — — 236 

99. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата за 
1978 година — — — — — — — — 236 

100. Решение за распишување на изборите за 
избор на делегати во Собранието на СИЗ 
за социјална заштита — Кавадарци — 237 

101. Решение за именување претседател и 
членови на изборната комисија — —> 237 

102. Решение за распишување на изборите за 
избор на делегати во Собранието на СИЗ 
за детска заштита — Кавадарци — — 237 

103. Решение за именување на претседател и 
членови на изборната комисија — 237 

104. Решение за распишување на изборите за 
избор на делегати во Собранието на СИЗ 
за пасишта и утрини — — - — — — 238 

105. Решение за именување на претседател и 
членови на изборната комисија .— -— 238 

106. Решение за именување претседател и 
членови на изборната комисија — — 238 

107. Одлука за утврдување на стапките во 
финансирањето на Интересната заедни-
ца за социјална заштита — Кавадарци 239 

208. Решение за распишување на изборите за 
избор на делегати во Собранието на СИЗ 
за станување — Кавадарци — — 239 

109. Решение за именување на претседател и 
членови на изборната комисија — — 239 

ПО. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите на Заедницата на основното 
образование за 1978 година — — — 239 
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111. Решение за распишување на изборите за 
избор на делегати во Собранието на СИЗ 
на основното образование — Кавадарци 240 

112. Решение за именување на претседател и 
членови на изборната комисија — — 240 

КУМАНОВО 
113. Одлука за утврдување стапката на при-

донесот за здравствено осигурување на 
работниците за 1978 година — — — 240 

114. Одлука за висината на стапките и изно-
сите на придонесите за здравственото 
осигурување на земјоделците за 1978 го-
дина — — — — — — — — — 241 

115. Одлука за учество на фондот на работ-
ничко осигурување во покривање па тро-
шоците за проширување на задолжител-
ните видови на здравствена заштита на 
земјоделските осигуреници во 1978 го-
дина — — — — — — — — — 241 

116. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на лица вра-
ботени кај приватните работодавци — 241 

117. Одлука за висината на придонесот за 
здравственото осигурување на членови-
те на семејствата на југословенските др-
жавјани вработени во странски земји со 
кои не се склучени спогодби за здрав-
ствено осигурување — — — — — 242 

118. Одлука за условите под кои се смета де-
ка осигуреникот издржува членови на 
семејството и нема сопствени приходи 
доволни за издржување — — — — 242 

119. Одлука за утврдување на постојаните 
износи на придонесите за здравственото 
осигурување за одделни категории лица 243 

120. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита на оп-
штина Куманово за 1978 година — — 243 

121. Одлука за утврдување стапките на при-
донесот за финансирањето на општест-
вената заштита на децата за 1978 година 244 

122. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на основното 
образование и други корисници за 1978 
година — — — — — — — 244 

123. Одлука за утврдување на стапките на 
Општинската самоуправна интересна за-
едница на културата на општина Ку-
маново за 1978 година — — — — — 244 

124. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката кул-
тура на општина Куманово за 1978 го-
дина — — — — — — — — — 244 

125. Одлука за определување стапка на при-
донесот за вработување во 1978 година 245 

126. Одлука за утврдување стапка на при-
донес за станбена изградба — — — — 245 

СКОПЈЕ 
127. Решение за распишување на избори за 

делегати во Собранието на Републичка-
та заедница на вработувањето — — — 245 

128. Решение за распишување на избори за 
избор на делегати во Собранието на Ре-
публичката заедница на културата — 246 

129. Решение за именување на претседател, 
секретар и член и нивни заменици на 
Изборната комисија за спроведување на 
изборите за делегати во Собранието на 
Републичката заедница на културата за 
територијата на Републиката — — — 246 
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138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

Одлука за утврдување стапки на при-
донесите на СИЗ на културата на град 
Скопје за 1978 година — — — — — 246 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување стапки на придонеси на СИЗ на 
културата на град Скопје за 1978 година 246 
Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите на СИЗ на физичката кул-
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Одлука за измена и определување ви-
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вена заштита на децата на град Скопје 
за 1978 година — — — — — — — 247 
Одлука за изменување на Одлуката за 
определување висината на стапките на 
придонеси за социјална заштита на град 
Скопје — — — — — — — — — 248 
Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработување на подрачјето на 
град Скопје — — — — — — — — 248 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
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нема сопствени приходи доволни за из-
држување — — — — — — — — 249 
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