
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

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

Среда, 16 мај 1979 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 8 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

230. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ 
на седницата одржана на 20 април 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 
1. Ремзи Лиман Лимани, од с. Ѓурѓевиште, 
2. Ариф Лиман Лимани, од с. Ѓурѓевиште. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Славчо Геро Крстев, од с. Д. Подлог, 
2. Ислам Лаче Ислами, од с. Жировница. 

III 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Божидар Ангел Стојанов, од Штип. 

IV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Ѓоре Перко Андреев, од Градско, 
2. Нуредин Мурат Беќири, од с. Драчевица, 
3. Мико Р И С Т О Колевски, од Скопје, 
4. Алит Мемет Черкези, од с. Жировница. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година и 6 месеци на: 
1. Атанас Методија Кипровски, од Скопје, 
2. Љупчо Арсен Арсов, од Кочани. 

VI 
Изречената парична казна се замени со услов-

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

1. Иса Ба јрам Бадалоски, од с. Пласница. 

VII 
Изречената казна затвор се замени со условна 

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

1. Мумин Лазим Саити, од Тетово, 
2. Вецка Мирко Аритонова, од Свети Николе, 
3. Иван Васил Велинов, од с. Виничани, 
4. Тодор Саве Манчев, од Скопје, 
5. Шабан Имер Имери, од с. Жировница. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што тој дел не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Петар Сотир Крнчески, од Прилеп, 
2. Рамиз Зејадин Арслани, од с. Батинци, 
3. Амди Зејадин Арслани, од с. Батинци, 
4. Иван Методија Христов, од Скопје. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

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

1. Благоја Стојмен Спасовски, од Скопје. 

X 
Неиздржаниот дел од казната се замени со ус-

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

1. Тодор Тоне Дудовски, од Скопје, 
2. Ванчо Веселин Димитриев, од Радовиш, 
3. Абдула Исмаил Османи, од Скопје. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-276 
20 април 1979 година 

Скопје 
Член на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

231. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за внатрешна орга-
низација и систематизација на работните места во 
Органот на управата на Собранието на општината 
Виница, донесен од советот на работната заедница 
во согласност со старешината на органот на сед-
ницата од 28 ноември 1974 година, согласно членот 
433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на 
член 15 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 12 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работните ме-
ста во Органот на управата на Собранието на оп-
штината Виница, донесен од советот на работната 
заедница во согласност со старешината на орга-
нот, на седницата од 28 ноември 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Собранието на општината Ви-
ница на начинот определен за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставни-
от суд на Македонија поведе постапка за оцену-
вање законитоста на правилникот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука затоа што на јде дека осно-
вано може да се постави прашањето за неговата 
законитост. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судов утврди дека оспорениот правилник за вна-
трешна организација и систематизација е донесен 
од советот на работната заедница при органот на 
управата во согласност со старешината на органот. 

Според алинејата 2 на став 1 од член 3 од За -
конот за самоуправување и работни односи во ор-
ганите на управата („Службен весник на СРМ" 
бр. 28/65), работните луѓе во органите на управата 
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имаат право и должност во остварувањето на са-
моуправувањето да ги уредуваат внатрешните од-
носи во органите и, меѓу другото, да одлучуваат 
за внатрешната организација на органот. Исто та-
ка, во ставот 1 на член 5 од овој закон е опреде-
лено дека работните луѓе правата на самоуправу-
вање ги остваруваат непосредно. Поради оствару-
вање правата и должностите на самоуправување, 
според ставот 1 на член 7 од истиот закон, работ-
ните луѓе донесуваат правилник за организација 
и работење во органот на управата во согласност 
со старешината на органот. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник за 
внатрешна организација и систематизација место 
непосредно од работните луѓе е донесен од советот 
на работната заедница, Судов утврди дека тој не 
е во согласност со алинејата 2 на став 1 од член 3, 
став 1 на член 5 и членот 7 од Законот за само-
управување и работни односи во органите на уп-
равата, поради што одлучи како во точката 1 на 
оваа одлука. 

У.бр. 112/78 
12 февруари 1979 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Боро Доганџиски, с. р. 

232. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на: а) членот 20 од Пра-
вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работни-
ците во Централното основно училиште „Моша Пи-
јаде" во Струмица, донесен од работниците во учи-
лиштето со референдум на 26 декември 1977 годи-
на; б) измените и дополненијата на членот 20 од 
Правилникот за распределба на средствата за лич-
ни доходи и за заедничка потрошувачка на работ-
ниците во Централното основно училиште „Моша 
Пијаде"" во Струмица, донесени од работниците во 
училиштето со референдум на 17 јуни 1978 година, 
на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија 
и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата од 8 март 1979 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека членот 20 од Правил-

никот за распределба на средствата за лични дохо-
ди и за заедничка потрошувачка на работниците 
во Централното основно училиште „Моша Пијаде' 
во Струмица, донесен од работниците во училиш-
тето со референдум на 26 декември 1977 година во 
времето на неговото важење не бил во согласност 
со уставот и законот. 

Оваа одлука има дејство на одлука со која оце-
нуваниот акт се укинува. 

2. СЕ УКИНУВААТ измените и дополненијата 
на членот 20 од Правилникот за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка на работниците во Централното основно 
училиште „Моша Пијаде" во Струмица, донесени од 
работниците во училиштето со референдум на 17 
јуни 1978 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Централното основно училиште „Мо-
ша Пијаде" во Струмица на начинот пропишан за 
објавување на самоуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решението У. бр. 92/78 од 25 
јануари 1979 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбите од актите 
означени во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со начелото за наградување според трудот 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-

нија и разработено во ставот 1 на член 126 од За -
конот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 
2 на член 79 од Законот за основното воспитание и 
образование. 

5. Разгледувајќи го актот означен во точката 1 
на оваа одлука во текот на постапката и на седни-
цата Судов утврди дека, според неговиот член 20, 
за стимулирање на работниците во училиштето со 
постепено усовршување за поквалитетно извршу-
вање на работите и работните задачи, односно за 
неговата стручна подготвеност им припаѓаат месеч-
но бодови и тоа: за средна стручна подготовка 5 
бода, за виша 10 бода и за висока 15 бода. 

Оваа одредба од правилникот за распределба 
на средствата за лични доходи и за заедничка пот-
рошувачка на работниците во училиштето преста-
нала да важи со донесувањето на измените и до-
полнувањата на овој член од правилникот. Устав-
ниот суд на Македонија се впушти во оценување 
на овој акт на училиштето затоа што од преста-
нокот на неговото важење до поведувањето на пос-
тапката пред Судов не поминало повеќе од една 
година ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Ма-
кедонија. 

Со измените и дополненијата на членот 20 од 
правилникот означени во точката 2 на оваа одлу-
ка е определено дека на работниците со повисок 
степен на стручна подготовка кои изведуваат одде-
ленска или предметна настава месечната аконтаци-
ја се зголемува за 15 бодови односно наставникот 
со средна стручна подготовка добива 15 бода, со 
виша 30, а со висока добива 45 бодови. 

6. Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 11/76) наставници за одделенска 
настава во основното училиште можат да бидат 
лица што завршиле филозофски факултет педа-
гошка група и педагошка академија — отсек за 
одделенска настава и лица што завршиле учител-
ска школа. Наставници по предметна настава во 
основното училиште, според ставот 2 од истиот 
член од означениот закон, можат да бидат лица 
што завршиле еднопредметна или двопредметна 
соодветна група за образование на наставници на 
факултет, висока школа, ликовна академија, му-
зичка академија, педагошка академија или виша 
школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата на 
средствата за личните доходи така што за работите 
и работните задачи за кои е предвиден повисок 
степен на стручна подготовка оправдано е од гле-
диштето на начелото за наградување според тру-
дот да се предвидува повисоко мерило по тој основ 
во однос на работите и работните задачи за кои е 
предвиден понизок степен на стручна подготовка. 
Меѓутоа, во случај кога за вршење на одредени 
работи и работни задачи се предвидени повеќе сте-
пени на стручна подготовка, вреднувањето на 
стручната подготовка може да се врши не според 
подготовката што ја има конкретниот работник, ту-
ку според сложеноста на работите и работните за-
дачи што се вршат. Имено, ако за вршењето на 
одредени работи и работни задачи алтернативно се 
утврдени повеќе степени на стручна подготовка 
како што е тоа предвидено со членот 79 од зако-
нот, тоа според мислењето на Судов и според за-
конот значи дека сложеноста на тие работи и ра-
ботни задачи е таква што може да ги врши со 
успех секој од работниците што има еден од утвр-
дените степени на стручна подготовка. 

Поради тоа при вреднувањето на работите и ра-
ботните задачи на наставниците со оглед на еднак-
вата сложеност мора да се поаѓа од единствени ме-
рила за овој основ односно по основот стручна под-
готовка, бидејќи стручната подготовка е основен 
елемент за одредување степените на сложеност на 
работите. На овој начин, според мислењето на Су-
дов, не се обезвреднува значењето и влијанието на 
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стручната подготовка во системот на основите и ме-
рилата за распределба на личните доходи според 
вложениот труд затоа што, доколку работникот со 
повисок степен на стручна подготовка, при утвр-
дувањето на конкретните резултати постигнати во 
работата, покаже дека работите и работните за-
дачи ги извршил со поголем успех по квалитет и 
квантитет тогаш тоа секако ќе се одрази на него-
виот дефинитивен личен доход. 

Со оглед на тоа што со членот 20 од правил-
никот за распределба на средствата за личните до-
ходи на училиштето означен во точката 1 на оваа 
одлука, по основот стручна подготовка бил утврден 
различен износ на бодови и за вршење на исти ра-
боти и работни задачи кои го сочинуваат изведу-
вањето на одделенската или предметната настава 
биле утврдени различни мерила и тоа во зависност 
од степенот на стручната подготовка што ја има 
лицето кое изведува воспитно-образовна дејност, 
Судов утврди дека членот 20 од оспорениот пра-
вилник за распределба на средствата за личните 
доходи на училиштето, во времето на неговото ва-
жење, не бил во согласност со начелото за награ-
дување според трудот утврдено во членот 22 од 
Уставот на СР Македонија и разработено во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот 
за основното воспитание и образование. 

Судов ги укина измените и дополненијата озна-
чени во точката 2 на оваа одлука од причина што 
со нив всушност битно не се менува членот 20 од 
правилникот, туку само се зголемува бројот на бо-
довите утврден за одделните степени на стручна 
подготовка односно и со нив по основот стручна 
подготовка е утврден различен износ на бодови за 
вршење на исти работи и работни задачи кои го 
сочинуваат изведувањето на одделенската или 
предметната настава се утврдени различни мерила 
во зависност од степенот на стручната подготовка 
што ја има лицето кое изведува воспитно-образов-
на дејност. Со оглед на тоа Судов утврди дека и 
измените и дополненијата на членот 20 од правил-
никот на училиштето не се во согласност со на-
челото за наградување според трудот утврдено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и разра-
ботено во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр, 92/78 
8 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

217. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, член 579 од Зако-
нот за здружениот труд, член 12 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 25/72) и точка 4 од Резолуцијата 
за политиката за остварување на Општествениот 
план на Социјалистичка Република Македонија за 
периодот од 1976 до 1980 година во 1979 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/78), а согласно 
Договорот за спроведување на политиката на цени-
те во 1979 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 
7/79), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија и собранијата на општините се согласија 
за спроведување на политиката на цените во 1979 
година,1 и склучија 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕ-
НИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАД-
ЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ 

ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и собранијата на општините (во понатамош-
ниот текст на Договорот: учесници) во рамките на 
своите права, обврски и овластувања, ќе преземаат 
соодветни мерки и активности заради спроведување 
на политиката на економската стабилизација во 
областа на цените. 

Член 2 
Учесниците се обврзуваат дека ќе преземаат и 

предлагаат економски и други мерки и ќе созда-
ваат услови порастот на цените и трошоците за ж и -
вот во 1979 година да биде побавен од остварениот 
во 1978 година. 

Порастот на цените во декември 1979 година во 
однос на декември 1978 година на производителите 
на индустриските производи може да се движи на ј -
многу до 14,36%, на услугите од надлежност на 
Републиката до 13,00%, на услугите од надлежност 
на општините во просек до 10,00%, од кои стана-

рините до 16,50%, цените за превоз на патници во 
градот до 15,00%), цените на занаетчиските, кому-
налните и културните услуги до 6,25%, цените на 
Мало до 13,00% и трошоците за живот до 13,50%. 

Учесниците се согласија, развојот и проблеми-
те во производството и услугите да го решаваат 
пред се по пат на други основи, а не само преку 
зголемување на цените. 

Член 3 
Порастот на цените по одделни дејности и гран-

ки ќе се врши диференцирано и селективно и тоа 
по правило еднаш годишно, освен кога тоа не е 
поинаку определено со самоуправни спогодби однос-
но општествени договори за цените, со тоа што ќе 
се врши усогласување на односите во цените на 
подрачјата каде што се пореметени условите во 
стекнувањето на доходот и каде диспаритетите на 
цените се нај изразени. 

Член 4 
Учесниците се согласија дека ќе преземаат мер-

ки и активности заедниците за осигурување, са-
моуправните интересни заедници, банките и други 
корисници на општествени средства по основ на 
договорени обврски, да ги преиспитаат и усогласат 
своите одлуки за висината на тарифите, цените на 
услугите, висината на каматите и друго, како и да 
обезбедат да се намали оптоварувањето на доходот 
на организациите на здружениот труд по основ на 
договорени обврски. 

Член 5 
При промената на цените на оние производи ка ј 

кои постои значително даночно зафаќање, учесни-
ците се согласија, дека ќе преземаат активности да 
се преиспита и можноста за смалување на даноч-
ните стапки како би можело, со предвиденото зго-
лемување на буџетските приходи, што е можно по-
веќе да се ублажи дејството на данокот на промет 
на порастот на цените на мало и трошоците за 
живот. 
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Влијанието на данокот на промет во 1979 година 
на вкупниот пораст на нивото на цените на мало 
може да изнесува најмногу до 1%. 

Член 6 
Учесниците се согласија дека нема да вршат 

поместување на цените додека претходно не раз-
работат и усвојат динамика на поместувањето на 
цените по тримесечја заради обезбедување ^ р а м -
номерно распоредување на поместувањето на цени-
те преку целата година. 

Член 7 
Учесниците ќе ја насочат својата активност и 

ќе преземаат мерки кон поттикнување на побрзиот 
развиток на новите самоуправни општествено-еко-
номски односи во сите фази на општествената реп-
родукција со се поголема примена на критериумите 
за економска стабилизација, што ќе ги поттикне 
организациите на здружениот труд во јакнењето на 
квалитативните фактори на стопанисувањето и раз-
војот како и во доследното спроведување на поли-
тиката за расподелба на доходот и личните доходи 
во согласност со порастот на продуктивноста на 
трудот со што ќе се создадат постабилни услови 
на пазарот и помирен пораст на цените. 

Член 8 
Учесниците се согласни формирањето на цени-

те на производите и услугите да се врши во сог-
ласност со системот и политиката на цените со: 

— одлуки на организациите на здружениот 
труд; 

— одлуки на самоуправните интересни заед-
ници, а врз основа на утврдените планови и прог-
рами; 

— самоуправни спогодби за цените кога на 
трајна основа се воспоставуваат и уредуваат меѓу-
себните економски односи помеѓу заинтересирани-
те организации и заедници со тоа што во заклучу-
вањето на овие самоуправни спогодби, кога се во 
прашање производите и услугите кои се од зна-
чење за животниот стандард, учествуваат и орга-
низациите на потрошувачите (месни заедници, со-
вети на потрошувачи и сл.); 

— општествени договори за цените кога се во 
прашање производи и услуги од поширок општест-
вен интерес; и 

— одлуки на надлежните органи на општестве-
но-политичките заедници кои ќе се донесуваат во 
случаите кога формирањето на цените не е изврше-
но на еден од претходните начини. 

Член 9 
Учесниците ќе се залагаат заради стабилноста 

на пазарот и подобрата снабденост со земјоделски 
производи да се забрза самоуправното организира-
ње и здружување врз доходовни основи на при-
марното производство, преработката и прометот, а 
во рамките на тоа и организирање на пазарот. 

Учесниците ќе го поттикнуваат договарањето на 
производството, создавањето стоковни резерви за 
интервенции на пазарот, ќе настојуваат за насо-
чување на средства од кредитните потенцијали на 
банките за кредитирање на организациите на здру-
жениот труд за снабдување на потрошувачките 
центри и зимоотсечените краишта, изградбата и 
опремувањето на складишни и разладни капаци-
тети и др., при што ќе се настојува преку самоуп-
равни спогодби за производство, преработка и про-
мет на земјоделско-прехрамбени производи, во ак-
ција да се вклучат и градовите како и индустрис-
ките и туристичките центри и другите големи пот-
рошувачи. 

Член 10 
Учесниците се согласни да обезбедат услови и 

преземаат мерки порастот на цените на останатите 
земјоделски производи, за кои цените се форми-
раат според условите на пазарот, да не го доведе 

во прашање договорениот пораст на производно-
продажните цени на основните земјоделски произ-
води. 

Заради остварување на целите од став 1 
на овој член, учесниците се согласни, во рам-
ките на своите надлежности да преземаат, односно 
предлагаат мерки како што се: следење на дви-
жењето на цените на пазарите, организирање на оп-
штествениот сектор за поголемо производство и по-
добро снабдување на поголемите потрошувачки цен-
три, договорување на производството, поорганизи-
ран настап во откупот и прометот, интервенции од 
увоз и резерви и друго. 

Член 11 
Учесниците се согласни да вршат селективно и 

диференцирано зголемување на цените на услуги-
те по видови на услуги во рамките утврдени со 
член 2 став 2 од овој договор. 

Поместувањето на станарините ќе се врши во 
согласност со системот и политиката на цените, 
овој договор и програмите на Самоуправните инте-
ресни заедници за утврдување на станарината до 
ниво кое ќе обезбеди постепено воведување на 
трошковна станарина, при што ќе се доизградува 
системот на диференцирано субвенционирање на 
станарините. 

Член 12 
За ефикасно применување на одредбите од овој 

договор и остварувањето на законитоста во областа 
на пазарот и цените, учесниците ќе создаваат ус-
лови инспекциските органи и органите на самоуп-
равната контрола во организациите на здружен 
труд благовремено и ефикасно да дејствуваат по-
себно во случаите кога е во прашање непочитува-
њето на прописите за цените и квалитетот на про-
изводите и услугите, како и спречување на нарушу-
вање на единството на југословенскиот пазар. 

За утврдените состојби инспекциските органи 
благовремено ќе ги известуваат заинтересираните 
органи и организации. 

Член 13 
Учесниците преку надлежните органи на упра-

вата, ќе го следат и анализираат остварувањето на 
овој договор, а за позначајните прашања од него-
вото спроведување благовремено ќе ги информи-
раат собранијата, извршните органи на собранијата 
на општествено-попитичките заедници и општест-
вено-политичките организации, а воедно и меѓу-
себно ќе се информираат. 

Член 14 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

прифатат и потпишат учесниците од Договорот. 
Предлог за измена и дополнување на овој до-

говор може да поднесе секој учесник на Договорот. 
Предлогот се поднесува во писмена форма до секој 
учесник во Договорот во форма на измена, односно 
дополнување на Договорот. 

Усогласувањата за предложените измени однос-
но дополнувања на овој договор се вршат во пос-
тапка што е применета при склучувањето. 

Член 15 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

17 март 1979 година 

Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија 

Собранието на општината 
Берово, 

Собранието на општината 
Битола, 
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Собранието на општината 
Брод Македонски, 

Собранието на општината 
Валандово, 

Собранието на општината 
Виница, 

Собранието на општината 
Гевгелија, 

Собранието на општината 
Гостивар, 

Собранието на општината 
Дебар, 

Собранието на општината 
Делчево, 

Собранието на општината 
Демир Хисар, 

Собранието на општината 
Кавадарци, 

Собранието на општината 
Кичево, 

Собранието на општината 
Кочани, 

Собранието на општината 
Кратово, 

Собранието на општината 
Крива Паланка, 

Собранието на општината 
Крушево, 

Собранието на општината 
Неготино, 

Собранието на општината 
Куманово, 

Собранието на општината 
Охрид, 

Собранието на општината 
Прилеп, 

Собранието на општината 
Пробиштип, 

Собранието на општината 
Радовиш, 

Собранието на општината 
ресен, 

Собранието на град Скопје 
(Собранијата на општините 
„Гази Баба", „Карпош", 
„Кисела Вода", „Центар" 
и „Чаир") 

Собранието на општината 
Струга, 

Собранието на општината 
Свети Николе, 

Собранието на општината 
Струмица, 

Собранието на општината 
Тетово, 

Собранието на општината 
Титов Велес, 

Собранието на општината 
Штип, 

218. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата за политиката за остварување на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 
1978 година, а врз основа на член 139 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и собранијата на општините 
како и Собранието на град Скопје, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА 
СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ 
И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ КАКО ПРИХОД НА 
ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 

ЗАЕДНИЦИ ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласија во Оп-

штествениот договор за висината на средствата од 
придонесите од доходот и од личните доходи како 
приход на општинските самоуправни интересни за-
едници во 1978 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 18/78) членот 9 да се измени и да гласи: 

„Средствата од став 2 на член 8 од Договорот 
врз основа на одделен договор што ќе се склучи 
на ниво на општината, ќе се насочат во општин-
скиот фонд за заеднички резерви. 

По исклучок од став 1 на овој член, дел од 
средствата издвоени на посебни сметки, а најмногу 
во висина до 30% можат да се користат за подо-
брување на материјалната состојба во општестве-
ните дејности, а пред се во основното образование" 

Член 2 
Договорот е потпишан на 17. Ш. 1979 година. 
Овој општествен договор влегува во сила со де-

нот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-441/1 
17 март 1979 година 

Скопје 

Потписници: 1. Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, 2. Со-
бранието на општината Берово, 3. Собранието на 
општината Битола, 4. Собранието на општината Ва-
ландово, 5. Собранието на општината Виница, 6. Со-
бранието на општината Гевгелија, 7. Собранието на 
општината Гостивар, 8. Собранието на општината 
Дебар, 9. Собранието на општината Делчево, 10. 
Собранието на општината Демир Хисар, 11. Собра-
нието на општината Кавадарци, 12. Собранието на 
општината Кичево, 13. Собранието на општината 
Кочани, 14. Собранието на општината Кратово, 15. 
Собранието на општината Крива Паланка, 16. Со-
бранието на општината Крушево, 17. Собранието на 
општината Куманово, 18. Собранието на општината 
Македонски Брод, 19. Собранието на општината Не-
готино, 20. Собранието на општината Охрид, 21. 
Собранието на општината Прилеп, 22. Собранието 
на општината Пробиштип, 23. Собранието на оп-
штината Радовиш, 24. Собранието на општината 
Ресен, 25. Собранието на општината Свети Николе, 
26. Собранието на општината Струга, 27. Собрание-
то на општината Струмица, 28. Собранието на оп-
штината Тетово, 29. Собранието на општината Ти-
тов Велес, 30. Собранието на општината Штип, 31. 
Собранието на град Скопје и собранијата на оп-
штините: „Центар", „Гази Баба", „Чаир", „Карпош", 
„Кисела Вода". 



Стр. 402 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 мај 1979 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - БИТОЛА 

219. 
Собранието на Општинската самоуправна инте-

ресна заедница на културата — Битола, врз основа 
на член 14, алинеја 5 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на културата („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74 и 43/78), и член 23 точка 5 од 
Статутот на Заедницата на културата на општината 
Битола, на седницата одржана на 27 февруари 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е С Т А П К И Т Е Н А П Р И Д О Н Е С И -
Т Е З А О П Ш Т И Н С К А Т А С А М О У П Р А В Н А И Н Т Е -
Р Е С Н А З А Е Д Н И Ц А Н А К У Л Т У Р А Т А - Б И Т О Л А 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личен доход од работен однос, од 
личен доход од земјоделска дејност, од личен до-
ход од самостојно вршење на стопанска дејност, од 
личен доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност, од кој се обезбедуваат средства за Самоуп-
равната интересна заедница на културата на оп-
штината Битола. 

Член 2 
Стапките на придонесите што се плаќаат за 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Битола изнесуваат: 

1. придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд, по стапка од 0,39%; 

2. придонес од личен доход од работен однос од 
нестопанството, по стапка од 0,44%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,70%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност, по стапка од 2,2%; 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност по стапка од 2,2%. 

Член 3 
Обврзници на придонесот за култура од дохо-

дот се основните организации на здружениот труд 
и другите корисници на општествените средства 
распоредени со Одлуката за утврдување на сто-
панските и вонстопанските дејности („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/77), во областа на дејностите од 
01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од 
доходот на основните организации на здружен труд 
претставува остварениот доход. 

Член 4 
Стапката од придонесот од личниот доход од 

земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе 
го врши Секретаријатот за финансии на општината 
Битола. 

Член 5 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застапеноста и присилната наплата на придонесот 
за култура од доходот на организациите на здру-
жен труд и казните, ќе се применуваат соодветни 
одредби од Законот за данокот на доход во орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ", бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76 и 44/77). 

Член 6 
Стапките на придонесите од член 2 на оваа 

одлука се применуваат од 1. I. 1979 година. 

Член 7 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите на Само-
управната интересна заедница на културата на под-
рачјето на општината Битола („Службен гласник на 

општината Битола", бр. 11/77) и Одлуката 'за изме-
на на Одлуката за утврдување стапките на при-
донесите за Самоуправната интересна заедница на 
културата на подрачјето на општината Битола 
(„Службен гласник на општината Битола" бр. 11/78). 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штината Битола", а ќе се применува од 1 јануари 
1979 година. 

Претседател, 
Стево КОЧОВСКИ, С. р . 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
БИТОЛА 

220. 

Врз основа на член 83 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и 
43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на 
ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 20 фев-
руари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е С Т А П К И Т Е Н А П Р И Д О Н Е С И -

Т Е Н А О С И З З А С О Ц И Ј А Л Н А З А Ш Т И Т А -
Б И Т О Л А 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личниот доход од работен однос, 
од личниот доход од земјоделска дејност, од лич-
ниот доход од самостојно вршење стопанска дејност 
и од личниот доход од самостојно вршење на не-
стопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за социјална заштита Битола, изнесуваат: 
1. придонес од доходот на основните организа-

ции на здружен труд, по стапка од 0,24%; 
2. придонес од личен доход од работен однос, 

по стапка од 0,24%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,54%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност, по стапка од 1,7%; 
5. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност, по стапка од 1,7%. 
Член 3 

Обврзници на придонесот од доходот за соци-
јална заштита се основните организации на здру-
жен труд и другите корисници на општествени 
средства, распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанските и нестопанските дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на деј-
ностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од 
доходот на организациите на здружен труд од став 
1 на овој член претставува остварениот доход. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста, присилната наплата на придонесите 
за социјална заштита од доходот на ОЗТ се приме-
нуваат соодветните одредби на Законот за данокот 
на доход на ОЗТ („Службен весник на СРМ", бр. 
47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76, 44/76). 

Член 5 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го 
врши Секретаријатот за финансии на Собранието 
на општината Битола. 
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Член 6 
Стапките на придонесите за социјална заштита 

наведени во член 2 на оваа одлука ќе се примену-
ваат од 1 јануари 1979 година. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да важат Одлуката за утврдување на 
стапките на придонесите на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита 
— Битола („Службен гласник на општината Би-
тола", бр. 11/77), Одлуката за измена на Одлуката 
за утврдување на стапките на придонесите на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Битола („Службен гласник на 
општината Битола" бр. 11/78) и Одлуката за утврду-
вање на стапките на придонесите за финансирање 
на потребите на ОСИЗ за социјална заштита — 
Битола во 1979 година („Службен гласник на оп-
штината Битола" бр. 1/79). 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штината Битола", а ќе се применува од 1 јануари 
1979 година. 

Бр. 02-13/1-79 
20 февруари 1979 година Претседател, 

Б и т о л а ЖИВКО ДИМОВСКИ, С. р . 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ГОСТИВАР 

221. 
Врз основа на член 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 192 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, на седницата на Со-
борот на делегатите земјоделци-корисници на ус-
лугите и Соборот на давателите на услуги, на сед-
ницата одржана на 1. 2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИ ПРИХОД И ПАУШАЛНИТЕ 
ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 

ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот од катас-

тарски приход се утврдува на 18,50/о и тоа: 
— 10,5% за задолжителни видови на здравстве-

на заштита и 
— 8,0% за правата од здравствената заштита 

што самостојно ги утврдува Заедницата. 
Паушалниот придонес по семејство кое нема 

сопствено земјиште, а врши земјоделска дејност 
изнесува 160,00 динари и тоа: 

— 90,00 динари за задолжителни видови на 
здравствена заштита и 

— 70,00 динари за правата од здравствената за-
штита што самостојно ги утврдува Заедницата. 

Паушалниот придонес по член на домаќинство-
то изнесува 50,00 динари од кои: 

— 30,00 динари за задолжителни видови на 
здравствена заштита и 

— 20,00 динари за правата што самостојно ги 
утврдува заедницата. 

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

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

Бр. 08-89/5 
1 февруари 1979 годин; Претседател, 

Гостивар Милутин Алексовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕБАР 

222. 
Врз основа на член 9,24 и 25 од Законот за са-

моуправните заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74), член 102 од Законот за здравственото осигу-
рување и задолжителните видови на здравствената 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 21/74) и 
член 23 точка 9 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Дебар, на седницата од 30 март 
донесе 

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

РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравството и здрав-

ственото осигурување на вработените се утврдува 
во висина од 70/о од бруто личниот доход во која 
се содржани: 

- стапка на придонес за обезбедување на за-
должителни видови на здравствена заштита од 
4% и 

— стапка на придонес за обезбедување на пра-
вата од здравственото осигурување што самостојно 
ги утврдува Заедницата од 3%. 

Член 2 
Стапката на придонес за здравството и здрав-

ственото осигурување во случај на несреќа на ра-
бота и професионално заболување се утврдува во 
висина од 0,300/о од бруто личен доход. 

Основица за пресметување на придонесрт од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружениот труд од об-
ласта на стопанството, како и основните организа-
ции на здружен труд регистрирани како устано-
ви, кои во номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности се распоредени во областа од 0101 
до 1000, остварениот доход на организацијата; 

2. за други самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички ор-
ганизации, здруженија и други работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жен труд, кои во своето работење не остваруваат 
доход, а кои се регистрирани по области од 1101 
до 1400 од номенклатурата — бруто личниот доход 
на вработените. 

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

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

Бр. 08-729 
30 март 1979 година 

Дебар 
Претседател, 

Папраднику Бардул, с. р. 
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223. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 

самоуправните заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), член 102 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
21/74) и член 23 точка 9 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Дебар, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Дебар, на седницата одр-
жана на 30 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Важноста на Одлуката за утврдување висината 

на придонесот за здравственото осигурување на зем-
јоделците за 1978 година, под бр. 0801-458 од 27. П. 
1978 година („Службен весник на СРМ" бр. 13/78) 
се продолжува и за 1979 година. 

П 

Оваа одлука влегува во сила 8 дена по обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 1. 1979 година. 

Бр. 08-730 
30 март' 1979 година 

Дебар 
Претседател, 

Папраднику Бардул, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО -
КРАТОВО 

224. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и со-
гласно член 17 став 1 точка 5 од Статутот на Заед-
ницата за вработување — Кратово, Собранието на 
Заедницата за вработување — Кратово, на седни-
цата одржана на 26 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот за врабо-

тување за 1979 година се утврдува во износ од 
0,75% од личниот доход на работниците и работо-
давачите, во кој се содржани придонесите и дано-
ците што се плаќаат од личниот доход. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен гласник на општина Кра-
тово", а ќе се применува од 1. 1. 1979 година. 

Бр. 01-347 
26 декември 1978 година 

Кратово 
Претседател, 

Јордан Јовановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

225. 
Врз основа на член 198 став 1 точка 2 од Ста-

тутот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Охрид, 
на седницата одржана на 26 февруари 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-

ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
(ЗА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ) ЗА 1978 

ГОДИНА 

Се усвојува завршната сметка на Општинската 
заедница за здравство и здравствено осигурување 
за 1978 година која содржи: 

1. П Р И Х О Д И 
— придонес од доходот на ОЗТ општ 

сектор 2.399.490,45 
— придонес од приходот на СИЗ за 

пензионери 10.528.349,30 
— придонес од личниот доход на ОЗТ 

општ. сектор 65.764.057,10 
— надоместок од РЗПИО Ск. за 

стручната служба 1.871.500,00 
— придонес од личниот доход од об-

врзници со самостојна дејност 574.547,10 
— придонес од личен доход на работ-

ници вработени ка ј граѓани 300.598,45 
— придонес на југос л. работ. враб. во 

странство 247.529,20 
— надоместок на странски лица по 

конвенции 3.387.564,10 
— приходи од буџ. на ОПЗ за борци 757.050,00 
— посебен придонес за користење 

здравствена заштита — странство 480.229,30 
— останати приходи 91.571,00 

Вкупно остварени приходи 86.402.487,20 
2. ВКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ 86.334.602,10 
3. Остварен вишок на приходи 67.885,10 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 
Бр. 05-1148 

26 февруари 1979 година 
Охрид 

Претседател, 
Димче Петрески, с. р. 

226. 
Врз основа на член 198 став 1 точка 2 од Ста-

тутот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ох-
рид, на седницата одржана на 26. П. 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ВИ-
ШОК НА ПРИХОДИ ВО РАБОТНИЧКО ОСИГУ-

РУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Остварениот вишок на приходи по завршната 
сметка за 1978 година за работничко осигурување 
во износ од 67.885,10 дин. се распоредува во делов-
ниот фонд. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 
Бр. 05-1149 

26 февруари 1979 година 
Охрид 

Претседател, 
Димче Петрески, с. р. 
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227. 
Врз основа на член 198 точка 2 од Статутот, Со-

бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Охрид, на седни-
цата одржана на 26. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
Се усвојува завршната сметка на здравственото 

осигурување на земјоделцитее за 1978 година која 
содржи: 

1. П Р И Х О Д И Д и н а р и 

— придонеси од земјоделците 1.331.743,95 
— приходи од фондови на солидар-

ност 405.497,00 
— вкупно остварени приходи 1.737.240,95 
2. ВКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ 1.730.176,30 
3. ВИШОК НА ПРИХОДИ 7.064,65 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 
Бр. 05-1150 

26 февруари 1979 година Претседател, 
Охрид Димче Петрески, с. р. 

228. 
Врз основа на член 198 точка 2 од Статутот на 

ОЗЗЗО — Охрид, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Охрид, на седницата одржана на 26. П. 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК 
НА ПРИХОДИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
Остварениот вишок на приходи на здравствено-

то осигурување на земјоделците за 1978 година во 
износ од 7.064,65 н. дин. во целост се распределува 
за резервниот фонд на земјоделското осигурување. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а потребното книжење во книговод-
ството ќе се спроведе по 31. ХП. 1978 година. 

Бр. 05-1151 
26 февруари 1979 година Претседател, 

Охрид Димче Петрески, с. р. 

П 
Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-

рено лице се утврдува во следните износи: 
— за осигурени лица до 1 годишна возраст — 

700 динари; 
— за осигурени лица од 1 до 7 годишна воз-

раст — 1.110 динари; 
— за осигурени лица од 7 до 14 годишна воз-

раст — 1.530 динари; 
— за осигурени лица над 14 годишна возраст — 

1.950 динари. 

Ш 
Во случај кога осигуреното лице умре во стран-

ство, а закопот се изврши во Југославија, надоме-
стокот од претходниот став се зголемува за 50%. 

Надоместокот на погребните трошоци се исплату-
ва на лицата кои ќе го извршат погребот, со до-
каз кој го има извршено погребот и извод од матич-
ната книга на умрените. 

IV 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник, ако до својата смрт ги издржувал, им се 
исплатува посмртна помош во висина од 2.200 ди-
нари. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат одредбите од досегаш-
ната одлука за висина на надоместокот на трошо-
ците за закоп и посмртна помош, бр. 02-12536 од 
28. 12. 1977 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. Ш. 1979 година. 

Бр. 03-1164 
26 февруари 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

229. 
Врз основа на член 49 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителни видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 201 од Стату-
тот на ЗЗЗО — Охрид, Собранието на Заедницата, 
на седницата на Соборот на делегатите — корис-
ници на услугите од работничко осигурување, одр-
жана на 26. П. 1979 година, донесе 

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

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОЗЗЗО - ОХРИД 

I 
Со оваа одлука се определуваат висината на на-

доместокот на трошоците за закоп и посмртна по-
мош, во случај на смрт на осигуреник и осигурено 
лице. 

230. 

Врз основа на член 49 од Законот за здравстве-
но осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник 
на СРМ", бр. 21/71) и член 201 од Статутот на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурува-
ње — Охрид, Собранието на Заедницата, Соборот на 
делегатите корисници на услугите од работничко 
осигурување, на седницата одржана на 26. П. 1979 
година ; донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТ-
НИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИ-
ТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕДИ 

И ЛЕКУВАЊЕ НА ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат висината на на-

доместокот на патните и дневните трошоци на оси-
гурените лица кои се упатуваат на преглед и ле-
кување во друго место надвор од местото на ж и -
веењето. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патување и пре-
стој во друго место на осигурените лица им се опре-
делува и тоа: 

1. на подрачјето на општината и места во СРМ 
оддалечени од 20 до 50 километри 25 динари; 

2. во сите други места во СР Македонија одда-
лечени повеќе од 50 километри 90 динари: 

3. во седиштето на СР Македонија — Скопје 
100 динари; 
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4. во места надвор од територијата па СРМ 
110 динари; 

5. во други републички центри во СФРЈ 140 
динари. 

На децата на осигуреникот до 10 годишна воз-
раст надоместокот од претходниот став изнесува 
50%. 

Надоместокот од овој член ќе се исплатува за 
секој поминат ден заверен од здравствената работ-
на организација. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз на оси-

гурените лица се признава во висина на тарифата 
на јавниот сообраќај и тоа автобус во патниот соо-
браќај и втора класа воз во железничкиот сообра-
ќај . 

Кога на иста релација постои железнички и ав-
тобуски сообраќај осигуреното лице има право на 
надоместок на превозните трошоци по најниската 
тарифа. 

Во случај патувањето да се изврши со други 
превозни средства, на осигуреникот му се призна-
ваат само трошоците во висина како патувањето да 
се извршило со автобус односно воз П класа. 

Член 4 
Право на надоместок на трошоците за превоз 

во полн износ му припаѓа на осигуреното лице кога 
поради природата на болеста по оценка на лекар-
ската комисија користи посебно средство (авион, 
хеликоптер, кола за спиење, воз I класа или друго 
превозно средство). 

Кога на осигуреното лице му е одреден при-
дружник, на истиот му припаѓа надоместок на тро-
шоците за превоз со исто превозно средство кое е 
одредено за оболеното лице. 

Член 5, 
Надоместок на патните и другите трошоци се 

исплатува по завршеното патување, кога се подне-
сува и налог од надлежниот лекар, од кој може да 
се утврди дека одреденото патување е извршено. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ, а ќе се при-
менува од 1. Ш. 1979 година. 

Бр. 03-1163 
26 февруари 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

231. 
Врз основа на член 49 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/71) и член 201 од Статутот на 
Заедницата за здравство и здравствено осигуру-
вање — Охрид, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата на Соборот на делегатите корисници на ус-
луги од работничко осигурување, одржана на 26. II. 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОМО-

ШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
Со оваа одлука се утврдува износот на помош-

та за спрема на новородено дете. 

П 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете се утврдува во износ од 360,00 динари за се-
кое живородено дете. 

Ш 
Надоместокот за опремата на новороденото дете 

го исплатува Стручната служба на Заедницата врз 
основа на следните докази: 

а) оценка на лекарот — гинеколог дека поро-
дувањето ќе уследи во рок од 1 месец, ако испла-
тата се бара пред породувањето; 

б) извод од матична книга на родените, ако ис-
платата се бара по породувањето; 

в) доказ дека помошта за новороденото не е ис-
платена од страна на друга заедница, доколку оси-
гуреникот го променил местото на вработувањето. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила сс денот на обја-

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

Бр. 03-1170 
26 февруари 1979 година 

Охрид 

Претседател, 
Димче Петрески, с. р. 

232. 
Врз основа на член 198 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Охрид, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Охрид, на седницата одржана на 26. П. 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СА-
МОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 

НА ОЗЗЗО ВО РЗЗЗО 

Член 1 
Се прифаќа Самоуправната спогодба за измена 

и дополнување на Самоуправната спогодба за здру-
жување на општинските заедници на здравството 
и здравственото осигурување во Републичка заед-
ница на здравството и здравственото осигурување. 

Самоуправната спогодба од претходниот став е 
составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
Самоуправната спогодба од претходниот член 

ќе ја потпише претседателот на Собранието Димче 
Петрески. 

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

суван: ето. 

Бр. 03-1169 
26 февруари 1979 година 

Охрид 

Претседател, 
Димче Петрески, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

233. 
Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 111 од Зако-
нот за работните односи („Службен весник на 
СРМ", бр. 45/77) и член 30 став 1 точка 8 и член 
31 став 2 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска и основни заедници на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Прилеп, по прибавено мис-
лење од собранијата на основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски Брод, на заедничка 
седница на Соборот на делегатите корисници на ус-
лугите — работници и Соборот на давателите на 
услугите, одржана на 30. 3. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕ-

СЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Во Одлуката за придонесите за здравствено 

осигурување што се плаќаат во постојани месечни 
износи за одделни категории осигуреници, бр. 8914 
од 29 декември 1978 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 7/79) во членот 2 се додава точка 9 која 
гласи: „За лицата кои вршат повремени или при-
времени работи по основ на договор, во износ од 
30,00 динари". 

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

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

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

Бр. 3004/1 
30 март 1979 година 

Прилеп 
Собор на даватели на 

услуги 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманоски, с. р. 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
Собор на корисници 

работници 
Претседател, 

Симеон Гешоски, с. р. 

234. 
Врз основа на член 25 став 1 алинеја 2 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), а во врска со член 
30 став 1 точка 8 и член 31 став 2 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска и основни 

заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање — Прилеп, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Прилеп, по прибавено мислење на собрани-
јата на основните заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување во Прилеп, Крушево и Ма-
кедонски Брод, на заедничка седница на Соборот 
на делегатите — работници и Соборот на делега-
тите даватели на услуги, одржана на 30, 3. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМО-
СТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВО-

КАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ 

Член 1 
Во Одлуката за определување на основици за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на самостојните занаетчии, уго-
стители, адвокати и превозници, бр. 8916 од 29. 12. 
1978 година („Службен весник на СРМ" бр. 7/79), 
членот 1 целосно се менува и гласи: 

„Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесите за здравствено осигурување на само-
стојните угостители и занаетчии, адвокати и авто-
превозници служи даночната основица (личниот 
доход) од самостојно вршење на стопанска дејност 
утврдена за претходната година, со тоа што таа 
основица се смета како аконтација за тековната 
година, која основица не може да изнесува по-
малку од загарантираниот месечен личен доход ос-
тварен во општината во претходната година, но 
не повеќе од загарантираниот месечен личен доход 
остварен во Републиката за претходната година". 

Во членот 2 од горната одлука во шестиот ред 
по зборот „односно" целиот текст до крајот се бри-
ше и се заменува со „не помалку од загарантира-
ниот месечен личен доход остварен во општината 
во претходната година, но не повеќе од загаранти-
раниот месечен личен доход остварен во Републи-
ката за претходната година". 

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

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

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

Бр. 3004 
30 март 1979 година 

Прилеп 
Собор на даватели на 

услуги) 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманоски, с. р. 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
Собор на корисници 

— работници 
Претседател, 

Симеон Гешоски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СКОПЈЕ 

235. 
Врз основа на член 1 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за социјална зашти-
та („Службен весник на СРМ", бр. 43/78) и член 
13 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање 
Самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита на град Скопје, Собранието на Заедницата 
на заедничката седница одржана на 15. П. 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Досегашната висина на стапките на придоне-

сите за социјална заштита на град Скопје, од до-
ходот од стопанството по стапка од 0,30% се менува 
и ќе изнесува: 

,,— придонес од доход од стопанството по стап-
ка од 0,20%". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1. I. 1979 година. 

Бр. 5 
15 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. Благородна Горичанова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

236. 
Врз основа на член 198 точка 17 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Свети Николе, Собрание-
то на Заедницата, на заедничката седница на три-
те собори одржана на 28. 2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОД-
НЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАБОТЕХ-
НИЧКА ПОМОШ, ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ СРЕД-
СТВА, ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ И ДРУГИ ПОМАГА-

ЛА И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на за-

должителното учество на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците за забнотехничка помош, 
забнопротетички средства, ортопедски чевли и 
други помагала и санитетски материјали, како и 
случаите во кои се ослободуваат осигурените лица 
од учеството поради определени причини што до-
веле до потребата за користење на тие видови 
здравствена заштита. 

Член 2 
Осигурените лица учествуваат во поднесување-

то на трошоците: 
1. за чевли со протези, во висина од 40% од 

вкупната вредност, но најмногу 200 динари; 
2. за ортопедски чевли, во висина од 40'% од 

вкупната вредност; 
3. за кожни ракавици, во висина од 30% од 

вкупната вредност; 
4. за гумени чевли, во висина од 40% од вкуп-

ната вредност; 

5. затеги, појаси, мидери, корсе-т и суспензо-
риуми, во висина од 30% од вкупната вредност; 

6. за ортопедски влошки, 40% од вкупната 
вредност; 

7. за кожни капи, 40% од вкупната вредност; 
8. за перики, 40% од вкупната вредност; 
9. вештачки Дојки, 20% од вкупната вредност; 

10. за сите видови и контактни стакла, во виси-
на од 40^/о; 

11. за слушни апарати и говорни протези, во ви-
сина од 20%; 

12. за забнопротетички помагала предвидени со 
Правилникот за индикации на забнопротетичка 
помош, во висина од 20%; 

13. привремени и имедијатни протези, 50%. 

Член 3 
Осигурените лица целосно се ослободуваат од 

учеството во соодветните трошоци и тоа: 
1. протези за горните и долните екстремитети 

(вештачки раце), функционални наставци и непо-
ставени кожни ракавици; 

2. инвалидска количка дадена на употреба; 
3. очна протеза; 
4. стапови или патерици; 
5. сите видови санитарни справи. 

Член 4 
Во поднесувањето на трошоците предвидени со 

оваа одлука не учествуваат: 
1. осигурените лица — деца до навршени 15 

години, а ако се на школување — до пропишаното 
редовно школување, а најдолго до 26 годишна воз-
раст — како и лица над 65 годишна возраст; 

2. лица на кои потребата од сите видови пома-
гала настапила како последица на несреќа на ра-
бота или професионално заболување. 

Член 5 
Осигурените лица делот од трошоците предви-

дени со оваа одлука го уплатуваат на основната 
организација на здружениот труд која што ги из-
вршила услугите односно која што ги испорачала 
помагалата односно санитетските справи. 

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

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

Број 2/6 
28 февруари 1979 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, с. р. 

237. 
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 здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74 и 
43/78) и член 199 точка 6 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, на седницата на Соборот на делегатите 
корисници на услугите — работници и Соборот на 
делегатите даватели на услуги од здравствените 
работни организации, одржана на 28. 2. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување висината на при-

донесите за здравственото осигурување на работ-
ниците за 1977 година, чија важност е продолжена 
и за 1979 година во членот 2 став 2 по зборот „до-
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ход" се става точка, а зборовите „намалени за пре-
сметаните законски и договорни обврски, освен 
данокот на доход" се бришат. 

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

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 2/12 
28 февруари 1979 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

238. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 31 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, на седницата на Соборот на делегатите — ко-
рисници на услугите — земјоделци и Соборот на 
давателите на услуги, одржана на 26. 2. 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА - ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ 

ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Поради постепено изедначување на правата од 

здравствена заштита на земјоделските осигурени-
ци со осигурениците — работници, со оваа одлука се 
укинува учеството (партиципацијата) на осигурени-
те лица — земјоделци при користењето на здрав-
ствената заштита. 

Член 2 
Осигурените лица — земјоделци не учествуваат 

во поднесување на трошоците при користење на 
здравствена заштита во следните случаи: 

1. при користење на сите здравствени услуги 
за амбулантно-поликлиничко лекување и стацио-
нарно лекување; 

2. при користење на сите забоздравствени ус-
луги за вадење, лекување и пломбирани на заби 
на осигурените лица; 

3. при користење на лекови и санитетски мате-
ријал во амбулантно-поликлиничкото лекување ко-
га не се пресметани во цената на услугата; 

4. при користење на брза помош за превоз до 
најблиската здравствена установа во итни случаи. 

Член 3 
На име учество во трошоците за користење на 

издадените лекови, освен лековите за чија примена 
е потребна интервенција на стручен здравствен ра-
ботник, осигурените лица — земјоделци ќе пла-
ќаат по 6,00 дин. по издаден лек препишан на ре-
цепт и набавен во аптека или друга здравствена 
работна организација на подрачјето на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Струмица, без оглед на цената — вред-
носта на издадениот лек. 

По исклучок од став 1, ако препишаниот лек е 
под вредноста од 6,00 дин., лекот се издава со на-
плата на неговата вредност. 

Член 4 
Учество во трошоците од претходниот член на 

оваа одлука не плаќаат осигурените лица — земјо-
делци на кои лековите им се препишани и ги ко-
ристат по основ на задолжителните видови на здрав-
ствената заштита, како и во случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да важат одредбите на член 3 точка 4, 5, 
6, 7 и 9 од Одлуката за учество на осигурените ли-
ца во трошоците при користењето на здравствената 
заштита, број 02-527/1 од 31. 3. 1973 година. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1. 3. 1979 
год. и истата ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-417/1 
26 февруари 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П 

Пред овој суд е заведен спор за утврдување на 
сопственост по тужбата на тужителката Пирковиќ 
Тања, ул. „Лазар Поп Трајков" бр. 41, Скопје, про-
тив тужениот Пирковиќ Раде од село Кучевиште, 
Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 27.550,00 динари. 

Се повикува тужениот Пирковиќ Раде, да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена, по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја достави сво-
јата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 де-
на, на истиот ќе му биде одреден привремен ста-
рател кој ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје П — Скопје, П. 
бр. 2140/78. (39) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исполнување на договор за продажба, заведен 
по тужбата на тужителот Рамадан Муареми од се-
ло Порој, против тужените: Беадини Камилов Ејуп 
од село Порој, сега со непознато место на живеење 
во НР Турција. 

Се повикува тужениот Беадини Камилов Ејуп, 
со непознато место на живеење во НР Турција, во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се 
јави пред судот, достави адреса или одреди полно-
мошник кој ќе го застапува по овој предмет. Во 
спротивно ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе го застапува до правосилното окончување на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 395/79. 
(38) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 904/78 од 29. VIII. 1978 година, на 
регистарска влошка бр. 1-208-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Завод за згрижување, воспиту-
вање и образование на деца и младинци — Скопје 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Лукарев Коста Петар, директор на Заво-
дот, а се запишува како нов застапник Ковачев 
Васил Сотир, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 904/1978 година. (405) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1629/74 од 14. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1056-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Услужно 
монтажна водоинсталатерска задруга „Водоинста-
латер", Џ.О., со седиште во Горче Петров — Скопје, 
ул. ,,Стара ложионица" бб, со следните податоци: 
Задругата води единствено книговодство и изгот-
вува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со договор на задруга-
рите од 10. III. 1959 година. 

Основачи на задругата се: Алексо Петковски 
од Скопје, ул. „670" бр. 24/3-8, л.к. 66337; Ристо 
Стојчевски, л.к. бр. 5013, ул. „И Октомври" згр. 
115-Б2/12 — Скопје; Милорад Стојановски, л.к. бр. 
152225, ул. „Гостиварска" бр. 9-6 - Ѓорче Петров, 
Скопје; Емин Музафер, л.к. бр. 48522, ул. „154", згр. 
1,С - Сингелиќ, Скопје; Трајче Антевски, л.к. бр. 
142520, с. Матка, Скопје; Тефик Шаќиров, л.к. бр. 
65774, нас. Чаир, згр. 24, стан 10 - Скопје; Шаип 
Мамутовиќ, л.к. бр. 7214, ул. „Новоселски пат" бб 
- Ѓорче Петров — Скопје; Зоран Димковски, л.к. 
258043, ул. „Партизанска" бр. 80 — Скопје; Бранко 
Ристовски, л.к. бр. 111741, село Кадино, Скопје; 
Стојче Ѓошевски, л.к. бр. 277227, село Кадино, Скоп-
је; Милорад Трајковиќ, л.к. 22761, ул. „Ѓорче Пет-
ров" бр. 28-6 - Скопје; Цвета Кузманова, л.к. бр. 
13865, ул. „Варшавска" згр. 2 - Скопје; Анка Кра-
лева, л.к. бр. 128026, Карпош III, згр. I, влез 2, стан 
6 — Скопје; Величко Стојановски, л.к. бр. 295624, 
село Стајковци, Скопско; Љубе Илиевски, л.к. бр. 
295624, ул. „Воин Драшковиќ" бр. 8 - Ѓорче Пет-
ров, Скопје; Димче Смилевски, л.к. бр. 12564, нас. 
Жданец, бр. 62 - Скопје; Свето Андреевиќ, л.к. бр. 
62424,, ул. „54" бр. 39-а, населба Лисиче, Скопје; 
Исмет Шаинов — Скопје, Имер Имеровски, л.к. бр. 
89755, ул. „1159" бр. 1 - Скопје; Миле Стојковиќ, 
Скопје; Ладо Стојановски, Скопје; Кузман Стоја-
новски, л.к. бр. 316778, ул. „Гостиварска" бр. 9 -
Ѓорче Петров — Скопје. 

Дејност: Монтажа на сите видови водоводни и 
канализациони инсталации и сите видови на ли-
марски производи. 

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

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во висина на еднократен здружен влог кој 
изнесува 1.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Петковски Алексо, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Петковски 
Алексо, директор, без ограничување и Трајковиќ 
Милорад, шеф на сметководството, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1586/74 од 14. IV. 1975 година. (403) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 816 од 29. VIII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1293-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Антикорозивна молеро-фарбарска задруга „Колор", 
Д.О., — Скопје, ул. „Загребачка" бб со следните 
податоци: 

Задругата е основана со самоуправна спогодба 
на задругарите. 

Основачи на задругата се: Нациќ Иван од 
Скопје, ул. „Милан Миј алков" бб, ВКВ молер; 
Станоевиќ Тодор Цветан од Скопје, ул. „891" бр. 
13, ВКВ молер; Доневски Трајко од Скопје, ул. 
„Александар Турунџев" бр. 42, КВ молер; Чер-
кини Ба јруш Јонуз од Скопје, село Горно Лисиче, 
КВ молер; Андреевски Јован од Скопје, ул. „Но-
тарска" бр. 11, КВ молер. 

Основни дејности: Молерска — вршење на сите 
видови молерај, лакирање, кречење, лепење тапе-
ти, лепење на винајз подови, мнизирање и фарба-
ње на сите видови челични конструкции како и 
фарбање на коли. 

Задругата во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Задругата за обврските спрема трети лица во 
правниот промет одговара целосно со целата своја 
имовина. 

Здружените задругари — основачи во правни-
от промет со трети лица одговараат во границите 
на своето парично емство од 2.000 динари и тоа за 
обврските настанати пред нивното истапување во 
рок од 2 години по престанок на членството. 

Задругата ќе ја потпишува и застапува Нациќ 
Иван, директор, целосно и без ограничување. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 816/78 
(406) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1952/78 од 30. I. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-796-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и дејноста — 
усогласување со ЗЗТ на Основното училиште „Зи-
тиниа" село Липково, Куманово, со следните пода-
тоци: Досегашната фирма на училиштето се ме-
нува така што во иднина ќе гласи: Основно учи-
лиште „Дитуриа", Д.О,, село Липково, Куманово. 

Основни дејности: 120111 — Основно образова-
ние од општ тип. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1952/78 30. 1./1979 година. (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1660/78 од 5. И. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-449-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Детското забавиште „Иво Рибар-
Лола" Ц.О., — Крива Паланка, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Цветанка 
Атанасовска, управител, а се запишува како нов 
застапник Ратка Граматикова, директор, без огра-
ничување, освен да оттуѓува основни средства и да 
склучува договори со вредност над 50.000,00 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1660/78 од 5. И. 1979 година. (31) 

КОНКУРСИ 
Извршниот одбор на Собранието на Општинска-

та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Струга 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

За избор на: 
1. Раководител на Одделението за работите на 

здравствената заштита и здравственото осигуру-
вање; 

2. Раководител на Одделението за финансии и 
финансиско работење. 

У с л о в и : 
За точката 1 од конкурсот: 
— завршен економски или правен факултет и 

4 години работно искуство по дипломирањето. 
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За точката 2 од конкурсот: 
— завршен економски факултет и 4 години ра-

ботно искуство по дипломирањето. 
Покрај молбата кандидатите треба да ги доста-

ват следните документи: 
1. доказ за видот и степенот на школската под-

готовка ; 
2. доказ за работното искуство; 
3. доказ дека не се наоѓа под истрага; 
4. извод од матичната книга на родените; 
5. лекарско уверение да е здрав и способен за 

работа. 
Молбите се поднесуваат по пошта или лично во 

архивата на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струга, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. 

Работничкиот совет на ООЗТ „ПРЕДИЛНИЦА" 
во состав на И. Т. „НОВОСТ" Дебар, 

распишува повторен 
К О Н К У Р С 

За избор на: 
— Директор на ООЗТ 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршен економски факултет, 
— да имаат најмалку 5 години работно иску-

ство на раководни задачи, 
— да поседуваат морално-политички квалите-

ти и 
— да не се осудувани за кривични дела по чл. 

511 од ЗЗТ. 
Кон молбеното барање, кандидатите се должни 

да ги доставуваат следните документи: 
— доказ за завршено образование, 
— потврда за работно искуство, 
— уверение дека не се осудени за кривични 

дела по чл. 511 од ЗЗТ и дека не се под истрага и 
— кратка биографија за движењето во рабо-

тата. 
Молбите со потребната документација се до-

ставуваат на адреса на ООЗТ „Предилница" при 
„НОВОСТ" Дебар — за конкурсната комисија. Не-
комплетираните документи нема да се земаат пред-
вид. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (94) 

Конкурсната комисија на Здравствената стани-
ца — Виница 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на еден стоматолог 

УСЛОВИ: 
Кандидатите покрај општите услови предвиде-

ни со Законот потребно е да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено стоматолошки факултет. 
Пријавите со потребната документација се под-

несуваат во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот до Конкурсната комисија на 
Здравствената станица — Виница. 

Некомплетираните и ненавремено пристигнати-
те пријави нема да се земаат предвид при разгле-
дувањето. (96) 

Бр. 16 - Стр. 411 

Собирот на работните луѓе на ОЗТ „ЈУГОПА-
МУК" — Неготино, врз основа на донесената од-
лука, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на инокосен работоводен орган — ди-
ректор на ОЗТ „Југопамук" — Неготино 

Покрај општите услови предвидени со закон, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено земјоделски факултет со 
работно искуство на раководно работно место 6 го-
дини, од кои три во преработка и доработка на 
суров памук; 

— согласност од организацијата дека ќе биде 
ослободен од работната должност; 

— да нема некоја со закон предвидена пречка 
за вршење на раководно работно место. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат на адреса: ОЗТ „ЈУГОПАМУК" - Неготино. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (97) 

Конкурсната комисија на Фабриката за веш-
тачки брусеви, брусно платно и хартија „ИДНИНА", 
врз основа на донесената одлука од работничкиот 
совет, заведена под бр. 0201-2916 од 5. 5. 1979 година, 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за пополнување на следните работи и работни 
задачи: 

1. директор на комерцијален сектор, 
2. директор на општ сектор. 

У С Л О В И : 
Кандидатот под точка 1, директор на комерци-

јален сектор, треба да има завршено економски 
факултет — П степен и да знае еден од светските 
јазици и да има 5 години работно искуство по ди-
пломирањето. 

Кандидатот под точка 2, директор на општ сек-
тор, треба да има завршено правен факултет — П 
степен и 3 години работно искуство по дипломира-
њето. 

Кандидатите треба да поседуваат морално-по-
тички способности. 

Кандидатите се должни кон молбите да ги до-
стават сите потребни документи. 

Личен доход се определува според мерилата 
од Правилникот за личните доходи на работниците 
на Фабриката „Иднина" — Кратово. 

Молбите се поднесуваат до: ФАБРИКА „ИДНИ-
НА" — Кратово, со назнака за конкурсна комисија. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (98) 

Врз основа на член 161—164 од Статутот на Ра-
ботната организација и одлуката на Работничкиот 
совет, Конкурсната комисија на Предилницата 
„Струмичанка" — Струмица, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување — реизбор на следните раковод-
ни работни места: 
1. Технички директор 
2. Директор на финансиски сектор 

3, Директор на општи сектор 
4. Директор на набавен сектор 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 
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1. кандидатот да има завршено текстилен ф а -
култет; 

2. кандидатот да има завршено економски ф а -
култет ; 

3. кандидатот да има завршено правен факул-
тет; 

4. кандидатот да има завршено економски ф а -
култет. 

Сите кандидати треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— да имаат вкупно работно искуство во стру-
ката најмалку 5 години по завршувањето на струч-
ната наобразба; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не се осудувани за кривични дела. 
Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето. 
Кандидатите молбите со документите да ги дос-

тават во определениот рок до архивата. 
Молбите со непотполна документација и ^ б л а -

говремено поднесени ќе се одбиваат. (78) 
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