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

Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 7/74) и член 153 
од Законот за внатрешни работи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 45/72), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА И УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
ЗВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат звањата и усло-

вите за стекнување звања на работниците на ми-
лицијата. 

Член 2 
Звањата на работ,ниците на милицијата се ут-

врдуваат според работите односно работните за-
дачи што се вршат во милицијата, степенот на 
стручната подготовка, работното искуство, резулта-
тите на трудот и други услови утврдени со оваа 
уредба. 

Звањата кои можат да ги стекнуваат работ-
ниците на милицијата се утврдуваат во општиот 
акт за систематизацијата на работите и работните 
задачи на органот за внатрешни работи. 

I. З в а њ а 

Член 3 
Работниците на милицијата можат да ги стек-

нуваат следните звања: помлад милиционер, мили-
ционер, милиционер I класа, постар милиционер, 
постар милиционер I класа, помлад инспектор, ин-
спектор, постар инспектор, самостоен инспектор, 
виш инспектор, виш инспектор I класа и главен 
инспектор. 

Член 4 
Според степенот на стручната подготовка што 

се бара за успешно вршење на работите односно 
работните задачрЈ на кои се распоредени работни-
ците на милицијата се утврдуваат следните звања: 

1. За работниците на милицијата распоредени 
на работи односно работни задачи за кои е пропи-
шана средна стручна подготовка: помлад мили-
ционер, милиционер, милиционер I класа, постар 
милиционер и постар милиционер Т класа. 

2. За работниците на милицијата распоредени 
на работи односно работни задачи за кои е про-
пишана виша стручна подготовка: помлад инспек-
тор, инспектор и постар инспектор. 

3. За работниците на милицијата распоредени 
на работи односно работни задачи за кои е про-
пишана висока стручна подготовка: инспектор, по-
стар инспектор, самостоен инспектор, виш инспек-
тор, виш инспектор I класа и главен инспектор. 

II. Општи услови за стекнување звања 

Член 5 
Работник на милицијата се стекнува со соод-

ветно звање ако: 
1) ја има пропишаната стручна подготовка за 

успешно вршење на работите односно работните 
задачи на кои е распореден; 

2) во претходното звање провел определено 
време утврдено со оваа уредба; 

3) го положил испитот за звањето за кое таков 
испит се бара со оваа уредба; 

4) неговите резултати на трудот за последните 
две години се позитивно оценети; 

5) во текот на последната година не сторил по-
тешка повреда на работната обврска. 

Ако во моментот на одлучувањето за стекну-
вање звање од повисок ранг, против работникот на 
милицијата се води дисциплинска постапка за по-
тешка повреда на работната обврска или се води 
кривична постапка за сторено кривично дело за 
кое гонењето се презема по службена должност, 
донесувањето на решението за стекнување звање 
од повисок ранг се одлага до правосилното окон-
чување на дисциплинската постапка односно кри-
вичната постапка. 

III. Посебни услови за стекнување звања 

Член 6 
Работниците на милицијата кои ги исполнуваат 

условите од член 5 на оваа уредба, стекнуваат зва-
ње и тоа: 

(1) Работниците на милицијата кои вршат ра-
боти односно работни задачи за кои се бара средна 
стручна подготовка звањето: 

— помлад милиционер — приправник за ми-
лиционер после истекот на приправничкиот стаж 
и положениот стручен испит, како и учениците од 
Центарот за образование на кадри за безбедност 
и општествена самозаштита; 

— милиционер — помлад милиционер кога ќе 
помине три години во звањето помлад милиционер; 

— милиционер I класа — милиционер кога ќе 
помине четири години во звањето милиционер и ќе 
положи испит за звањето милиционер I класа; 

— постар милиционер — милиционер I класа 
кога ќе помине четири години во звањето милицио-
нер I класа; 

— постар милиционер I класа — постар ми-
лиционер кога ќе помине четири години во зва-
њето постар милиционер. 

(2) Работниците на милицијата кои вршат ра-
боти односно работни задачи за кои се бара виша 
стручна подготовка звањето: 

— помлад инспектор — приправник за мили-
ционер после истекот на приправничкиот стаж и 
положениот стручен испит; 

— инспектор — помлад инспектор кога ќе по-
мине четири години во звањето помлад инспектор; 

— постар инспектор — инспектор кога ќе по-
мине четири години во звањето инспектор и ќе 
положи испит за звањето постар инспектор. 

(3) Работниците на милицијата кои вршат ра-
боти односно работни задачи за кои се бара висока 
стручна подготовка звањето: 

— инспектор — приправник за милиционер пос-
ле истекот на приправничкиот стаж и положениот 
стручен испит; 
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— постар инспектор — инспектор кога ќе по-
мине две години во звањето инспектор; 

— самостоен инспектор — постар инспектор 
кога ќе помине три години во звањето постар ин-
спектор; 

— виш инспектор — самостоен инспектор кога 
ќе помине четири години во звањето самостоен ин-
спектор и кога ќе положи испит за звањето виш 
инспектор; 

— виш инспектор I класа — виш инспектор 
кога ќе помине четири години во звањето виш 
инспектор; 

— главен инспектор — виш инспектор I класа 
кога ќе помине четири години во звањето виш 
инспектор I класа. 

По исклучок, работник на милинијата во зва-
њето постар милиционер I класа, може да се здо-
бие со звањето помлад инспектор кога ќе помине 
пет години во звањето постар милиционер I класа, 
ќе положи испит за звањето помлад инспектор и 
постојат услови да се распореди на работи однос-
но работни задачи за кои е утврдено звањето по-
млад инспектор. 

Член 7 
Работник на милицијата кој во текот на ра-

ботата се стекне со виша или висока стручна под-
готовка и е распореден на работи односно работни 
задачи за кои е пропишана виша или висока струч-
на подготовка, се здобива со соодветно звање од 
таа подготовка према вкупните години на работен 
стаж во ефективно траење со тоа што е должен 
да положи испит за тоа звање ако таков испит 
се бара со оваа уредба. 

Работник на милицијата кој во текот на рабо-
тата се стекне со виша или висока стручна под-
готовка, а не постојат услови да се распореди на 
работи односно работни задачи за кои е пропи-
шана виша односно висока стручна подготовка, се 
здобива со највисокото по ранг звање од средната 
стручна подготовка. 

Лице кое има средна, виша или висока струч-
на подготовка и прв пат стапува на работа во ор-
ганите за внатрешни работи во својство работник 
на милицијата, а дотогаш работело во друг орган 
или организација на здружен труд, се здобива со 
звање од соодветната стручна подготовка према 
вкупните години на работен стаж во ефективно 
траење и ако во рок од една година положи стру-
чен испит. 

Под работно искуство во смисла на став 1 на 
овој член се подразбира најмалку толку време 
проведено на работа со онаа стручна подготовка 
која е пропишана за успешно вршење на работите 
односно работните задачи за кои работникот се 
прима на работа колку што е потребно према член 
6 на оваа уредба за здобивање на соодветното 
звање. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се при-
менуваат и на останатите работници на органите 
за внатрешни работи кога се распоредуваат на ра-
бота во милицијата. 

Член 8 
Работник на милицијата кој во работата, како 

и во стручното оспособување и усовршување по-
стигнува натпросечни резултати и за последните 
две години добил оценка „во работата покажува 
особени резултати" може да се здобие со непосред-
но повисоко по ранг звање од соодветната стручна 
подготовка, под услов во звањето што го има да 
провел најмалку две третини од времето предви-
дено за редовно добивање на повисоко по ранг 
звање и да положи испит за тоа звање, ако таков 
испит се бара со оваа уредба. 

По исклучок, работник на милицијата кој ќе 
постигне вонредни резултати од посебно значење 
за безбедноста на земјата, може да се стекне со 

непосредно повисоко по ранг звање од соодветната 
стручна подготовка, без оглед на проведеното вре-
ме во звањето кое го има и без полагање на испит 
за звањето, ако таков испит се бара со оваа уредба. 

Член 9 
Звањето виш инспектор I класа, може да се 

утврди за вршење на работи односно работни за-
дачи на милицијата само во Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Републичкиот секретаријат) и во органот за 
внатрешни работи на градот Скопје. 

Звањето главен инспектор може да се утврди 
за работи односно работни задачи кои се вршат 
од работници на милицијата со посебни овластува-
ња и одговорности само во Републичкиот секрета-
ријат. 

Член 10 
Решението за стекнување звање на работникот 

на милицијата го донесува функционерот кој ра-
ководи со органот за внатрешни работи. 

Решението за стекнување звање по член 8 став 
2 на оваа уредба го донесува републичкиот секре-
тар за внатрешни работи (во натамошниот текст: 
републичкиот секретар) на предлог од функционе-
рот кој раководи со општинскиот орган за внат-
решни работи. 

Решението за стекнување звање на работници-
те на милицијата се донесува по службена долж-
ност. 

IV. Испит за стекнување звања 

Член 11 
Програмата на испитот за стекнување звања 

и начинот на полагањето на испитот за звањата 
на работниците на милицијата ја донесува репуб-
личкиот секретар. 

V. О ц е н у в а њ е 

Член 12 
Оценувањето на резултатите на трудот на ра-

ботниците на милицијата се врши на крајот на 
секоја календарска година до 25 години работен 
стаж во ефективно траење во органите за внат-
решни работи односно здобивањето со највисокото 
звање од соодветната стручна подготовка. 

Член 13 
Резултатите на трудот на работниците на ми-

лицијата се оценуваат со една од следните оценки: 
„во работата задоволува"; „во работата покажува 
резултати" и „во работата покажува особени ре-
зултати". 

До колку работникот на милицијата во текот 
на годината за која се оценува не покажал резул-
тати на трудот, во прашалникот за оценување се 
констатира дека „нема доволно елементи за оце-
нување на резултатите на трудот" л таа година не 
се смета за напредување во звање од повисок ранг. 

Ако работник на милицијата бил отсутен од 
работа во текот на годината подолго од 6 месеци, за 
таа година не се оценува, ниту истата година му се 
смета за напредување во звање од повисок ранг, 
освен ако бил отсутен поради повреда на работа 
или заболување кое настанало исклз"чиво како по-
следица на вршењето на службата или по повод 
на вршењето на службата. 

Член 14 
Оценувањето на работниците на милиција го 

врши непосредниот старешина. 
Оценувањето на раководителите на работните 

единици на милицијата во општинските органи за 
внатрешни работи го врши функционерот кој ра-
ководи со општинскиот орган за внатрешни рабо-
ти, а во Републичкиот секретаријат овластениот 
потсекретар. 
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Раководителот на работната единица, функ-
ционерот кој раководи со општинскиот орган за 
внатрешни работи и овластениот потсекретар се 
должни со оценката за резултатите на трудот да 
го запознаат работникот на милицијата, како и 
работната единица со која раководат. 

Работникот на милицијата кој не е задоволен 
со оценката на непосредниот старешина, има право 
на приговор до комисијата за оценување на резул-
татите по трудот на работниците на милицијата. 

Одлуката на комисијата по приговорот е ко-
нечна. 

Комисијата за оценување на резултатите на 
трудот на работниците на милиција ја формира 
функционерот кој раководи со органот за внат-
решни работи во согласност со советот на работ-
ната заедница. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 15 
Работник на милицијата кој на денот на вле-

гувањето во сила на оваа уредба има нижа струч-
на подготовка ќе се преведе во звањето: 

— помлад милиционер — приправник за ми-
лиционер по завршување на приправничкиот стаж 
и положениот стручен испит, како и милиционер 
кој на работа во органите за внатрешни работи 
минал до 5 години; 

— милиционер — милиционер кој на работа 
во органите за внатрешни работи минал преку 5 
- 1 0 години; 

— милиционер I класа — милиционер кој на 
работа во органите за внатрешни работи минал 
преку 10—15 години; 

— постар милиционер — милиционер кој на 
работа во органите за внатрешни работи минал од 
15—20 години; 

— постар милиционер I класа — милиционер 
кој на работа во органите за внатрешни работи 
минал преку 20 години. 

Работникот на милицијата од став 1 на овој 
член, после преведувањето, може да се здобие со 
звање од повисок ранг од средна стручна подго-
товка кога ќе помине во секое звање една година 
подолго од времето предвидено во член 6, став 1, 
точка 1 на оваа уредба. 

Член 16 
Работник на милицијата кој на денот на вле-

гувањето во сила на оваа уредба е распореден на 
работи односно работни задачи за кои е пропи-
шана средна стручна подготовка и ја има таа под-
готовка, ќе се преведе во соодветно звање од таа 
подготовка према вкупните години на работниот 
стаж во ефективно траење. 

Работник на милицијата кој на денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба е распореден на 
работи односно работни задачи што се вршат од 
работници на милицијата со посебни овластувања 
и одговорности за кои е пропишана средна струч-
на подготовка може да се преведе и во звањето 
помлад инспектор ако ја има таа подготовка и 
има 20 или повеќе години на работен стаж во 
ефективно траење. 

Член 17 
Работник на милицијата кој на денот на вле-

гувањето во сила на оваа уредба е распореден на 
работи односно работни задачи за кои е пропи-
шана виша или висока стручна подготовка и ја 
има таа подготовка, ќе се преведе во соодветното 
звање од таа подготовка према вкупните години 
на работниот стаж во ефективно траење. 

Работник на милицијата кој на денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба е распореден на 
работи односно работни задачи за кои е пропи-
шана виша или висока стручна подготовка, а тој 
ја нема таа подготовка може да се преведе во 
звањето кое е предвидено за работите односно ра-

ботните задачи на кои се затекол, ако има 20 или 
повеќе години работен стаж во ефективно траење. 

Работник на милицијата кој на денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба е распореден на 
работи односно работни задачи за кои е пропи-
шана виша или висока стручна подготовка, а тој 
ја нема таа подготовка и нема 20 или повеќе го-
дини работен стаж во ефективно траење, може да 
се преведе во непосредно пониското звање од зва-
њето кое е пропишано за работите односно работ-
ните задачи и кое според годините на работниот 
стаж во ефективно траење би го добил во колку 
би ја поседувал пропишаната стручна подготовка. 

Член 18 
На работник на милицијата од член 15—17 на 

оваа уредба, на кој при преведувањето во соодвет-
но звање ќе му преостане определено време од 
работниот стаж во ефективно траење, тоа време 
му се засметува при здобивањето звање од пови-
сок ранг од соодветната стручна подготовка. 

Член 19 
Работник на милицијата кој на денот на вле-

гувањето во сила на оваа уредба е распореден на 
работи односно работни задачи за кои е пропи-
шана средна стручна подготовка, а тој има виша 
или висока подготовка, се преведува во највисо-
кото по ранг звање од средна стручна подготовка 
во колку има односно ќе наврши повеќе од пет 
години работен стаж во ефективно траење во ор-
ганите за внатрешни работи. 

Член 20 
Под поимот стручна подготовка во смисла на 

оваа уредба се подразбира одреден степен на об-
разование признат според закон. 

Член 21 
Преведувањето на работниците на милицијата 

во звањата утврдени со оваа уредба ќе се изврши 
најдоцна до 31 март 1979 година, според категори-
зацијата на работите односно работните задачи во 
работните единици на милицијата и другите ра-
боти односно работни задачи на кои работат ра-
ботници на милицијата, што ќе ја определи ре-
публичкиот секретар. 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-379/1 
22 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

192. 
Врз основа на член 85 точка 3, а во врска со 

членовите 13, 14 и 15 од Законот за здравствената 
заштита на животните („Службен весник на СРМ'4 

број 30/77), републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ПРОСТОРИИТЕ ЗА ОТКУП ОДНОСНО 
СКЛАДИРАЊЕ НА КОЖИ И ЗА ЕВИДЕНЦИЈА-

ТА НА ОТКУПЕНИТЕ КОЖИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите што 

ги исполнуваат просториите за откуп односно скла-
дирање на кожи и евиденцијата на откупените 
кожи. 



СЦрр. 842 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 април 1979 

I. Просторија за откуп односно складирање 
на кожи 

Член 2 
Просторијата за откуп односно складирање на 

кожи треба да биде доволно пространа, да има 
под и ѕидови направени од непропустлив мате-
ријал, што можат лесно да се чистат, мијат и де-
зинфицираат. ' 

Член 3 
Просторијата за откуп односно складирање на 

кожи располага со хигиенски исправна топла и 
ладна вода, со лавабо и функционална канализа-
ција, изградена според прописите. 

За одржувањето на личната и општа хигиена 
во просторијата за откуп односно складирање на 
кожи треба да има метален орман за сместување 
на потребните средства за лична и општа хигие-
на. и да биде снабдена со средства за тие намени, 
во количества што одговараат на големината и 
функцијата на просторијата, а работниците да би-
дат снабдени со заштитна облека и обувки. 

Член 5 
За прифаќање на откупените кожи простори-

јата за откуп на кожи се снабдува со соодветна 
метална опрема која може лесно да се чисти, мие 
и дезинфицира. 

Член 6 
Откупените кожи, во просторијата за откуп на 

кожи можат да се задржат најдолго 24 часа. 

II. Евиденција на откупените кожи 

Член 7 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со откуп и промет на сурови кожи во-
дат евиденција за потеклото на откупените кожи 
од копитари, чапункари и дивеч. Евиденцијата се 
води одделно за кожите од животни заклани во 
кланица, одделно за кожите од животни заклани 
без ветеринарен преглед, однооно за кожите од 
пцовисани животни, за кои не постои ветеринар-
на потврда за незаразеност на месото од каде по-
текнуваат и одделно за кожите од дивеч. 

Кожите од животните заклани без ветеринарен 
преглед односно од ' пцовисаните животни се обе-
лежуваат видливо со реден број на евиденцијата. 

Член 8 
Евиденцијата на кожите од животни заклани 

во кланица се води во форма на книга која ги 
содржи следните податоци: реден Гфој, датум на 
откупот, назив на организацијата на здружениот 
труд, односно презиме и име на лицето од кое 
кожата е откупена и број на кожите по видови. 

Евиденцијата на кожите од животни заклани 
без ветеринарен преглед односно од пцовисани жи-
вотни ги содржи следните податоци: реден број, 
датум на откупот, назив на организацијата на здру-
жениот труд, односно презиме и име на лицето од 
кое кожата е откупена, место од каде потекнува 
кожата, вид на кожата, датум и резултат на ас-
колизацијата, за кожите кои според член 15 од 
Законот за здравствената заштита на животните 
подлежат на испитување на антракс (аско л изгнија). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија''. 

11-218/1979 година 
Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 

инж. Христо Христоманов, с. р. 

193. 
Врз основа на точка 7 од Одлуката за премија 

за кравјо и овчо млеко во 1979 година („Службен 
весник на СРМ" број 3/79), републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство во согласност со ре-
публичкиот секретар за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА КРАВЈО И ОВЧО 
МЛЕКО СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА ЗА 

КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1979 ГОДИНА 

1. — Производителите на кравјо и овчо млеко 
(во натамошниот текст: корисници на премијата) ја 
остваруваат премијата од точка 1 на Одлуката за 
премија за кравјо и овчо млеко во 1979 година (во 
натамошниот текст: Одлуката) врз основа на бара-
ње за премија поднесено до Службата на општес-
твеното книговодство кај која имаат жиро сметка. 

2. — За млекото произведено во кооперација, 
премијата од точка 1 под б) алинеја прва од Од-
луката, индивидуалните земјоделски производите-
ли ја остваруваат преку организацијата на здру-
жениот труд со која имаат склучен договор за 
производство на млеко во кооперација. 

Под млеко произведено во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители се под-
разбира кравјо и овчо млеко произведено врз ос-
нова на претходно склучен договор за производство 
на млеко во кооперација. 

Организацијата од став 1 на оваа точка е долж-
на премијата да им ја исплати на производителите 
најдоцна 30 дена по нејзиното остварување. 

3. — Премијата од точка 1 под б; алинеја вто-
ра од Одлуката се исплатува:' 

а) 005 динари за секој литар млеко со млечна 
маст од најмалку 3,2% за кравјо и 4% за овчо 
млеко на организацијата на здружениот труд што 
го договорила производството на млеко во коопе-
рација со индивидуалните земјоделски производи-
тели за покривање на трошоците за контрола на 
производните способности, водење на матично кни-
говодство и вршење селекција. Наведените сред-
ства се користат за следниве намени: 

— за набавка на опрема неопходна за врше-
ње контрола на производните способности, водење 
на матично книговодство и вршење селекција кај 
кравите и овците; 

— за исплата на надомест на лични доходи на 
контролните асистенти и зоотехничарите во орга-
низациите на здружениот труд носители на ^ о п е -
рацијата или на стручната служба на која со до-
говор и е доверено вршењето на контролата на про-
изводните способности и водењето на матичното 
книговодство и вршењето на селекција кај кравите 
и овците. 

б) 005 динари за секој литар млеко со млечна 
маст од најмалку 3,2% за кравјо и 4% за овчо 
млеко на организацијата на здружениот труд што 
врши откуп на млекото произведено во коопера-
ција со индивидуалните земјоделски производите-
ли. Наведените средства ќе се користат за следниве 
намени: 

— за изградба и реконструкција на собирни 
центри за откуп на млекото произведено во коо-
перација; 

— за набавка на нужната опрема за овие цен-
три и тоа за: прием, контрола, цедење и ладење 
на млекото што се откупува од индивидуалните 
земјоделски производители — кооперанти. 

Средствата наменети за организирање на со-
бирни центри за откуп на млекото можат да се Ко-
ристат за покривање на сите инвестициони вло-
жувања, дел од средствата предвидени со инвес-
тиционите програми, или да претставуваат сопстве-
но учество за добивање инвестициони кредити за 
предвидената намена. 



25 април 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 13 — Стр,. 329 

Средствата од претходниот став ќе се корис-
тат врз база на изработени инвестициони програми. 

4. — Средствата од точка 3 на оваа наредба 
организациите на здружениот труд се должни да 
ги издвојуваат на посебна сметка кај Службата на 
општественото книговодство кај која имаат жиро 
сметка. 

5. — Кон барањето за премија корисникот на 
премијата од точка 1 на Одлуката прилага: 

— потврда (извод) од книговодствената евиден-
ција за количините на произведеното млеко од соп-
ствено Производство во која е назначен и процен-
тот на млечната маст, потпишана од работоводите-
лот на организацијата на здружениот труд и ра-
ботоводителот на сметководството и потпечатена; 

— потврда врз база на приемниците за отку-
пено свежо млеко произведено во кооперација во 
која треба да биде назначен и процентот на млеч-
ната маст, потпишана од работоводителот на орга-
низацијата на здружениот труд што врши откуп 
на млеко и потпечатена; 

— препис од потврдата од Институтот за сто-
чарство при РО Земјоделски факултет за млекото 
произведено во организациите на здружен труд и 
од Републичката стручна служба за унапредување 
на индивидуалното земјоделство за млеко произ-
ведено во кооперација, за уредно водење на кон-
тролата на производните способности, матичното 
книговодство и за вршење селекција кај кравите 
и овците; 

— потврда издадена од организацијата на здру-
жениот труд со која индивидуалниот земјоделски 
производител склучил договор за производство на 
млекото во кооперација. Во оваа потврда мора да 
бидат назначени броевите под кои договорите се 
заведени кај организацијата на здружениот труд, 
како и датумот на склучување на договорот; 

— доказ дека индивидуалниот земјоделски про-
изводител ја остварил премијата — список во кој 
се внесува количината на откупеното млеко пре-
сметано според масленоста, износот на премијата, 
сметано за 1 литар по 0,40 динари при млечна маст 
од најмалку 3,2% за кравјо и 4% за овчо млеко, 
со потпис на индивидуалниот производител и мес-
то на живеење. Списокот се доставува до служба-
та на општественото книговодство најдоцна три 
месеци по поднесување на барањето. 

Во колку до определениот рок списокот не би-
де поднесен, организациите на здружениот труд се 
должни да ја вратат премијата; 

— доказ дека е изготвена и поднесена на одоб-
рување вб банката инвестициона програма за из-
градба односно реконструкција на собирни центри 
за млеко; 

— фактури за набавената опрема за прием, 
контрола, цедење и ладење на млекото; 

— фактура за набавена опрема за вршење на 
контрола на производните способности водење ма-
тично книговодство и вршење селекција кај ин-
дивидуалните земјоделски производители; 

— платен список на контролните асистенти и 
мат,ичарите што работат на контрола на произ-
водните способности, матичното книговодство и се-
лекција во организациите на здружениот труд што 
договориле производство на млеко со индивидуал-
ните зехмј одел ски производители; 

— документ за платена услуга на стручна 
служба на која со договор и е доверено вршењето 
на контролата на производните способности, ма-
тичното книговодство и селекција кај кравите и 
овците. 

6. — Кога Службата на општественото книго-
водство ќе утврди дека барањето за премија во 
поглед на пресметувањето на премијата и прило-
жената документација е исправно, го одобрува из-
носот на премијата на товар на средствата на 
Републичкиот буџет: раздел 119-04-2 — премии, 
компензации и регреси. 

7. — Ако кон барањето за премија се прила-
гаат преписи на оригинални исправи тие мораат 
да б^дат потпишани од овластени лица и на нив 

мора да биде втиснат печат на корисникот на пре-
мијата а оригиналните исправи се поднесуваат на 
увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 
на оваа точка која се поднесува на увид, да на-
значи дека премијата е исплатена. 

8. — Барањето за премија мора да биде под-
несено до Службата на општественото книговод-
ство до 31 јули за млекото што е произведено и 
испорачано до 30 јуни 1979 година. 

Корисникот ќе го загуби правото на преми-
јата до колку барањето не го поднесе во опреде-
лениот рок. 

9. — Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1. I. 1979 година. 

Број 08-528/2 
2 април 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с.р. 

194. 
Врз основа на член 50 алинеја четврта од За-

конот за рибарство („Службен весник на СРМ" број 
15/73), републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ 

И РАКОВИ 

I 
Во Наредбата за одредување ловостој на од-

редени видови риби и ракови („Службен весник на 
СРМ" број 29/74), во поглавието I — Преспанско 
Езеро, точките од 1 до 4 се бришат и наместо нив 
се додава нов став кој гласи: 

— Целосна забрана за сите видови риби од 
25. IV. до 25. V. 

II 
Оваа наредба влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 08-608/1 
29 март 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

195. 
Врз основа на член 50 алинеја 4-та од Законот 

за рибарство („Службен весник на СРМ" број 15/73), 
а во врска со Наредбата за одредување ловостој 
на одредени видови риби и ракови („Службен вес-
ник на СРМ" број 29/74), републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ДОЈРАН-

СКО ЕЗЕРО ВО 1979 ГОДИНА 
I 

Ловостојот на Дојранско Езеро во 1979 година 
се определува во времето од 1. IV. во 00 часот до 
30. IV. во 24 часот. 

II 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-607/1 
24 март 1979 година 

Скопје 
Републички' секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. Ј). 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

172. 
Врз основа на членовите 135 и 139 од Уставот 

на СР Македонија и член 579 од Законот за здру-
жениот труд, како и врз основа на Мегурепублич-
киот договор за поттикнување и вреднување на 
творештвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/77), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, извршните совети на општинските собранија 
на СР Македонија, Стопанската комора на Маке-
донија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Републичката конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија, Репуб-
личката конференција на Сојузот на социјалистич-
ката младина на Македонија, Републичката конфе-
ренција на Народна техника на Македонија, Ре-
публичката заедница на научните дејности — 
Скопје, Општата заедница за образование, Репуб-
личката заедница за култура, Републичката заед-
ница за вработување, Универзитетот „Кирил и Ме-
тодиј" — Скопје, Стопанската банка — Здружена 
банка — Скопје со сите нејзини основни банки, 
Љубљанска банка — Основна банка — Скопје, Ин-
вестициона банка — Деловна единица — Скопје, 
Југобанка — Основна банка — Скопје, Земјоделска 
банка — Основна банка — Скопје и Југословенска 
извозна и кредитна банка — Деловна единица — 
Битола (во натамошниот текст: учесници) склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ 

НА ТВОРЕШТВОТО 

Член 1 
Учесниците во овој општествен договор ги ут-

врдуваат заедничките основи и мерила на дејству-
вањето во поттикнувањето на натамошниот развој 
на творештвото на работните луѓе во областа на 
пронаоѓаштвото, техничките унапредувања, корис-
ните предлози и на другите облици на творештво. 

Основи и цели на Договорот 

Член 2 
Заради јакнење на материјалната основа на 

здружениот труд и на личниот и општествениот 
стандард на работниците и на другите работни 
луѓе во рамките на своите права и должности, учес-
ниците ќе се залагаат: 

— за обезбедување материјални и други услови 
на секој работен човек да може да ги развива сво-
ите творечки способности во работниот процес; 

— за развивање на системот на планирање од 
оваа област, како и за обезбедување на средства за 
финансирање на пронаоѓаштвото, техничките уна-
предувања, корисни предлози и други облици на 
творештвото; 

— за изградување систем на самоуправно ре-
гулирање во областа на пронаоѓаштвото, технич-
ките унапредувања и другите облици на творешт-
во во оваа област и за донесување на општински 
општествени договори и самоуправни спогодби; 

— за развивање на соодветни форми на сора-
ботка на организациите на здружениот труд во 
областа на науката со организациите на здруже-
ниот труд во областа на материјалното производ-
ство; 

— за создавање услови во материјалното про-
изводство младите да се стимулираат за развој на 
научно-техничкото творештво за продлабочување 
на знаењето од природните, техничките и општес-
твените науки и за нивна примена; 

— за систем на информирање со кој ќе се овоз-
можи запознавање со постигнатите достигнувања во 
областа на пронаоѓаштвото, техничките унапреду-

вања и другите облици на творештвото за обезбе-
дување услови за проверување и испитување на 
пронаоѓаштвото, техничките унапредувања и дру-
гите облици на ова творештво, како и за следење, 
поттикнување на примената на новите решенија во 
производството; 

— да се изгради систем на даночно олеснува-
ње на авторите за патентно-лиценциите права. 

Член 3 
Учесниците се согласија, во рамките на своите 

права и должности, да преземат мерки за побрз 
развој на инвентивниот труд. Во таа смисла тие 
ќе настојуваат особено: 

1. Да им се обезбеди предност на домашните 
решенија со еднаква вредност при прибавување на 
странски патенти и лиценци; 

2. Да се организира информативен систем на 
Републиката кој ќе се поврзе со информационите 
системи во другите републики и со информацио-
ните системи во странство, како и со ИНДОК 
службите во организациите на здружениот труд: 

3. Да се организираат и да се потпомага орга-
низирањето на стручни семинари од областа на 
науките или групации на производството на кои 
ќе се прави преглед на постојните технолошки ре-
шенија и преглед на отворените производни про-
блеми; 

4. Самоуправните интересни заедници да обез-
бедат услови и средства за унапредување на ин-
вентивниот труд и другите облици на научното, 
техничкото и производното творештво и за тоа да 
се изработат годишни развојни програми; 

5. Да се утврдат награди и општествени при-
знанија за инвентивниот труд, а тие да се доде-
луваат по предлог на работниците и општествените 
организации; 

6. Да изградат систем на поттикнување и раз-
вој на инвентивниот труд претежно во приоритет-
ните гранки и групации, како и во рамките на 
општествените организации и општествено-поли-
тичките заедници. 

Член 4 
За остварување на целите на овој договор, Из-

вршниот совет на Собранието на СРМ, извршните 
совети на собранијата на општините, Советот на 
Сојузот на синдикатите на Македонија, Сојузот на 
социјалистичката младина на Македонија, Репуб-
личката конференција на Народна техника на 
Македонија се обврзуваат да иницираат и да пот-
тикнуваат формирање на совети за научно тех-
ничко творештво при општините и во поголемите 
организации на здружениот труд како општестве-
ни тела кои ќе ја координираат, насочуваат и пот-
тикнуваат активноста на работните луѓе во правец 
на развој на инвентивниот труд како во органи-
зациите на здружениот труд, така и надвор од 
нив. 

Член 5 
Заради унапредување и поттикнување на ин-

вентивната дејност, Републичката заедница на на-
учните дејности — Скопје, Општата заедница за 
образование, Републичката заедница за култура, 
Републичката заедница за вработување, Стопанска-
та банка — Здружена банка — Скопје, со сите свои 
основни банки, Љубљанската банка — Основна 
банка — Скопје, Инвестициона банка — Деловна 
единица — Скопје, Југобанка — Основна банка — 
Скопје, Земјоделска банка — Основна ба,нка — 
Скопје и Југословенска извозно-кредитна банка — 
Деловна единица — Битола се обврзуваат до крајот 
на 1978 година да склучат Самоуправна спогодба во 
која поблиску ќе ги определат изворите за финан-
сирање на инвентивната дејност, како и мерките 
и критериумите за распределба на средствата на-
менети за таа цел. 
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Член 6 
Учесниците се обврзуваат во рок од 6 месеци 

по потпишувањето на овој договор да изработат 
програма за своите активности насочени кон уна-
предување на инвентивната дејност и другите ви-
дови научно-техничко и производно творештво. 

Член 7 
Стопанската комора на Македонија, Републич-

ката конференција на народната техника на Ма-
кедонија и Заедницата на научните дејности ќе го 
помогнат формирањето и работата на специјали-
зирана работна организација. 

Таа ќе има за задача врз основа на дохо-
довниот принцип да врши услуги на работните 
организации и поединци, да врши заштита на ин-
дустриската сопственост преку Заводот за патенти, 
како и заштита од доменот на трансферот на пра-
вото на индустриската сопственост. 

Член 8 
Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-

донија, Сојузот на социјалистичката младина на 
Македонија, Републичката конференција на На-
родна техника на Македонија, Општата заедница 
за образование, Заедницата на научните дејности 
и Републичката заедница за вработување се обра-
зуваат да подготват програма за дополнително об-
разование на работните луѓе, со цел за поттикну-
вање на нивните стручни и творечки способности. 

Член 9 
Учесниците се обврзуваат да иницираат пот-

пишување на општествени договори и самоуправни 
спогодби за поттикнување и вреднување на инвен-
тивната дејност на ниво на стопански гранки и 
групации, како и меѓу работните организации во 
општините. Тие ќе настојуваат основните принципи 
на овој договор и Меѓурепубличкиот општествен 
договор за поттикнување и вреднување на творешт-
вото да бидат вградени во општествените договори 
и самоуправните спогодби што ќе бидат донесени 
на ниво на општините и групациите и во кои ќе 
бидат конкретизирани мерките и критериумите за 
поттикнување на инвентивниот труд. 

Општествените договори и самоуправните спо-
годби на ниво на општини и групации треба да 
бидат склучени во рок од една година по потпи-
шувањето на овој договор. 

Член 10 
Заради успешно поттикнување на творештвото 

учесниците ќе се залагаат за адекватно вреднува-
ње на инвентивниот труд и доделување на општес-
твени морални признанија за авторите на овој 
труд. 

Општествените признанија се доделуваат во вид 
на награди, одликувања, дипломи, пофалби, бла-
годарнион, плакети, почесни звања и слични при-
знанија. 

Носителите на инвентивниот труд се афирми-
раат преку средствата на јавно информирање. 

Еден ден од годината се прогласува за ден на 
новаторите. 

Член 11 

Под материјално признание и стимулирање на 
инвентивниот труд особено се подразбира: 

1. Посебен надоместок на работникот за него-
виот придонес во зголемувањето на доходот ос-
тварен со примена на пронајдоците, техничките 
унапредувања, корисните предлози и други облици 
на творештвото во организациите на здружениот 
труд; 

2. Награда за предложената корисна идеја чие 
остварување треба понатаму да се разработи и за 
која организација на здружениот труд е заинте-
ресирана; 

3. Надоместок на трошоците на носителите на 
иновацијата што тие ги имаат и што настанале од 
идејата до реализацијата. 

Инвентивниот труд може да се поттикнува и со 
други облици на признавање кои можат матери-
јално да се изразат (школување, специјализација, 
посебни критериуми за доделување на стан, осло-
бодување од придонес на надоместоците, стручни 
екскурзии, додатен одмор, нова гарнитура на ала-
ти, стручна литература и др.). 

Учесниците ќе се залагаат видовите на мате-
ријално признавање на инвентивниот труд да се 
вградат во општите акти на организациите на здру-
жениот труд во кои ќе се разработат поопширно 
основите и мерилата за материјално признавање и 
стимулација на овој вид труд. 

Член 12 

За поттикнување на заедничката активност на-
сочување и усогласување на работата и реализа-
цијата на одредбите на овој општествен договор 
учесниците формираат одбор за координација на 
активностите во областа на творештвото на СР 
Македонија. 

Одборот од став 1 на овој член го сочинуваат 
делегирани претставници на учесниците на овој 
договор. 

Административно-стручните работи сврзани со 
активностите и реализацијата на овој договор, ка-
ко и со активностите на Одборот за координација 
ќе ги врши Извршниот совет на Собранието на 
СРМ преку орган кој ќе биде определен од не-
гова страна. 

Член 13 

Одборот од претходниот член најмалку два-
пати годишно го разгледува спроведувањето на 
овој општествен договор и ја програмира актив-
носта за целосно спроведување на Договорот. 

Иницијатива за свикување на одборот може 
да потекле од секој од учесниците па овој договор. 

Член 14 

Измени и дополнувања на овој општествен до-
говор може да предложи секој негов учесник. 

Измените и дополнувањата се вршат . според 
постапката што важи за неговото донесување. 

Член 15 

Овој општествен договор влегува во сила на-
редниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

16 октомври 1978 година 
Скопје 

Потписници: Извршниот совет на Собранието 
на СРМ, Извршниот совет на Општината Берово, 
Извршниот совет на Општината Битола, Извршниот 
совет на Општината Македонски Брод, Извршниот 
совет на Општината Валандово, Извршниот совет 
на Општината Виница, Извршниот совет на Оп-
штината Гевгелија, Извршниот совет на Општи-
ната Гостивар, Извршниот совет на Општината 
Дебар, Извршниот совет на Општината Делчево, 
Извршниот совет на Општината Демир Хисар, Из-
вршниот совет на Општината Кавадарци, Изврш-
ниот совет на Општината Кичево, Извршниот совет 
на Општината Кочани, Извршниот совет на Оп-
штината Кратово, Извршниот совет на Општината 
Крива Паланка, Извршниот совет на Општината 
Крушево, Извршниот совет на Општината Кума-
ново, Извршниот совет на Општината Неготино, 
Извршниот совет на Општината Охрид, Извршниот 
совет на Општината Прилеп, Извршниот совет на 
Општината Пробиштип, Извршниот совет на Оп-
штината Радовиш, Извршниот совет на Општината 
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Ресен, Извршниот совет на Општината Св. Николе, 
Извршниот совет на Општината „Карпош" — Скоп-
је, Извршниот совет на Општината „Чаир" — Скоп-
је, Извршниот совет на Општината „Центар" — 
Скопје, Извршниот совет на Општината „Кисела 
Вода" — Скопје, Извршниот совет на Општината 
„Гази Баба" — Скопје, Извршниот совет на Оп-
штината Струга, Извршниот совет на Општината 
Струмица, Извршниот совет на Општината Тетово, 
Извршниот совет на Општината Титов Велес, Из-
вршниот совет на Општината Штип. Стопанската 
комора на Македонија, Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Републичката конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Маке-

донија, Републичката конференција на Сојузот на 
социјалистичката младина на Македонија, Репуб-
личката конференција на Народна техника на Ма-
кедонија, Републичката заедница на научните деј-
ности - Скопје, Општата заедница за образование, 
Републичката заедница за култура, Републичката 
заедница за вработување, Универзитетот „Кирил и 
Методиј" — Скопје, Стопанската банка — Здруже-
на банка — Скопје, со сите нејзини основни банки, 
Љубљанска банка — Основна банка — Скопје, 
Инвестициона банка — Деловна единица — Скоп-
је, Југобанка — Основна банка — Скопје, Земјо-
делска банка — Основна банка — Скопје, Југосло-
венска извозна и кредитна банка — Деловна еди-
ница — Битола. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

173. 
Врз основа на член 41 ст. 2 од Статутот на Ре-

публичката СИЗ за вработување — Скопје и член 
10 став 2 од Законот за избор на делегации и де-
легати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ" бр. 3/78), Со-
бранието на Републичката СИЗ за вработување — 
Скопје, на седницата одржана на 3. 04. 1979 година, 
доносе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ ЗА 
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

Член 1 

Во Комисијата за самоуправна контрола на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
вработување — Скопје се делегираат 9 делегати. 

Член 2 
Делегатски единици за избор на членови во 

Комисијата за самоуправна контрола на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за вработува-
ње— Скопје, се собранијата на општинските заед-
ници за вработување и делегациите на заинтереси-
раните организации што се од општ интерес за Ре-
публиката. 

1. Делегатската единица бр. 1 ја сочинува Со-
бранието на Заедницата за вработување — Скопје, 
кое избира 1 делегат. 

2. Делегатската единица бр. 2 ја сочинуваат: 
— Здружение за професионална ориентација на 

СР Македонија; 
— Задружен сојуз на Македонија; 
— Сојуз на трудовите инвалиди на С1? Маке-

донија; 
— Сојуз на слепите на СР Македонија; 
— Сојуз на глувите на СР Македонија; 
— Стопанска комора на Македонија; 
— Рудници и Железарница — Скопје: 
— Стопанска банка — Здружена банка -

Скопје; 
— Електростопанство — Скопје; 
— Градежна работна организација „БЕТОН" 

Скопје; 
— Градежна работна организација ,,ПЕЛАГО-

НИЈА" Скопје; 
— Градежна работна организација „ГРАНИТ" 

Скопје; 
— Железничко транспортна организација 

„Скопје" Скопје. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат. 
3. Делегатската единица бр. 3 ја сочинуваат со-

бранијата на самоуправните интересни заедници за 
вработување од: Куманово, Кр. Паланка и Кратово. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат. 
4. Делегатската единица бр. 4 ја сочинуваат со-

бранијата на СИЗ за вработување: Кичево, Охрид, 
Струга и Македонски Брод. 

5. Делегатската единица бр. 5 ја сочинуваат со-
бранијата на самоуправните интересни заедници за 
вработување од: Битола, Прилеп, Крушево и Ресен. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат. 
6. Делегатската единица бр. 6 ја сочинуваат со-

бранијата на самоуправните интересни заедници за 
вработување од: Дебар, Тетово и Гостивар. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат. 
7. Делегатската единица бр. 7 ја сочинуваат со-

бранијата на самоуправните интересни заедници од: 
Т. Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Валан-
дово. 

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат. 
8. Делегатската единица бр. 8 ја сочинуваат со-

бранијата на самоуправните интересни заедници 
од: Струмица, Штип, Кочани, Виница, Св. Николе, 
Берово, Пробиштип и Радовиш. 

Во оваа делегатска единица се избираат 2 деле-
гата. 

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

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

Број 0202-424 
10 април 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Миливој Димитровски, с. р. 

174. 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за 

вработување и осигурувањето во случај на не-
вработеност („Службен весник на СРМ", бр. 13/78) 
и член 17 од Статутот на Републичката заедница 
за вработување, Собранието на Републичката за-
едница за вработување, на седницата одржана на 
ден 19. 2. 1979 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА 
РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО 
ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО ОДНОСНО ДОМАЌИН-

СТВО КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА 
ПРОДОЛЖЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува износот и видот на 
приходите на работникот и членовите на неговото 
потесно семејство односно домаќинство кои вли-
јаат на правото на продолжен паричен надоместок. 

Член 2 

Право на продолжен паричен надоместок за 
време на привремена невработеност работникот 
може да оствари ако неговиот приход и приходите 
на членовите на негово,то потесно семејство, однос-
но домаќинство, не го надминуваат износот и тоа: 

1. од личен доход од земјоделска дејност, 400 
динари годишно по член на домаќинството; 

2. од личен доход од работен однос, како и 
други приходи, 500 динари месечно по член на по-
тесното семејство. 

Како други приходи во смисла на точка 2 од 
претходниот став особено се сметаат: 

— старосната односно инвалидската пензија; 
— постојана социјална помош; 
— детскиот додаток; 
— паричниот надоместок; 
— станарината и закупнината од деловни згра-

ди и деловни простории. 
Ако работникот или членовите на неговото по-

тесно семејство односно домаќинство, покрај лич-
ниот доход од земјоделска дејност, имаат и приходи 
од работен однос, како и други приходи, работ-
никот може да оствари право на продолжен па-
ричен надоместок ако збирот на количниците што 
ќе се добие со делење на износот на приходите 
од точка 1 со 40 и износот на приходите од точка 
2 со 50 не надминува 50. 

Член 3 

При утврдувањето на личниот доход од точка 
1 на претходниот член се зема приходот на лич-
ниот доход од минатата година, а приходот од точ-
ка 2 од тековната година. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен ^ весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. 1. 1079 година. 

Бр. 0202-212 
27 февруари 1979 година 

Скопје 

Претседател, 
Миливој Димитровски, с. р. 

175. 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за 

вработување и осигурување во случај на невра-
ботеност („Службен весник на СРМ'', бр. 13/78) и 
член 17 став 1 алинеја 14 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница на вра-
ботувањето, Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница на вработувањето, на 
седницата одржана на 19: 2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ПРИВРЕМЕ-

НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

I 

Со оваа одлука се утврдува основицата по која 
пресметуваат и плаќаат придонес за вработување 
работниците на привремена работа во странство во 
земји со кои СФР Југославија нема склучено спо-
годба за осигурување во случај на невработеност. 

II 

За пресметување и плаќање на придонесот за 
вработените се определуваат основици во постоја-
ни месечни нето износи и тоа: 

1. износ од 5.200 динари месечно за лицата со 
завршена висока стручна подготовка; 

2. износ од 4.500 динари месечно за висококва-
лификувани работници и лица со виша стручна 
подготовка; 

3. износ од 3.800 динари месечно за работници 
со завршена средна стручна подготовка и квали-
фикувани работници; 

4. износ од 3.400 динари месечно за работници 
со непотполна средна стручна подготовка и полу-
квалификувани (приучени) работници; 

5. износ од 3.200 динари месечно за неквали-
фикувани работници. 

III 

Стручната подготовка односно квалификација-
та се докажува со диплома — свидетелство за за-
вршена стручна подготовка односно квалифика-
ција. 

IV 

Придонесот за вработување се уплатува на 
сметка на заедницата за вработување според мес-
тото на живеење на работникот односно членовите 
на потесното семејство во Југославија. 

Како живеалиште, во смисла на ставот 1 од 
оваа точка, се смета местото на територијата на 
општината во која работникот е запишан во еви-
денцијата за живеалиштето во смисла на Основ-
ниот закон за евиденција на живеалиштето и пре-
стојувалиштето на граѓаните („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/65). 

Придонесот за вработување работникот го пла-
ќа според прописите за девизно работење. 

V 

Доколку работникот треба да уплати придонес 
за вработување за време од еден месец, за секој 
календарски ден во односниот период се плаќа по 
1/30 од пресметаниот месечен износ на придонесот 
за вработување. 

VI 

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. 0202-211 
27 февруари 1979 година 

Скопје 

Претседател, 
Миливој Димитровски, с. р. 
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176. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 3/78) и член 25 од Самоуправната спо-
годба за здружување во Републичка самоуправна 
интересна заедница за вработување — Скопје, Со-
бранието на Републичката СИЗ за вработување — 
Скопје, на седницата одржана на 3. 04. 1979 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВ-
НА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
во Комисијата за самоуправна работничка контро-
ла на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за вработување — Скопје. 

2. Изборите за избор на членовите на Коми-
сијата за самоуправна работничка контрола ќе се 
одржат од 1. 04. 1979 година до 30. 04. 1979 година, 
во делегатските единици утврдени со посебна од-
лука на Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за вработување — Скопје. 

3. Роковите за изборните дејствија, ќе течат од 
денот на донесувањето на ова решение. 

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

Број 0202-422 
10 април 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Миливој Димитровски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНР1ЦА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

177. 
Врз основа на член 17 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 11 од Статутот на Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно образование, Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за основно образование, на седницата од 
31.1.1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СТАНДАРД ЗА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
За усогласување на развојот и водење един-

ствена политика во обезбедувањето и изедначува-
њето на условите за работа и развој на задолжи-
телното основно воспитание и образование во Со-
цијалистичка Република Македонија се утврдува 
Републички стандард за задолжително основно об-
разование. 

Член 2 
Републичкиот стандард за задолжително основ-

но образование е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука се донесува во согласност со Со-

бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, влегува во сила од денот на објавувањето во 
,,Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Бр. 02-12/1 
1 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Закоска, с. р. 

Врз основа на член 17 од Законот за само-
управните интересни заедници за воспитание и об-
разование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 8 од Самоуправната спогодба за здружување 
во Републичка самоуправна интересна заедница за 
основно образование, Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за основно обра-
зование, на седницата од 31. I. 1979 година, донесе 

РЕПУБЛИЧКИ СТАНДАРД 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
За усогласување на развојот и водење един-

ствена политика во обезбедувањето и Р1зедначува-
њето на условите за работа и развој на задолжи-
телното основно воспитание и образование на по-
драчјето на Социјалистичка Република Македо-
нија, врз начелата на слободната размена на тру-
дот, заемноста и солидарноста, се утврдува Репуб-
личќи стандард за задолжително основно образо-
вание. 

Член 2 
Републичкиот стандард за задолжително основ-

но образование утврдува елементи, критериуми и 
мерила за обезбедување минимум потребни финан-
сиски средства за финансирање на основната деј-
ност на задолжителното основно воспитание и об-
разование во Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 3 
Републичкиот стандард за остварување на Вос-

питно-образовната дејност во задолжителното ос-
новно воспитание и образование ги содржи след-
ниве елементи: 

— лични доходи; 
— материјални трошоци; 
— амортизација на основните средства и оп-

ремата; 
— средства за стручно-педагошко и марксис-

тичко образование на наставниот кадар во основ-
ното воспитание и образование и 

— средства за заедничките потреби на врабо-
тените во образованието. 

Член 4 
Личниот доход како елемент на Републичкиот 

стандард се утврдува врз основа на бројот на вра-
ботените во задолжителното основно образование 
преведен во условни работници и просечниот личен 
доход по условно неквалификуван работник во 
стопанството во Републиката остварен во претход-
ната година. 

Член 5 
Бројот на вработените за изведување на Вос-

питно-образовната дејност во задолжителното ос-
новно воспитание и образование се утврдува врз 
основа на педагошкиот стандард за бројот на уче-
ниците во паралелка, бројот на паралелките, нас-
тавните часови утврдени со наставниот план и 
програма и активностите предвидени во рамките 
на 42-часовна работна недела и тоа: 

— за одделенска настава, еден наставник по 
паралелка; 

— за предметна настава, 1,5 наставник по па-
ралелка; 

— за продолжен престој на учениците од од-
деленска настава во училиштето, бројот на настав-
ниот кадар се зголемува за еден наставник по па-
ралелка. 

Член 6 
Бројот на работниците за вршење на работо-

водни, стручно-педагошки, административно-фи-
нансиски и технички работи и работни задачи се 
признава според фактичкиот број вработени, но не 
повеќе од 30% од бројот на вработените за врше-
ње воспитно-образовни работи и работни задачи. 
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Член 7 
За унапредување на Воспитно-образовната деј-

ност во основното воспитание и образование на 
општинските заедници за образование им се при-
знава фактичкиот број вработени во дејноста на 
унапредување на основното воспитание и образо-
вание, но најмногу до 2% од бројот на вработените 
на воспитно-образовните работи и работни задачи. 

Член 8 
Личниот доход на вработениот кадар за изве-

дување на Воспитно-образовната работа во специ-
јалните основни училишта или паралелки се зго-
лемува за 10%. 

Член 9 
Личниот доход на вработениот наставен кадар 

за изведување на Воспитно-образовната работа во 
комбинираните паралелки од две одделенија се 
зголемува за 5%, а за комбинираните паралелки 
од три или четири одделенија се зголемува за 
10%. 

Член 10 
Материјалните трошоци како елемент на Ре-

публичкиот стандард за задолжителното основно 
образование се утврдуваат во висина од 10% на 
бруто личните доходи. 

Член 11 
Материјалните трошоци од претходниот член 

за паралелките за специјално основно образование 
се зголемуваат за 2%. 

Член 12 
За зголемување на опфатеноста на генерациите 

во задолжителното основно образование на оп-
штинските заедници за образование кои организи-
раат превоз на учениците од местото на живеење 
до училиштето кое го посетуваат, зависно од дол-
жината на патот ,по кој ученикот се превезува, им 
припаѓа надоместок по поминат километар по 
ученик, по просечна цена на чинење што ќе ја 
утврдува Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за основно образование. 

Член 13 
За учениците во основното образование сместе-

ни во ученичките домови и интернати се обезбеду-
ваат дополнителни средства во висина од 50% од 
трошоците за сместување и исхрана, по просечна 
цена на чинење по ученик што ќе ја утврди Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно образование. 

Член 14 
За бесплатно обезбедување учебници на дел од 

учениците се планираат средства со кои ќе се овоз-
можи со учебници да се снабдат до 25% од вкуп-
ниот број на учениците со положба во почетокот 
на учебната година. 

Процентот на учениците за бесплатно снабду-
вање со учебници го одредува Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за ос-
новно образование со одлука. 

Член 15 
Амортизацијата на основните средства и опре-

мата како елемент на Републичкиот стандард за 
задолжителното основно образование се утврдува 
според вредноста на основните средства и мини-
малните стапки утврдени со Законот за аморти-
зација. 

Член 16 
Средствата за стручно-педагошко и марксистич-

ко образование на наставниот кадар во основното 
образование се утврдуваат во висина од 1% на бру-
то личните доходи на вработените. 

Член 17 
Средствата за заеднички потреби на вработени-

те во основното образование (регрес за годишен 
одмор, општествена исхрана и друг вид солидарни 
давачки) се утврдуваат во висина од 6% на бруто 
личните доходи. 

Член 18 
Воспитно-образовната работа во ученичките 

домови и интернати се финансира според истите 
критериуми за задолжителното основно образо-
вание. 

Воспитната група од 20 ученици има третман 
како паралелка во задолжителното основно обра-
зование. 

Член 19 
Врз основа на Републичкиот стандард за за-

должителното основно образование, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
основно образование донесува одлука за утврдува-
ње на износот на дополнителните средства што им 
припаѓаат на општинските самоуправни интересни 
заедници за образование. 

Утврдените дополнителни средства од претход-
ниот став им се преведуваат на општинските само-
управни интересни заедници за образование, по 
правило во дванаесетини по истекот на секој месец 
за изминатиот месец, во зависност на приливот на 
средствата на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за основно образование. 

Член 20 
Општинска самоуправна интересна заедница за 

образование што добива дополнителни средства, 
должна е добиените средства да ги користи исклу-
чиво за задолжително основно образование. 

Член 21 
Општинските самоуправни интересни заедници 

за образование се должни да ги обезбедат потреб-
ните податоци од кои ќе може да се следи намен-
ското трошење на дополнителните средства, како 
и податоците потребни за утврдување на стандар-
дот на задолжителното основно образование. 

Член 22 
Доколку фактичкиот број на вработени за из-

вршување на воспитно-образовните работи и ра-
ботни задачи во задолжителното основно образо-
вание е помал од бројот на работниците што при-
паѓаат врз основа на одредбите на член 5 и 18 од 
овој стандард, се признава фактичкиот број на 
вработени, со положба во почетокот на учебната 
година. 

Член 23 
Републичкиот стандард за задолжително основ-

но образование го донесува Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за основ-
но образование во согласност со Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, влегува во 
сила од денот на објавувањето во ,.Службен вес-
ник на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Бр. 02-12/2 
1 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Закоска, с. р. 
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178. 
Врз основа на став 1 и 3 на член 17 од Зако-

нот ,за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование и член 11 од Статутот на 
Републичката самоуправна иинтересна заедница за 
основно образование, Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за основно обра-
зование, на седницата од 31.1.1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА ПОД КОИ ОП-
ШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ГИ ДОБИВААТ 
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите и ме-

рилата под кои општинските самоуправни интерес-
ни заедници за образование во Социјалистичка Ре-
публика Македонија ги добиваат дополнителните 
средства за задолжителното основно образование 
од Републичката самоуправна интересна заедница 
за основно образование врз основа на Републич-
киот стандард за задолжително основно образо-
вание. 

г: Член 2 
Право на дополнителни средства, во смисла на 

став 1 на член 17 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници за воспитание и образование, врз 
основа на Републичкиот стандард за задолжител-
но. основно образование, има општинската само-
управна интересна заедница за образование чии 
калкулативни приходи од придонесот на личниот 
доход од работен однос, од личниот доход од зем-
јоделска. дејност и од личниот доход од самостојно 
вршење стопанска и нестопанска дејност добиени 
со стапка од 5% се помалку од потребните сред-
ства за задолжително основно образование според 
Републичкиот стандард за задолжително основно 
образование. 

Член 3 
- ' Висината на дополнителните средства врз ос-

нова на Републичкиот стандард за задолжителното 
основно образование се утврдува во износ на раз-
ликата меѓу вкупно потребните средства за задол-
жителното основно образование според Републич-
киот стандард за задолжително основно образова-
ние и средствата што ќе ги оствари општината со 
примена на калкулативна стапка на придонес од 
5% на изворните приходи на општинската заедни-
ца за образование (калкулативни приходи). 

Член 4 
'" Дополнителните средства на општинските само-

управни интересни заедници за образование, во 
согласност со одредбите на оваа одлука и врз ос-
нова на биланси за потребните средства за задол-
жително основно образование според Републичкиот 
стандард за задолжително основно образование, ги 
утврдува Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно образование. 

Член 5 
Оваа одлука се донесува во согласност со Со-

бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, влегува во сила од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 
1 јануари 1979 година. 

Број 02-14/1 
2 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Закоска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
БИТОЛА 

179. 
Собранието на Општинската самоуправна ин-

тересна заедница на физичката култура — Битола, 
врз основа на член 34 од Законот за физичката 
култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 86 точка 4 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на физич-
ката култура на општината Битола, на седницата 
одржана на 16. 2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

- БИТОЛА 

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 на стопанска 
дејност, од личниот доход од самос.тојно вршење 
на нестопанска дејност, од кој се обезбедуваат сред-
ства на Општинската самоуправна интересна заед-
ница на физичката култура. 

Член 2 
Стапките на придонеси што се плаќаат за Оп-

штинската самоуправна интересна заедница на фи-
зичката култура — Битола изнесуваат: 

1. придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд, по стапка од 0,23% 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанство, по стапка 0,07%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,16% 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење нестопанска дејност, по стапка од 0,5%; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 0,5%. 

Член 3 
Обврзници на придонесот за физичка култура 

од доходот се основните организации на здруже-
ниот труд и другите корисници на опш,тествени 
средства, распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанска и Еонстопанските дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/77), во областа на дејнос-
тите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот на 
основните организации на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 4 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделската дејност е пропорционална. Разрезот ќе 
го врши Секретаријатот за финансии на општи-
ната Битола. 

Член 5 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста и присилната наплата. на придонесот 
од доходот за физичка култура ќе се применуваат 
соодветните прописи од Законот за данокот на до-
ход во организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 47/73, 11/74, 15/76, 23/76, 
33/76 и 44/77). 

Член 6 
Стапките на придонесите од член 2 на оваа 

одлука ќе се применуваат од 1. 1. 1979 година. 
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Член 7 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката 

за утврдување на стапките на придонесите за Са-
моуправната интересна заедница на физичката кул-
тура на општината Битола („Службен гласник на 
општината Битола", бр. 4/77) и Одлуката за из-
мени на Одлуката за стапките на придонесите за 
Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура на општината Битола („Службен гласник 
на општината Битола ', бр. 11/78). 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општината Битола", а ќе се применува од 1. 1. 
1979 година. 

Бр. 02-69 
16 февруари 1979 година 

Битола 
Претседател, 

дипл. инж. агр. Никола Каранфиловски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ГОСТИВАР 

ш / 
^ Врз основа на член 7, 14, 20 и 25 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74, 16/74, 9/78 и 
43/78) и чл. 25 и 71 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на културата на општина Го-
стивар, Собранието на СИЗ на културата — Гости-
вар, на седницата одржана на 12 февруари 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОП-
ШТИНА ГОСТИВАР ЗА 1979 ГОДИНА 

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 културата 
на општина Гостивар (Заедница). 

Член 2 
Средства на Заедницата обезбедуваат основ-

ните организации на здружен труд и работните лу-
ѓе од: 

1. придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд, по стапка од 0,275%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството, по стапка од 0,25%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1,65%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност по стапка од 2,00%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува за 1979 година. 

Бр. 0202-59/1 
15 февруари 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Добре Постолов, с, р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ 
ДЕЈНОСТИ - ГОСТИВАР 

181. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници за воспитание и образова-
ние („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), член 27 
од Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница за образование и научни дејности на 
општина Гостивар и член 21 од Статутот на Општин-
ската заедница за образование и научни дејности — 
Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 9. 2. 1979 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ РАБОТНИ ЛУЃЕ ШТО 
СЕ ПЛАЌА ВО КОРИСТ НА ОПШТИНСКАТА 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ 
ДЕЈНОСТИ - ГОСТР1ВАР 

Член 1 
За извршување на задачите на Општинската 

заедница за образование и научни дејности на оп-
штина Гостивар и за задоволување потребите и 
интересите во областа на предучилишното и основ-
ното воспитание и образование, работниците и дру-
гите работни луѓе обезбедуваат средства од лич-
ниот доход со стапки на придонеси утврдени со 
оваа одлука. 

Член 2 
Се утврдува висината на стапката на придоне-

сите од личниот доход на работниците и другите 
работни луѓе што се плаќа на Општинската заед-
ница за образование и научни дејности на општи-
на Гостивар и тоа: 

1. придонес од личен доход на работниците 5%; 
2. придонес од личен доход од вршење на 

земјоделска дејност 4%; 
3. придонес од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска и професионал-
на дејност 7%. 

Член 3 
Со применување на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 03-495/5 од 25. X. 1977 год. и 
Одлуката бр. 03-105/7 од 17. III. 78 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година 
и истата ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0201-68/4 
9 февруари 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Зибер Емра, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
- ДЕМИР ХИСАР 

182. 
Врз основа на член 27 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74) и член 19 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница на физичката култу-
ра — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 13. 2. 1979 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

- ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ, личниот доход од 
работен однос од нестопанска дејност, личен доход 
од земјоделска дејност, личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност и личен доход од 
самостојно вршење на нестопанска дејност заради 
обезбедување средства на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на физичката култура — 
Демир Хисар. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси и 

тоа: 
1. придонес од доходот на ОЗТ — по стапка 

од 0,30%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност — по стапка од 0,35%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — по стапка од 0,10%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност — по стапка од 0,50% и 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност — по стапка од 0,50%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за физич-
ка култура ќе 6е применуваат одредбите од член 
1 од Законот за изменување на Законот за физич-
ка култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 43/78), член 37, 38 и 39 од Законот за физичката 
култура и СИЗ на физичката култура (,,Службен 
весник на СРМ ', бр. 5/74). 

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

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

Член 5 
Со донесувањето на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за утврдување стапки на при-
донеси на ОСИЗ за физичка култура — Демир 
Хисар, бр. 15/1 од 17. 2. 1978 година („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 20/78). 

Бр. 9/1 
13 февруари 1979 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Драган Михајловски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ДЕМИР ХИСАР 

183. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74) и член 18 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на културата 
Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 13. 2. 1979 г., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИН-

ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА -
ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ, личниот доход од ра-
ботен однос од нестопанската дејност, личен доход 

од земјоделска дејност, личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност и личен доход од 
самостојно вршење на нестопанска дејност заради 
обезбедување средства на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на културата — Демир 
Хисар. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси и 

тоа: 
1. придонес од доходот на ОЗТ - 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 0,50%, 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност — по стапка од 1% и 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност — по стапка од 1%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресмету-

вањето и уплатувањето на придонесот за култура 
ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот 
за изменување на Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на културата („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весн,ик на СРМ", бр. 5/74). 

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

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

Член 5 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за утврдување на стапки на при-
донеси на Самоуправната интересна заедница на 
културата —. Демир Хисар, бр. 18/1 од 17. 2. 1978 
година („Службен весник на СРМ", бр. 20/78). 

Бр. 18/1 
13 февруари 1979 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Александар Трајковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
- ДЕМИР ХИСАР 

184. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 20 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита — Демир Хисар, 
Собранието на Заедницата, ,на седницата одржана 
на 14. 2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА - ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ, личниот доход од 
работен однос од нестопанска дејност, личен доход 
од земјоделска дејност, личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност и личен доход од 
самостојно вршење на нестопанска дејност заради 
обезбедување средства на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — Де-
мир Хисар. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси 

и тоа: 
1. придонес од доход на ОЗТ - по стапка од 

0,40%, 
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2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопански дејности — по стапка од 0,40%, 

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

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 1% и 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 1%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за соци-
јална заштита ќе се применуваат одредбите од член 
1 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за социјална заштита („Службен весник на 
СРМ", бр. 43/78), член 87, 88 и 89 од Законот за 
социјална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
9/78). 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 1. 1. 1979 год. 

Член 5 
Со донесувањето на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за утврдување стапки на при-
донесите на ОСИЗ за социјална заштита на оп-
штината Демир Хисар, бр. 21/1 од 17. 2. 1978 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 20/78). 

Бр. 18/1 
14 февруари 1979 година 

Демир Хисар' 
Претседател, 

Љубе Димчевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
- ДЕМИР ХИСАР 

185. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и об-
разование („Службен Бесник на СРМ'', бр. 9/78) и 
член 24 став 3 од Статутот на СИЗ за образование 
и воспитание — Демир Хисар, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 13 февруари 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И 
ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА 1979 ГОДИНА - ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Стапките на придонесите по кои ќе се пресмету-

ваат и уплатуваат придонесите за финансирање на 
дејностите на предучилишното и основното воспи-
тание и образование на општината /Ј,емир Хисар за 
1979 година, се утврдуваат како што следува и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 5,50%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 3,50%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 5%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 02-9/1 
13 февруари 1979 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Б О Ш К О КОСТОВСКИ, С. р . 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА - КОЧАНИ 

186. 
Врз основа на член 42 и 74 од Статутот на Оп-

штинската самоуправна интересна заедница за вос-
питание, образование и наука — Кочани и член 
19 и 34 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската самоуправна интересна заедница, 
за воспитание, образование и наука — Кочани, на 
предлог на Извршниот одбор, Собранието донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН 

ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 

I 

Се определуваат стапките на придонес од ли-
чен доход од работен однос од стопанство и не-
стопанство за 1979 година. 

II 

1. Придонес од личен доход од стопанството 5%; 
2. Придонес од личен доход од нестопанството 

5%. 
III 

Средствата се обезбедуваат за редовна дејност 
на заедницата, а преку неа редовно работење на ко-
рисниците на средствата т.е. воспитно-образовните 
организации — даватели на воспитно-образовните 
услуги. 

IV 

Одлуката влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 02-12/1 
26 јануари 1979 година 

Кочани 
Претседател, 

инж. Иван Тркаљанов, с. р, 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КОЧАНИ 

187. 
Врз основа на член 87 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кочани („Службен весник на СРМ", 
бр. 34/76), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на Соборот на делегатите — работници ко-
рисници на услугите, одржана на 6. 2. 1979 година, 
донесе 

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

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Висината на износот на помошта за спрема на 

новородено дете што ќе се исплатува на осигу-
рените лица од подрачјето на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
- - Кочани изнесува 600 динари. 

Член 2 
На осигурениците осигурени за сите осигурени 

случаи им припаѓа помош за спрема на новородено 
дете и тоа: 

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

на брачната другарка која е осигурена како член 
на семејството; 
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3. осигуреник, за случај на породување на 
друго женско лице кое е осигурено како член на 
домаќинството, ако осигуреникот пред породување-
то ги исполнува условите од претходното осигуру-
вање; 

4. помош за новороденото дете припаѓа и во 
случај на породување на женски член на дома-
ќинството на кој мз' е обезбедена здравствена заш-
тита додека осигуреникот се наоѓа на отслужување 
на воениот рок; 

5. помош за новородено дете припаѓа за дете 
родено во рок од 10 месеци од денот на смртта на 
осигуреникот односно по разводот на бракот со 
осигуреникот; 

6. помош за новородено дете припаѓа и за вон-
брачно дете, ако татковското е утврдено со пра-
восилна судска пресуда; 

7. помош за спрема на новородено дете припаѓа 
и за дете до 6 месеци кое е усвоено, ако по-
мошта за спрема на детето не е исплатена. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за височината 
на износот на помошта за спрема на новородено 
дете, бр. 308 од 23. 1. 1977 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-

нува од денот на нејзиното донесување, а ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-171 
6 февруари 1979 година 

Кочани 
Претседател, 

Каров Кољо, с. р. 

188. 
Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани („Службен весник 
на СРМ", бр. 34/76), Собранието на Општинската 
заедница, 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 6. 
2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ 
НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за стап-

ките на придонесот за здравствено осигурување и 
стапките на посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство, бр. 1661/75, об-
јавена во „Службен весник на СРМ", бр. 16/76, и 
за 1979 година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1979 годи-
на и истата ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 0201-167 
6 февруари 1979 година 

Кочани 
Претседател, 
Каров Кољо, с. р. 

189. 
Врз основа на член 200 точка 5 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани („Службен весник 
на СРМ", бр. 34/76), Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кочани, на седницата на Соборот на де-
легатите земјоделци — корисници на услугите и 
делегатите — даватели на услугите, одржана на 6. 
2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД ПО ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВО-

ТО НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Придонес за здравствено осигурување и задол-

жителни видови на здравствена заштита за 1979 
година земјоделците ќе плаќаат: 

1. 8% од основицата што ја сочинува катастар-
скиот приход од кои: 

а) 6% за задолжителни видови па здравствена 
заштита; 

б) 2% за правата од здравствена заштита што 
самостојно ги утврдува Собранието на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување. 

2. По 60,00 динари од член на семејството од 
кои: 

а) 45,00 динари за задолжителни видови здрав-
ствена заштита; 

б) 15.00 динари за правата од здравствената за-
штита што самостојно ги утврдува Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување. 

3. По 300,00 динари од член за лица кои немаат 
своја сопствена земја, а се занимараат со земјо-
делие од кои: 

а) 250,00 динари за задолжителен вид здрав-
ствена заштита; 

б) 50,00 динари за правата што самостојно ги 
утврдува Собранието на Заедницата за здравствено 
осигурување. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1. 1. 1979 
година и истата ќе биде објавена во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 0201-166 
6 февруари 1979 година 

Кочани 
Претседател, 

Каров Кољо, с. р. 

190. 
Врз основа на член 90 став 1 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кочани („Службен весник на 
СРМ", бр. 34/76) и член 22 точка 11 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кочани, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување, на 
седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите, одржана на 6. 2. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО 
ЛИЦЕ 

Член 1 
Височината на надоместокот на трошоците за 

закоп на осигурено лице изнесува: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 

годишна возраст — 700 динари; 
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2. во случај на смрт на осигурено лице од 1—7 
годишна возраст — 1.200 динари; 

3 во случај на смрт на осигурено лице од 7—14 
годишна возраст - 1.600 динари; 

4. во случај на смрт на осигурено лице над 
14 годишна возраст — 2.000 динари. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп за оси-

гурено лице кое умрело и е закопано на подрач-
јето на друга општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување, се исплатува според 
Одлуката на односната заедница, доколку таа е 
поповолна за него. 

Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот на члено-

вите на неговото семејство коишто ги издржувал 
до својата смрт им се исплатува посмртна помош 
во висина од едномесечен личен доход остварен 
во претходната година, односно во висина од едно-
месечен износ на пензијата. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за височината на надо-
местокот на трошоците за закоп и посмртна помош 
на осигурено лице, бр. 247 од 21.. 2. 1978 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

од денот на нејзиното донесување. Истата ќе биде 
објавена во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-170 
6 февруари 1979 година 

Кочани 
Претседател, 

Каров Кољо, с. р. 

191. 
Врз основа на член 82 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кочани („Службен весник на СРМ", бр. 
34/76) и член 22 точка 11 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Кочани, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството л 
здравственото осигурување, на седницата на Собо-
рот на делегатите работници — корисници на ус-
лугите, одржана на 6. 2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУ-
ВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
При остварувањето на здравствената заштита 

надвор од подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Коча-
ни, осигурените лица имаат право да ги користат 
следните средства на јавниот сообраќај: автобус 
во патниот и втора класа во железничкиот сообра-
ќај. 

За извршеното патување на начин одреден во 
претходниот став на име трошоци за превоз на 
осигурени лица им се исплатува износ во висо-
чина на стварните трошоци и тоа извршениот пре-
воз по најкратката релација. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за исхрана и сме-

стување за време на патување и престој во дру-
го место,'во врска со остварувањето на здравстве-
ната заштита на осигурените лица, изнесува: 

1. ако се упатува во места на територијата на 
СР Македонија, 100 динари; 

2. ако се упатува во места надвор од терито-
ријата на СР Македонија — 150 динари. 

Висината на надоместокот за осигурените ли-
ца до навршена 10 годишна возраст изнесува 50% 
од износите утврдени во смисла на претходниот 
став. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување од член 2 на оваа одлука, се исплатува во 
полн износ во случај кога патувањето и престојот 
трае подолго од 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае повеќе од 8, 
а помалку од 12 часа се исплатува 50% од надо-
местокот. 

Кога патувањето и престојот трае помалку од 
8 часа, надоместокот на трошоците за исхрана не 
се исплатува. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за износот на надомес-
токот на трошоците за исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на здрав-
ствената заштита, бр. 246 од 21. 2. 1978 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-

нува од денот на нејзиното донесување и истата 
ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-172 
6 февруари 1979 година 

Кочани 
Претседател, 

Каров Кољо, с. р. 

192. 
Врз основа на член 23 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 22 точка 11 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница ,на здравството и здравственото оси-
гурување — Кочани, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на седницата на Соборот на делегатите ра-
ботници — корисници на услугите одржана на 6. 
2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-

ШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОШИРОКОТО 
СЕМЕЈСТВО 

Член 1 
Во Одлуката за определување на условите за 

стекнување на здравствена заштита на членовите 
на поширокото семејство („Службен весник на 
СРМ", бр. 11/77) во членот 2 се вршат следните 
измени: 

— во став 1 точка 1 бројката „1.200" се заме-
нува со бројката „1.800". 

Член 2 
Во членот 3 став 1 точка 1 од истата одлука 

бројката „300" се заменува со бројката „600". 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1979 го-
дина и истата ќе биде објавена во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 0201-173 
6. февруари 1979 година 

Кочани 
Претседател, 

Каров Кољо, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
- КИЧЕВО 

193. 
Врз основа на член 83 од Законот за соци-

јална заштита и член 14 точка 5 од Статутот на 
ОСИЗ за социјална заштита — Кичево, Собра-
нието на ОСИЗ за социјална заштита — Кичево, 
на седницата одржана на 2. 2. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ, 
КАКО ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИ-

ЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси 

за финансирање на социјалната заштита во оп-
штината Кичево за 1979 година: 

1. придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд, по стапка од 0,25%, 

2. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,45%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,76%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 1% и 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 1%. 

Член 2 
Обвзници на придонесот по оваа одлука се: 
1. под точка 1 од член 1 — ОЗТ и другите 

самоуправни организации од областа на стопан-
ството, вклучувајќи ги организациите на здружен 
труд регистрирани како установи распоредени во 
областа од 01 до 11 од Одлуката за утврдување на 
стопанските и вонстопанските дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/77); 

2. под точка 2 од член 1 — обврзници ,,на 
придонесот се работниците што остваруваат личен 
доход од работен однос, освен работниците врабо-
тени кај обврзниците од точка 1 на овој член, 
односно од член 86 од Законот за социјална за-
штита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78); 

3. под точка 3, 4 и 5 — обврзници на придо-
несот се работните луѓе што остваруваат личен 
доход, земјоделска, занаетчиска, стопанска и вон-
стопанска дејност. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот на обврзниците е: 
1. под точка 1 од член 2 — остварениот доход 

намален за пресметаните законски и договорни 
обврски освен данокот на доход; 

2. под точка 2 од член 2 — сите парични при-
мања според Законот за даноците на граѓаните; 

3. под точка 3 од член 2 — основицата на 
која се плаќа данок според Законот за даноците. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето, утврдувањето, 

уплатувањето, застареноста, присилната наплата 
на придонесот, олеснувањето, ослободувањето, за-
стареноста и отписот на придонесот за социјална 
заштита врз основа на оваа одлука ќе се приме-
нуваат важечките прописи. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

Број 11/1 
15 февруари 1979 година 

Кичево 
Претседател, 

Милосав Дукоски, с ,р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ - КРАТОВО 

194. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за воспитание 
и образование („Сл весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 13 став 1 точка 3 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за воспи-
тание и образование — Кратово, Собранието на 
ОСИЗ за воспитание и образование — Кратово, 
на седницата одржана на 16 февруари 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЗА 1979 

ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапките на придонесот од личен 

доход од работен однос за воспитание и образо-
вание за 1979 година се утврдуваат во^ износ и 
тоа: 

— 5% од личен доход од работен однос (сме-
тано на бруто личен доход); 

— 1% од личен доход од вршење земјоделска 
дејност и 

— 10% од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска и професионална дејност. 

Член 2 
Пресметувањето и наплатата на придонесот за 

воспитание и образование се врши согласно член 
32 и 33 од Законот за самоуправните интересни 
заедници за воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ", бр. 9/78), а во врска со член 13 
од Законот (сојузен) за применување на пропи-
сите и за решавање на судирите на републичките 
односно покраинските закони од областа на дано-
ците, 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. 3. 1979 година. 
Бр. 35/2 

13 февруари 1979 година 
Кратово 

Претседател, 
Злате Стоиловски, С. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА - ПРИЛЕП 

195. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од За-

конот за определени облици на општествената за-
штита на децата и за самоуправните интересни 
заедници за општествена заштита на децата, а во 
врска со член 24 точка 18 од Статутот на ОСИЗ 
за општествена заштита на децата — Прилеп, 
Собранието на Заедницата, ,на седницата одржана 
на 21. XII. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 

ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ПРИЛЕП 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од зем-
јоделска дејност, од самостојно вршење на сто-
панска и нестопанска дејност на граѓаните, а со 
кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Прилеп. 
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Член 2 
Стапките на придонесите изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен од-

нос, по стапка од 0,50% (бруто личен доход); 
— придонес од личен доход од земјоделска 

дејност, по стапка од 0,50%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 0,50%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,50%. 

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

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

Бр. 02-259 
21 декември 1978 година 

Прилеп 
Претседател, 

Јане Тодороски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
- РЕСЕН 

196. 
Врз основа на член 45 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура, член 69 од Статутот на Заед-
ницата за физичка култура и член 20 од Само-
управната спогодба за основање заедница за фи-
зичка култура, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 22. февруари 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА - РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат основните организа-
ции на здружен труд од доходот и работните луѓе 
од личниот доход заради обезбедување на сред-
ства за финансирање на Општинската само-
управна интересна заедница за физичка култура 
— Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат: 
— од доходот на ООЗТ, по стапка од 0,10%; 
— од личен доход од работен однос од несто-

пански дејности, по стапка од 0,70%; 
— од личен доход од земјоделска дејност, по 

стапка од 0,03%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност, по стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност, по стапка од 0,15%. 
Од плаќање на придонес од доход утврден во 

ставот 1 алинеја 1 од овој член целосно се осло-
бодуваат ЗИК „Преспанско јаболко" — ООЗТ Зем-
јоделие — Ресен, фабриката за греј ни тела и 
автоделови „Алгрета", — Ресен и Градежното про-
изводствено претпријатие „Слога" — Ресен. 

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

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-16/1 
19 февруари 1979 година 

Ресен 
Претседател, 

Блаже Наумовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВЕСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

197. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението („Сл. 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 18 став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Сл. 
весник на СРМ", бр. 5/74) и член 30 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, на седницата на Соборот на 
делегатите — корисници на услуги — работници, 
одржана на 18. 1. 1979 година, донесе 

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

СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето пра-
вото за спрема на секое новородено дете, која 
припаѓа на осигуреникот на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на секое ново-

родено дете се утврдува во паушален износ за се-
кое новородено дете и тоа: 

1. 360,00 дин. ако приходите во заедничкото 
домаќинство надминуваат повеќе од 1400,00 дин., 
по член месечно од личниот доход во претходното 
пресметковно тримесечје; 

2. 450,00 дин., ако приходите во заедничкото 
домаќинство не надминуваат повеќе од 1.400,00 
дин., по член месечно од личниот доход во прет-
ходното пресметковно тримесечје. 

Член 3 
Помош за спрема на новородено дете се ис-

платува кај Стручната служба на Заедницата со 
поднесок: 

1. за исплата пред породувањето, оценка од 
лекарот — гинеколог дека породувањето ќе уследи 
во рок од 1 месец од денот на оценката; 

2. за исплата по породувањето — извод од 
матичната книга на родените; 

3. доказ за усвоено дете и доказ дека за тоа 
дете помош не е исплатена. 

Член 4 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

за осигурените случаи што ќе настанат по нејзи-
ната примена. 

Член 5 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на по-
мошта за спрема на новородено дете на осигуре-
никот („Сл. весник на СРМ", бр. 2/78). 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. 2. 1979 година. 

Бр. 02-84/1 
18 јануари 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, с. р. 
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198. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струмица, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица, на заедничка седница на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите, на Соборот на делегатите на работниците од 
организациите на здружен труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 18. 1. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесот за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1979 год. се пресметува 
и одредува и тоа: 

1. за лицата на доброволна практика (волон-
тери) што немаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време — 190,00 динари; 

2. за уживателите на постојана државна по-
мош, дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 150,00 динари; 

3. за носителите на Илинденска споменица, кои 
не уживаат илинденска пензија — 75,00 динари; 

4. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна — затвор, ако 
на осигуреникот не му престанал работниот однос 
во работната организација за време на издржува-
њето на казната, во износ од 190,00 динари; 

5. 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 190,00 динари. 

Член 2 
Обврзници за уплатување на придонесот се: 
1. за осигурениците под точка 1, 4 и 5, работ-

ните организации каде осигуреникот работел од-
носно работи; 

2. за лицата под точка 2 и 3 Извршниот совет, 
односно Собранието на СРМ. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

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

покусо од еден месец, за секој календарски ден 
во соодветниот период ќе се плаќаат по 1/30 од 
определениот месечен износ на придонесот. 

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

лука престанува да важи Одлуката за постојаните 
износи на придонесите за здравствено осигурување 
на одделните категории лица надвор од работен 
однос осигурени по Законот за здравственото оси-
г р у в а њ е и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, објавена во ,,Службен 
весник на СРМ", бр. 24/78. 

Член 5 
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. 02-86/1 
18 јануари 1979 година Претседател, 

Струмица Илија Петров, с. р. 

199. 
Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(,,Службен весник на СРМ", бр. 21/71), член 18 став 
3 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 30 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на седницата на 
Соборот на делегатите — корисници на услуги — 
работници, одржана на 18. 1. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПА-
ТУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ ВО ДРУГО МЕСТО 
ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВ-

СТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот и упо-

требата на превозните средства, условите и на-
чинот на остварувањето на надоместокот на пат-
ните трошоци и висината на надоместокот за тро-
шоците за исхрана и сместување за време на па-
тување и престој во друго место во врска со оства-
рувањето на здравствената заштита што им при-
паѓа на осигурените лица на товар на средствата 
на Заедницата, а во случаите кога користат здрав-
ствена заштита на начинот пропишан со Законот, 
Статутот и Правилникот за начинот на остварува-
њето на здравствената заштита на Заедницата. 

Надоместок на превозни трошоци 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 

на осигурените лица за случаите предвидени во 
Статутот на Заедницата во висина на тарифата за 
редовни средства на јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица и кога поради итноста на слу-
чајот или здравствената состојба по налог на лекар 
или здравствена организација, превозот е извршен 
и со други превозни средства. 

Кога превозот, во случај од претходниот став 
е извршен без претходен наод на лекар или здрав-
ствена организација, оправданоста на превозот на 
превозните средства дополнително ја цени лекар-
ска комисија со претходно прибавено мислење 
од лекар — поединец кој ја пружа л здравствената 
заштита на осигуреното лице. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се од-

редува по Правилникот според најкратката рела-
ција и тоа по основната тарифа од редовните пре-
возни средства на јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се 
смета: 

1. кога патувањето се врши со железница, 
осигуреното лице има право на полната цена на 
чинењето на брзи воз од II класа; 

2. кога патувањето се доши со автобус, оси-
гуреното лице има право на полна цена на чине-
њето на превозот; 

3. кога патувањето се врши во речниот и по-
морскиот сообраќај, осигуреното лице има право 
на полната цена на чинењето од II класа. 

Кога на иста релација постојат железнички, 
автобуски и бродски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надоместок на превозните трошоци 
по најкратката релација и најниската тарифа. 
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Ако превозот е извршен во смисла на член 
2 став 2 од оваа одлука, надоместокот на трошо-
ците за превоз припаѓа на осигуреното лице по 
2,30 дин. од километар, кога колата за брза помош 
не била во состојба превозот да го изврши. 

Член 4 
Ако осигуреното лице по посебни прописи има 

право на бесплатно возење, при користењето на 
превозни средства на јавниот сообраќај не му при-
паѓа надоместок на трошоците за превоз. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита надвор од одредбите на Правилникот за 
начинот на користењето на здравствената заштита 
или по избор, не му припаѓа надоместок на патни 
и дневни трошоци. 

Член 6 
Налог, односно упат за упатување во друго 

место поради специјалистички преглед, важи по 
правило само за едно патување. До колку лека-
рот — специјалист кај кого осигуреното лице е 
упатено, најде дека е потребно испитување и ле-
кување и кај други специјалисти, упатот важи за 
сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице од претходниот став е 
упатено, односно врз основа на упатот преземено 
на амбулантно-специјалистичко лекување, или ис-
питување, издадениот налог важи за сето време 
се додека не заврши испитувањето, односно леку-
вањето. 

Висината на надоместокот на име трошоци за 
исхрана и сместување за време на патувањето и 

престојот во друго мег.то 

Член 7 
Надоместокот на име трошоци за исхрана и 

сместување за време на патување и престој во 
друго место на осигуреното лице, припаѓа и тоа: 

1. во подрачјето на Основната заедница, ако 
во еден правец е подалеку од 15 км. во износ од 
44,00 динари; 

2. во подрачјето од една во друга општина на 
Општинската заедница, во износ од 55,00 динари; 

3. во сите други места во земјата, освен во 
републичките и покраинските центри, во износ од 
88,00 динари; 

4. во сите републички и покраински центри во 
земјата, во износ од 110,00 динари. 

Ако осигуреното лице го задржи здравствената 
работна организација повеќе од еден ден за ам-
булантно-поликлиничко лекување, во тој случај 
осигуреното лице има право на надоместок на име 
трошоци за исхрана и сместување, покрај надо-
местокот предвиден во претходните точки 3 и 4 
и по 55,00 дин. за секој ден. 

За деца до навршена 7 годишна возраст, ќе 
се исплатува 50% од износот предвиден во точка 
1—4 од овој член. 

Надоместокот на име трошоци за исхрана и 
сместување му припаѓа на осигуреното лице во 
полн износ, ако патувањето и престојот во друго 
место траеле повеќе од 12, а помалку од 24 часа, 
односно половина од износот, ако патувањето трае-
ло повеќе од 8, а помалку од 12 часа. 

Ако осигуреното лице не преноќева за време 
на патувањето, износот на надоместокот се нама-
лува за 30%. 

Член 8 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз и барањето за надоместокот на име исхрана 
и сместување, стасува првиот нареден ден по из-
вршеното лекување, односно завршеното патување. 

Член 9 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

за осигурените случаи што ќе настанат по нејзи-
ната примена. 

Член 10 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместок на 
патните трошоци и трошоците за исхрана и сме-
стување на осигурените лица („Службен весник на 
СРМ", бр. 2/78). 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 2. 1979 година. 

Бр. 02-83/1 
18 јануари 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, с. р. 

200. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 18, став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 30 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на седницата на Соборот на делегатите -
корисници на услугите — работници, одржана на 
18. 1. 1979 година донесе, 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПО-
ГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето пра-
вото на надоместокот на погребните трошоци и 
посмртната помош во случај на смрт на осигуре-
ното лице на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица. 

Член 2 
Надоместокот на име погребни трошоци се ут-

врдува во износ: 
1) од 2200,00 динари, во случај на смрт на оси-

гурено лице постаро од 14 години; 
2) од 1.700,00 дин., во случај на смрт на оси-

гурено лице од 7 до 14 годишна возраст; 
3) од 1.300,00 дин., во случај на смрт на оси-

гурено лице од 1 до 7 годишна возраст; 
4) од 900,00 дин., во случај на смрт на осигу-

рено лице до 1 годишна возраст. 

Член 3 
Надоместокот на погребните трошоци на осигу-

реното лице умрено и закопано надвор од местото 
на постојаното живеење, се определува и испла-
тува во височината на надоместокот определен 
според местото на закопот, ако е тоа за корис-
никот поповолно. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гуреното лице умрено за време на престој во 
странство, се определува во височина на неопход-
но потребни трошоци за закоп во земјата во која 
осигуреното лице умрело. 

Височината на неопходните трошоци за закоп 
од претходниот став ја оценува надлежниот ор-
ган на Заедницата, земајќи го предвид прибаве-
ното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното 
претставништво на СФРЈ во таа земја. 
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Член 5 
На членовите на семејствата на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош во едноме-
сечен износ, под условите и износите предвидени 
во Статутот. 

Член 6 
Надоместокот на погребните трошоци се ис-

платува на лицата кои го извршиле закопот на 
осигуреното лице, врз основа на изводот од ма-
тичната книга на умрените и здравствената леги-
тимација на умреното осигурено лице. 

Посмртната помош во случај на смрт на осигу-
реникот се исплатува на најстариот член на семеј-
ството којшто го издржувал осигуреникот до не-
говата смрт. 

Член 7 
Барањето за исплата на надоместокот на по-

гребните трошоци и посмртната помош стасува на 
денот на смртта на осигуреното лиле. 

Член 8 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

за осигурените случаи што ќе настанат по нејзи-
ната примена. 

Член 9 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на на-
доместокот на погребните трошоци и посмртната 
помош на осигурените лица („Службен весник на 
СРМ", бр. 2/78). 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. 2. 1979 година. 

Бр. 02-82/1 
18 јануари 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, с. р. 

201. 
Врз основа на член 25 став 5 од Законот за 

самоуправните интересни заедници -на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 28 став 1 точка 
5 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица, на седницата на Собо-
рот на делегатите — работници-корисници на ус-
лугите и Соборот на делегатите на работниците од 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржана на 18. 1. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВ-

ЦИ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здрав-
ствено осигурување и правата од здравственото 
осигурување за лица вработени кај приватните 
работодавци на подрачјето на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струмица, а за кои со Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдува-
ње на правата од ова осигурување на лицата вра-
ботени кај приватните работодавци претставува 
договорениот личен доход меѓу приватниот работо-
давец и работникот. 

Основицата за пресметување на придонес и за 
остварување правата од здравственото осигурува-
ње не може да биде помала од: 
— за неквалификувани работници 2.300,00 дин. 
— за полуквалификувани работници 2.645,00 дин. 
— за квалификувани работници 3,050,00 дин. 
— за висококвалификувани работници 3.500,00 дин. 
— за домашни помошнички 2.300,00 дин. 

Член 3 
За учениците во училиштата за средно обра-

зование за одделни занимања кои покрај училиш-
ната изведуваат и практична настава во органи-
зација на здружениот труд или кај приватен ра-
ботодавец, основица за остварување, правото од 
здравственото осигурување и за плаќање на при-
донес за здравственото осигурување, претставува 
наградата што ја прима, а која не може да биде 
помала од: 

за учениците од I год 
за учениците од II год. 
за учениците од III год. 
за учениците од IV год. 

300,00 дин 
400,00 дин. 
520,00 дин. 
640,00 дин, 

Придонесите што ќе се пресметуваат и плаќаат 
по основиците утврдени во член 2 и 3 од оваа 
одлука, ќе се пресметуваат месечно наназад, сме-
тајќи од денот на осигурувањето по 1/30-тина. 

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

лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на основиците за пресметување и плаќање на при-
донес за здравственото осигурување на лицата 
вработени кај приватните работодавци, објавена во 
„Сл. весник на СРМ", бр. 24/78. 

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

јавувањето во „Сл. весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-85/1 
18 јануари 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

202. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Сл. весник на СРМ", број 5/74) и член 204 став 
1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, на седницата на Соборот на делегатите корис-
ници на услугите — работници и Соборот на деле-
гатите — даватели на услугите, одржана на 26. 2. 
1979 год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за стапките на придонесите за 

здравственото осигурување на работниците, број 
0205-1540/12 од 19 декември 1977 ход. („Службен 
весник на СРМ", број 46/77), која е предложена 
да важи и во 1979 година со одлука број 0805-1435/6 
од 15 декември 1978 год. („Службен весник на 
СРМ", број 1/79), во член 4 бројката 0,50% се за-
менува со бројката 0,45%, а во членот 5 бројката 
0.70% се заменува со бројката 0,65%. 
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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. 

Број 0805-180 
2о февруари 1979 година Претседател, 

Тетово Ристо Савески, с. р. 

О г л а с е н д е л 

203. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

18 став 2 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување („Сл. весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 206 став 1 точка 5 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово („Сл. весник на СРМ", број 
12/77), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тетово, 
на седницата на Соборот на делегатите корисници 
на услугите — земјоделци и Соборот на делегати-
те даватели на услугите, одржана на 26. 2. 1979 
год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Важноста на Одлуката за утврдување висината 

на придонесите за здравственото осигурување на 
земјоделците за 1978 година, број 0205-1540/16 од 
19 декември 1978 год. („Сл. весник на СРМ", број 
46/77), се продолжува и за 1979 година. 

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

несувањето, а ќе биде објавена во ,.Службен вес-
ник на СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Број 0805-130 
26 февруари 1979 година Претседател, 

Тетово Ристо Савески, с. р. 

ИСПРАВКА 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
исполнување на договор за купопродажба од ту-
жителот Ејуп Рамадани Вејсели од село Пирок, 
против тужениот Аливеби Неима Шаини од село 
Џепчиште^ и др. Вредност на спорот е 1500 динари. 

Бидејќи тужениот, Аливеби Неими Шаини се 
наоѓа во СР Босна и Херцеговина, со непозната 
адреса, се повикува да се јави на судот или, пак, 
некое друго лице да ја соопшти неговата адреса. 
Во спротивно ќе му биде поставен привремен ста-
рател кој ќе се грижи за неговите права и инте-
реси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 1377/78. 
(31) 

Во Одлуката за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките на придонесите за здрав-
ственото осигурување на работниците за 1978 го-
дина, на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 1/79 година, во член 
1 од Одлуката последниот ред место „1978 година" 
треба да стои „1979 година". 

Од Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово. 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
исполнување на договор за купопродажба од ту-
жителката Серафимовска вд. Теофилова Јованка 
од село Челопек, против тужените Бајрами Адем, 
Бајрами Заим и др. Вредност на спорот е 1250 ди-
нари. 

Бидејќи тужениот Бајрами Адем се наоѓа во 
Швајцарија, со непозната адреса, се повикува да 
се јави на судот или, пак, некое друго лице да ја 
соопшти неговата адреса. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе се грижи за 
неговите права и интереси, согласно член 86 и 84 
од ЗПП. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 249/79. 
(24) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Гостивар се води 
спор за развод на брак по тужбата на Фазлија 
Ферат од Гостивар, поднесена против тужената 
Фазлија Незира, родена на 6. VI. 1943 година во 
село Колашевиќ, Босна, од татко Смајо Медиќ, 
сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Фазлија Незира во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави на судот 
или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно на 
тужената ќе и се постави привремен старател кој 
ќе ја застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар. П. бр. 190/79. 
(32) 

О Б Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство — Скопје, во смисла на член 18 став 
3 од Законот за саден материјал („Службен весник 
на СРМ", бр. 10/73), објавува дека во регистарот 
на производители на земјоделски саден материјал 
е запишана следната организација на здружениот 
труд: 

ЗИК ,,Лиска Река" ООЗТ — производство и 
преработка — Валандово за производство на зем-
јоделски саден материјал. Регистарски број 29, ре-
шение број 10-УП/1-47/1 од 28. III. 1979 година. 

Од Републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство. 

491. 

^92/ 

/194,' 

^95. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Уредба за звањата и условите за стек-
нување звања на работниците на мили-
цијата - - - - - - — — — 325 
Правилник за условите што мора да ги 
исполнуваат просториите за откуп од-
носно складирање на кожи и за евиден-
цијата на откупените кожи — — — — 327 
Наредба за начинот и постапката за ос-
тварување на премијата за кравјо и овчо 
млеко според Одлуката за премија за 
кравјо и овчо млеко во 1979 година — 328 
Наредба за измена на Наредбата за од-
редување на ловостој на одредени видови 
риби и ракови — — — — — — — 329 
Наредба за определување ловостој на 
Дојранско Езеро во 1979 година — — 329 

А 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

72. Општествен договор за поттикнување и 
вреднување на творештвото — — — 330 
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Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
I Одлука за утврдување делегатски едини-

ци за избор на членови во Комисијата за 
самоуправна работничка контрола на Ре-
публичката самоуправна интересна заед-

н и ц а за вработување — Скопје — — 332 
Одлука за износот и видот на приходите 
на работникот и членовите на неговото 
потесно семејство односно домаќинство 
КОИ влијаат на правото на продолжен 
паричен надоместок — — — — — 333 

'Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање придонес за 
вработување за работниците на ,привре-
мена работа во странство — — — — 333 
Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Комисијата за само-
управна работничка контрола' на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница 
за вработување — Скопје — — — — 334 
Одлука за утврдување Републички стан-
дард за задолжително основно образо-
вание — — — — — — — — — 334 
Републички стандард за задолжително 
основно образование — — — — — 334 
Одлука за условите и мерилата под кои 
општинските самоуправни интересни за-
едници за образование ги добиваат до-
полнителните средства врз основа на 
Републичкиот стандард за задолжително 
основно образование — — — — — 336 

,БИТОЛА 
/Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката кул-
тура — Битола — — — — — — — 336 
ГОСТИВАР 
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