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147. 
Врз основа на член 105 од Деловникот на Прет-

седателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРИ" бр. 28/75), 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија на Триесетиседмата седница одржана 
на 20 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА 

СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Стручните и другите работи за потребите на 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија (во натамошниот текст: Претседател-
ство) и неговите работни тела ги врши Службата 
на Претседателството. 

2. Службата на Претседателството врши струч-
ни и други работи кои се однесуваат на подготву-
вање и организирање на седниците на Претседа-
телството и на неговите работни тела; подготвува-
ње на програмата за работа на Претседателството 
и на неговите работни тела; обезбедување и под-
готвување на информативни и документарни мате-
ријали, други материјали и податоци неопходни за 
остварување на функциите на Претседателството 
и на неговите работни тела; давање стручни мис-
лења во врска со работата на Претседателството; 
подготвување на предлозите на актите што ги до-
несува Претседателството, следење на извршување-
то на програмата за работа и на актите што ги 
донесува Претседателството; информирање јавноста, 
на Собранието на СРМ и Извршниот »совет на Со-
бранието на СРМ, на општествено-политичките и 
други организации за работата на Претседателство-
то и на неговите работни тела; работите во областа 
на одликувањата и признанијата, помилувањата и 
вршење други работи за потребите на Претседа-
телството, на неговите работни тела и на членовите 
на Претседателството, 

3. Во извршувањето на своите задачи и работи, 
Службата на Претседателството соработува со ре-
публичките органи на управата, со стручните слу-
жби на Собранието на СРМ и Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, со соодветните служби во 
претеедателствата на социјалистичките републики 
и социјалистичките автономни покраини, со струч-
ните служби на Претседателството на СФРЈ, како 
и со општествено-политичките, научните, стручни-
те и други организации во републиката. 

4. Во рамките на единствената служба на Прет-
седателството, со која раководи секретарот на Прет-
седателството, стручните и други работи ги вршат: 
советници во Претседателството, стручни соработ-
ници, секретари на работните тела на Претседа-
телството и други работници во Одделението за 
општи работи. 

5. Одредени административно-финансиски, ор-
ганизационо-технички и други работи за потребите 
на Претседателството, врз основа на меѓусебен до-
говор, може да ги врши соодветната служба на 
Собранието на СРМ и Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ или со овие органи да се формира 
заедничка служба. 

6. Работните луѓе во Службата на Претседа-
телството ги остваруваат самоуправните права и 
ги уредуваат меѓусебните односи во согласност со 
општите прописи за самоуправувањето, за работ-
ните односи во републичките органи на управата и 
со одредбите на оваа одлука. 

И. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

А. Секретар на Претседателството 

1. Општото раководење со Службата на Прет-
седателството го врши секретарот на Претседа-
телството. 

Покрај работите што му се определени како 
делокруг со Деловникот за работа на Претседател-
ството, секретарот на Претседателството ја органи-
зира и ускладува работата на Службата на Прет-
седателството, се грижи за унапредување на орга-
низацијата на работењето и уредувањето на внат-
решните односи во Службата и врши други работи 
што ќе му ги довери Претседателството или што 
ќе ги одреди претседателот на Претседателството. 

Секретарот на Претседателството му помага на 
претседателот на Претседателството во подготву-
вањето и организирањето на седниците на Прет-
седателството. 

Секретарот на Претседателството посебно се 
грижи за подготвувањето на нацртот на програмата 
за работа на Претседателството, за подготвување 
периодични осврти за работата на Претседателство-
то, обавестување на надлежните органи и орга-
низации за заклучоците, ставовите и мислењата на 
Претседателството по одредени прашања и следе-
ње на извршувањето на тие заклучоци, ставови и 
мислења, се грижи за навремено проведување на 
одлуките, насоките и предлозите на Претседател-
ството до надлежните органи и организации. 

Во остварувањето на овие задачи и организи-
рањето на сите други работи на Службата, секре-
тарот на Претседателството издава упатства со кои 
се обезбедува успешно вршење на работите за по-
требите на Претседателството, на неговите работ-
ни тела и на членовите на Претседателството. 

Секретарот на Претседателството за својата ра-
бота и за работата на Службата одговара на Прет-
седателството. 

2. Во случај на отсутност или спреченост, сек-
ретарот на Претседателството го заменува функ-
ционер во Службата на Претседателството, кој во 
консултација со претседателот на Претседател-
ството, ќе го одреди секретарот на Претседател-
ството. 

3. Заради организација и ускладување на ра-
ботите на Службата и унапредување на нејзината 
работа, се формира колегиум. На колегиумот се 
договара конкретниот план на работата на Служ-
бата, изготвувањето на актите и материјалите за 
потребите на Претседателството и се разгледуваат 
сите други прашања што произлегуваат од програ-
мата за работа на Претседателството и на неговите 
работни тела. 

Колегиумот го образуваат: секретарот на Прет-
седателството, советниците на Претседателството и 
началникот на Одделението за општи работи. 
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Во работата на колегиумот можат да учеству-
ваат и други стручни работници во Претседател-
ството, во зависност од работите што се разгле-
дуваат на колегиумот. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа 
раководи секретарот на Претседателството. 

Б. Советници во Претседателството 

1. Советникот за општествено-политички пра-
шања непосредно се грижи за остварување на про-
грамата за работа на Претседателството од оваа 
област и во оваа смисла ги следи, проучува и дава 
стручни мислења по прашањата што се значајни 
за остварување на функциите на Претседател-
ството во оваа област, ги следи актуелните опште-
ствено-политички збиднувања и за тоа го инфор-
мира Претседателството, обезбедува материјали, 
подготвува информации и покренува иницијативи 
за разгледување на одредени прашања од областа 
на општествено-политичкиот систем, ги подготвува 
нацртите на актите односно стручно ги формулира 
одлуките, предлозите, ставовите и мислењата на 
Претседателството од^ оваа област и врши други 
стручни работи што ќе му ги довери Претседател-
ството или секретарот на Претседателството. 

2. Советникот за општествено-економски пра-
шања непосредно се грижи за остварувањето "на 
програмата за работа на Претседателството од оваа 
област, ги следи, проучува и дава стручни мислења 
по прашањата што се значајни за остварување на 
функциите на Претседателството, обезбедува мате-
ријали »и подготвува информации за стопанските 
движења во Републиката и Федерацијата, покре-
нува иницијатива за разгледување на одредени 
прашања од текуштата и среднорочна економска 
политика, ги подготвува нацртите на актите, од-
носно стручно ги формулира предлозите, ставовите 
и мислењата на Претседателството од оваа област 
и врши други стручни работи што ќе му ги до-
вери Претседателството или секретарот на Претсе-
дателството. 

3. Во Службата на Претседателството може да 
има советници и за други области од општествено-
политичкиот живот. 

4. Во остварувањето на задачите советниците 
на Претседателството непосредно соработуваат со 
надлежните органи и организации. 

5. Записниците на седниците на Претседател-
ството ги води советник на Претседателството. 

В. Стручни соработници по општествено-економски 
и општествено-политички прашања 

Стручните соработници по општествено-економ-
ски и онштествено-политички прашања вршат ра-
боти што се однесуваат на подготвување на сед-
ниците на Претседателството по прашања од соод-
ветните области, обезбедуваат материјали, подгот-
вуваат периодични информации и белешки по 
одредени материјали што би се доставувале до 
членовите на Претседателството, подготвуваат ма-
теријали од работата на Претседателството, под-
готвуваат материјали за информирање на Претсе-
телството на СФРЈ и претседателствата на репуб-
ликите и покраините и вршат други работи што ќе 
им ги довери секретарот на Претседателството. 

Г. Секретари на комисиите на Претседателството 

Стручните и други работи за потребите на ко-
мисиите на Претседателството ги вршат секретари 
на комисиите. 

Секретарот на Комисијата ги врши сите работи 
што се однесуваат на подготвувањето и свикува-
њето на седниците на комисиите и се грижат за 
извршување на заклучоците и предлозите на ко-
мисиите. 

Секретарот на Комисијата работи на основа 
на непосредните упатства на комисијата, односно 
претседателот на комисијата. 

Функцијата секретар на Комисијата за одли-
кувања ја врши стручен соработник во рамките 
на Секретаријатот за кадровски прашања во Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ. 

Функцијата секретар на Комисијата за орга-
низационо-^ дровски прашања ја врши началникот 
на Одделението за општи работи. 

Д. Стручни соработници во Службата 
на Претседателството 

Стручните соработници во Службата на Прет-
седателството помагаат во работата околу подгот-
вување на седниците на Претседателството и во 
работата на секретарот, ги подготвуваат првите 
верзии на текстови или на измените на деловни-
ците за работа на Претседателството и неговите 
тела, актите за организацијата на работа, систе-
матизација и ел., текстовите за. коресподенција со 
органите и организациите, помагаат во изработу-
вањето на општите акти на работната заедница и 
вршат други работи што ќе им ги довери секре-
тарот на Претседателството. 

Ѓ. Одделение за општи работи 

1. Одделението за општи работи ги врши ра-
ботите во врска со материј ално-финансиското ра-
ботење, во областа на работните односи на члено-
вите на Претседателството и функционерите и 
работниците во Службата на Претседателството, 
ги врши административно-техничките работи за 
потребите на членовите на Претседателството, се 
грижи за поштата и материјалите за седниците на 
Претседателството, за членовите на Претседател-
ството и за работните тела на Претседателството 
и врши други општи и административни работи. 

Овие задачи Одделението за општи работи ги 
врши непосредно или врз основа на меѓусебен до-
говор, во соработка со соодветните служби на Соб-
ранието на СРМ. 

2. Со Одделението за општџ работи раководи 
началник на Одделението. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Секретарот на Претседателството го именува 
и разрешува од должност Претседателството на 
СРМ. 

2. Советниците на Претседателството, по пред-
лог на Комисијата за организационо-кадровски 
прашања, ги именува Претседателството за време 
од четири години и можат одново да бидат име-
нувани на истата должност. 

Советниците на Претседателството по предлог 
на Комисијата за организационо-кадровеки пра-
шања ги разрешува од должност Претседателството 
на СРМ. 

3. Личниот доход на функционерите опфатени 
во точките 1 и 2 се определува во согласност со 
Одлуката за надоместокот на личен доход и за 
другите примања што ги теретат материјалните 
трошоци за претседателот и членовите на Претсе-
дателството на СРМ, за членовите на Советот на 
Републиката и за функционерите именувани од 
Претседателството на СРЖ. 

4. Функционерите во Службата на Претседател-
ството во извршувањето на своите задачи утвр-
дени со оваа одлука, постапуваат спрема упатства-
та на секретарот на Претседателството. 

5. Функционерите во Службата на Претседа-
телството што ги именува Претседателството (точ-
ка 1 и 2) дисциплински одговараат на претседа-
телството. 
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IV. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ 

1. Во остварувањето на самоуправувањето, ра-
ботните луѓе во Службата на Претседателството 
имаат право и должност, во. согласност со општите 
прописи за самоуправување и работните односи во 
републичките органи на управата и со одредбите 

•на оваа одлука, да ги уредуваат своите внатрешни 
односи и да ги решаваат прашањата од тие односи, 
а особено: да одлучуваат за распределбата на сред-
ствата и за личните доходи, да обезбедуваат услови 
за свое стручно усовршување, да одлучуваат за 
користење на средствата на фондот за заедничка 
потрошувачка, да се грижат за подобрување на 
организацијата и условите за работа и да одлу-
чуваат за другите меѓусебни односи и прашања во 
врска со својот работен и економски положај. 

2. Работните луѓе во Службата на Претседател-
ството образуваат една работна заедница. 

3. Општите акти со кои се уредуваат внатреш-
ните односи во Службата на Претседателството ги 
донесува работната заедница во согласност со се-
кретарот на Претседателството. 

4. Одлуката за систематизација на работните 
места во Службата на Претседателството ја доне-
сува Работната заедница на Службата на Претсе-
дателството во согласност со секретарот на Прет-
седателството, а по претходно мислење на Коми-
сијата за организационо-кадровски прашања. 

5. Секретарот на Претседателството во поглед 
на работните односи и самоуправувањето во Служ-
бата на Претседателството има право и должност 
на функционер кој раководи со републички орган 
на управа. 

6. Ако при донесувањето на општиот акт што 
заеднички го донесува работната заедница и се-
кретарот на Претседателството не се постигне сог-
ласност меѓу секретарот на Претседателството и 
работната заедница, конечната одлука за тоа ја 
донесува Претседателството. 

Ако против поединечен акт што го донесува 
секретарот на Претседателството е поднесен при-
говор до работната заедница, по приговорот заед-
нички расправаат секретарот и работната заедни-
ца. Одлуката на работната заедница е конечна. 

7. За потребата за прием на работници на ра-
ботно место во Службата на Претседателството 
одлучуваат секретарот на Претседателството и 
работната заедница, а за функционерите кои во 
согласност со одредбите на оваа одлука ги поста-
вува Претседателството, одлучува Претседател-
ството на СРМ. 

8. Со Одлуката за систематизација на работ-
ните места во Службата на Претседателството се 
одредува кои работни места можат да се пополну-
ваат со конкурс а кои со оглас. 

9. Средствата за работа на Службата на Прет-
седателството се обезбедуваат во рамките на сред-
ствата за работа на Претседателството од буџетот 
на Републиката. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
за работа на Претседателството е секретарот на 
Претседателството. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Привремената одлука за органи-
зацијата и делокругот на Службата на Претседа-
телството на СРМ бр. 32 од 17 јуни 1974 година. 

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

Број 06-224 
20 април 1976 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

148. 
Врз основа на член 377 став 2 од Уставот на 

СРМ, член 63 од Законот за народна одбрана 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76) и член 49 од 
Деловникот на Претседателството на СРЖ, Прет-
седателството на СРМ, на својата седница одр-
жана на 20 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА СОВЕТ ЗА НАРОДНА 

ОДБРАНА 

I 
Со оваа одлука се образува Совет за народна 

одбрана и се врши именување на претседател, чле-
нови и секретар на Советот. 

II 
Делокругот и составот на Советот се утврдени 

со Законот за народна одбрана. 

III 
1. Претседател на Советот за народна одбрана 

е Видое Смилевски, по својата функција — прет-
седател на Претседателството на СРМ. 

2. Членови на Советот за народна одбрана, по 
својата функција членови на Претседателството на 
СРМ се: 

— Ангел Чемерски, 
— Љупчо Арсов, 
— Д-р Ксенте Богоев, 
— Стр ахил Гигов, 
— Фируз Демир, 
— Владо Малески, 
— Мар а Минанов а, 
— Хиџет Рамадани. 
3. Членови на Советот за народна одбрана, по 

своите функции се и: 
— Благоја Талески, претседател на Собранието 

на СРМ, 
— Благој Попов, претседател на Извршниот 

совет на Собранието на СРМ, 
— Бошко Станковски, претседател на РК на 

ССРНМ, 
— Боро Чаушев, командант на Републичкиот 

штаб за територијална одбрана, 
— Миле Арнаудовски, Републички секретар за 

народна одбрана, 
— Мирко Буневски, Републички секретар за 

внатрешни работи. 
4. За членови на Советот за народна одбрана 

од редот на функционерите во органите на Репуб-
ликата, функционерите на органите на општестве-
но-политичките организации и старешините на Ју-
гословенската народна армија се именуваат: 

— Љубомир Готовски, претседател на Соборот 
на^ здружениот труд на Собранието на СРМ, 

— Блашко Јаневски, претседател на Соборот 
на општините на Собранието на СРМ, 

— Џемаил Веј сели, претседател на Претседа-
телството на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија, 

— Благоја Станоевски, претседател на Претсе-
дателството на РК на ССММ, 

— Генерал-пуковник Васко Карангелески, ко-
мандант на трета армиска област. 

5. Секретар на Советот за народна одбрана е 
Миле Арнаудовски, по својата функција Репуб-
лички секретар за народна одбрана. 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за делокругот, составот 
и изборот на членови на Советот за народна од-
брана на Претседателството на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/74). 
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V 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

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

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-225 
20 април 1976 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

149. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од За-
конот за помилување и член 85 од Кривичниот 
законик, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 20. IV. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се простува на: 
1. Димитар Ордан Лашковски, од Прилеп 
2. Хопи Руфат Беленфикрет, од Гостивар 
3. Стојко Атанас Стојановски, од Скопје 
4. Крсте Трајан Николовски, од Битола 
5. Сагср Муса Георгес, од Квардабиан — Либан 
6. Расим Јусуф Рецепи, од е. Нераште 
7. Стефан Камче НеСторовски, од Скопје 
8. Абдусамет Јакуп Јакупи, од е. Врапчиште 
9. Славко Јордан Ѓорѓиев, од е. Станчево 

10. Боне Петре Котевски, од Битола 

И 
Изречената казна се намалува за 1 година на: 
1. Горѓи Томислав Шијаковић од Скопје 
2. Челеби Сали Шаини, од е. Љубин 
3. Јоне Диме Пацески, од е. Лескоец 

III 
Изречената казна се намалува за 6 месеци на: 
1. Илија Стево Темелковски, од Скопје 
2. Томислав Христифор Манев, од Скопје 
3. Крсто Гашо Вељковић од Скопје 

IV . 
Изречената казна се условува за 1 година на: 
1. Аќи Јакуп Кариевски, од Скопје 
2. Ристо Горѓи Карапуцов, од Богданци 
3. Перо Ристо Лачков, од Стојаково 
4. Рамиз Ука Мисими, од Скопје 
5. Лала Ибраим Бајрам, од Дебар 
6. Данаил Тоде Наумовски, од Прилеп 
7. Боге Тренко Илиев, од е. Извор 
8. Петар Ефтимов Андонов, од Делчево 
9. Петре Ристо Георгиевски, од е. Раковец 

10. Села Исмет Елез, од Дебар 

V 
Изречената казна строг затвор се заменува со 

казна затвор и неиздржаниот дел од казната се 
условува за 1 година на: 

1. Слободан Анѓеле Димитровски, од Скопје 
, 2. Миодраг Михајло Тричковски, од Скопје 

VI 
Изречената казна се условува за 2 години на 
1. Тодор Пане Бранов, од Скопје. 

VII 
Изречената казна се условува за 3 години на: 
1. Спасе Андреја Стојковски, од Скопје 

VIII 
Неиздржаниот дел од казната се условува за 

1 година на: 
1. Илми Џемаил Зибери, од е. Желино 
2. Усеин Аниф Мустафов, од е. Тополница 
3. Љубе Велко Настевски, од Скопје 
4. Ванчо Димче Трајановски, од Скопје 
5. Борис Митре Мојсоски, од Охрид 
6. Анѓел Христо Шопов, од Скопје 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Број 06-221 
20 април 1976 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

150. 
Врз основа на член 8 од Законот за Репуб-

личкиот завод за унапредување на домаќинството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 29/73), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ДОМАЌИНСТВОТО 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Републичкиот завод за уна-
предување на домаќинството се именуваат: 

1.- Вергула Кардула, помошник на републич-
киот секретар за здравство и социјална политика и 

2. Александар Кичеец, дипл. економист во Сто-
панската комора на Македонија. 

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

Број 12-823/1 
25 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

151. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за ре-

публичките совети („Службен весник на СРМ" бр. 
27/75), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМ-

СКА ПОЛИТИКА 

1. Се именува за секретар на Републичкиот со-
вет за стопански развој и економска политика 
ЉУПКА ШУКАРОВА, досегашен самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

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

Број 12-430/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 
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152. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за финансии ЈОВАН ЧАЈКОВСКИ, до-
сегашен директор на „Машиноремонт" во Битола. 

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

Број 12-381/1 
29 јануари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

153. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
АРСО АРСОВСКИ, поради именување на друга 
должност, сметано од 31. 1. 1976 г. 

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

Број 12-384/1 
29 јануари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

154. 
Согласно со член 3 од Уредбата за образување 

Совет за иселенички прашања на Извршниот со-
вет („Службен весник на СРМ" бр. 34/65), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРА-

ШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност потпретседател 
на Советот за иселенички прашања на Извршниот 
совет ЕЛИ НАУМОВСКА, сметано од 31. 1. 1976 
година. 

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

Број 12-382/1 
29 јануари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

155. 
Врз основа на член 3 од Уредбата за образу-

вање Совет за иселенички прашања на Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 34/65), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕ-
ТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за потпретседател на Советот за 
иселенички прашања на Извршниот совет АРСО 
АРСОВСКИ, досегашен потсекретар во Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи, сметано 
од 1. 2. 1976 година. 

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

Број 12-383/1 
29 јануари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

156. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за економски односи со стран-
ство ЈОВАН ПЕЕВСКИ, поради заминување на 
друга должност, сметано од 1. 2. 1976 година. 

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

Број 12-385/1 
29 јануари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

157. 
Врз основа на член 32, 37 став 2, и член 339 

став 1 точка 15 од Законот за извршување на кри-
вичните санкции („Службен весник на СРМ" бр. 
47/73) и член 223 став 2 од Законот за прекршоци 
(„Службен весник на СРМ" бр. 29/73 и 47/74), ре-
публичкиот секретар за правосудство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПАТУВАЊЕ ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УС-
ТАНОВИ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА, ЛИЦА КАЗНЕТИ 
ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА, ПРИТВОРЕНИ 
ЖЕНСКИ ЛИЦА И МАЛОЛЕТНИЦИ НА КОИ ИМ 
Е ИЗРЕЧЕНА ЗАВОДСКА МЕРКА УПАТУВАЊЕ 

ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ 

Со оваа наредба поблиску се определува во кои 
казнено-поправни установи се упатуваат осудени 
лица, лица казнети во прекршочна постапка, при-
творени женски лица и малолетници на кои им 
е изречена заводска мерка упатување во воспит-
но-поправен дом. 
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I 
Во Казнено-поправниот дом Идризово се упа-

туваат на издржување казна строг затвор, затвор 
или малолетнички затвор: 

1. машки лица осудени со правосилна пре-
суда на казна затвор повеќе од шест месеци или 
строг затвор, ако остатокот на казната по пре-
сметаниот притвор изнесува повеќе од шест ме-
сеци; 

2. помлади полнолетни машки лица осудени со 
правосилна пресуда на казна строг затвор, затвор 
или малолетнички затвор, ако по пресметаниот при-
твор остатокот од казната изнесува повеќе од шест 
месеци и доколку во времето на упатување се пол-
нолетни, но не наполниле 23 години. Овие лица 
казната ја издржуваат во посебно одделение за 
помлади полнолетни лица; 

3. машки лица осудени со оравносилна пре-
суда на казна малолетнички затвор ако во вре-
мето на упатуваше се малолетни. Овие лица каз-
ната ја издржуваат во посебно одделение за мало-
летници; 

4. женски лица осудени со правносилна пре-
суда на казна строг затвор, затвор или малолет-
нички затвор. Овие лица казната ја издржуваат 
во посебно одделение за женски лица; 

5. странски државјани или лица без државјан-
ство осудени на казна строг затвор, затвор или 
малолетнички затвор, или на казна затвор изре-
чена во прекршочна постапка независно од виси-
ната на казната; 

6. лица на кои им е изречена мерка за безбед-
ност задолжително лекување на алкохоличари или 
наркомани а кои се осудени на безусловна казна 
затвор независно од висината на казната; 

7. лица во притвор на кои им е изречена казна 
строг затвор, затвор или малолетнички затвор пре-
ку една година, пред правосилноста на пресудата, 
под условите од член 324 став 7 од Законикот за 
кривичната постапка и член 97 од Законот за из-
вршување на кривичните санкции. 

И 
Во Воспитно-поправниот дом во Тетово се упа-

туваат малолетници од машки пол и малолетници 
— странски државјани и без државјанство од 
машки пол, на кои со правносилно решение им 
е изречена заводска мерка упатување во воспита 
но-поправен дом. 

III 
Во Воспитно-поправниот дом во Крушевац се 

упатуваат малолетници од женски пол, на кои со 
правосилно решение им е изречена заводска мер-
ка упатување во воспитно-поправен дом. 

IV 
Во општински затвор се упатуваат осудени 

машки лица и машки лица казнети во прекршочна 
постапка на казна затвор во траење до шест месеци 
и осудени лица на кои по пресметаниот притвор 
остатокот од казната затвор или строг затвор из-
несува до шест месеци. 

V 
Во општински затвор се упатуваат женски 

притворени лица и женски лица казнети во пре-
кршочна постапка на казна затвор, според след-
ниот распоред: 

1. Во Општинскиот затвор во Скопје: 
женски Лица спрема кои е нареден притвор, 

со живеалиште од подрачјето на општините: Ва-
ландово, Гевгелија, Кавадарци, Кратово, Крива 
Паланка, Куманово, Неготино, на град Скопје и 
Титов Велес, 

2. Во Општинскиот затвор во Тетово: 
а) женски лица на кои во прекршочна постап-

ка им е изречена казна затвор независно од ви-
сината, со живеалиште од подрачјето на општи-
ните: Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, 
Македонски Брод, град Скопје и Тетово; 

б) женски лица од подрачјето на СР Македо-
нија на кои во прекршочна постапка им е изре-
чена казна затвор преку 15 дена; 

в) женски лица спрема кои е нареден притвор, 
со живеалиште од подрачјето на општините: Гос-
тивар, Дебар, Кичево, Македонски Брод и Тетово. 

3. Во Општинскиот затвор во Битола: 
а) женски лица на кои во прекршочна постап-

ка им е изречена казна затвор до 15 дена, со жи-
веалиште од подрачјето на општините: Битола, 
Демир Хисар, Крушево, Прилеп и Ресен; 

б) женски лица спрема кои е нареден притвор, 
со живеалиште од подрачјето на општините: Би-
тола, Демир Хисар, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен 
и Струга. 

4. Во Општинскиот затвор во Штип: 
а) женски лица на кои во прекршочна постап-

ка им е изречена казна затвор до 15 дена, со 
живеалиште од подрачјето на општините: Берово, 
Виница, Делчево, Кочани, Пробиштип, Радовиш, 
Свети Николе, Струмица и Штип; 

б) женски лица за кои е нареден притвор, со 
живеалиште од подрачјето на општините: Берово, 
Виница, Делчево, Кочани, Пробиштип, Радовиш, 
Свети Николе, Струмица и Штип. 

5. Во Општинскиот затвор во Охрид: 
женски лица на кои во прекршочна постапка 

им е изречена казна затвор до 15 дена, со живеа-
лиште од подрачјето на општините: Дебар, Охрид 
и Струга. 

6. Во Општинскиот затвор во Титов Велес: 
женски лица на кои во прекршочна постапка 

им е изречена казна затвор до 15 дена, со жи-
веалиште од подрачјето на општините: Валандово, 
Гевгелија, Неготино, Титов Велес и Кавадарци. 

VI 
Според распоредот од делот V на оваа наредба 

се упатуваат и женски притворени лица со жи-
веалиште надвор од Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

VII 
Во казнено-поправните установи ја издржу-

ваат казната строг затвор, затвор или малолетнич-
ки затвор, осудените лица од судовите и казне-
тите лица во прекршочна постапка од органите за 
водење на постапката по прекршоци од подрачјето 
на Републиката, како и од другите републики или 
од автономните покраини доколку во време на 
повикувањето имаат живеалиште во Социјалистич-
ка Република Македонија. 

VIII 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 0601-2393 
март 1976 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
д-р Горѓи Ј. Цаца, е. р. 
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158. 
Врз основа на член 168 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ", бр. 3/73), републичкиот секретар 
за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО 
НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ, НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И НА ИНТЕРЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Во називот на Правилникот за начинот на со-

ставување на завршната сметка на фондовите, на 
средствата за инвестиции во стопанството на Соци-
јалистичка Република Македонија, на интересните 
заедници за 1974 година („Службен весник на СРМ", 
број 10/73, 13/74, 33/74 и 5/75), и во членовите 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10 и 13 како и во називите на обрасците 
од Правилникот, бројката „1974" се заменува со 
бројката „1975". 

Член 2 
Во членот 1 бројката „1973" се заменува со број-

ката „1974" и бројката „1974" се заменува со број-
ката „1975", а бројката „1975" се заменува со „1976". 

Член 3 
Во членовите 4 и 12 бројката „1974" се заме-

нува со бројката „1975", а бројката „1975" се заме-
нува со бројката „1976". 

Член 4 
Во членот 7 бројката „1974" се заменува со 

бројката „1975" а зборовите „20 март 1974" се за-
менуваат со „20 април 1976". 

Член 5 
Членовите 14, 15 и 15 г се бришат. 

Член 6 
По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи: 
„Завршните сметки на средствата на опште-

ствено-политичките заедници за инвестиции во сто-
панството и завршните сметки на самоуправните 
интересни заедници за вработување, ќе се изготват 
според обрасците ЗСИС-1, ЗСВ-1 и ЗСВ-2, кои се 
составен дел на овој правилник". 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Број 06-638/1 
26 март 1976 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

Образец ЗСВ-1 

СР САП ОПШТИНА 

Заедница на вработувањето_ 

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ (ФУНКЦИИТЕ) НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ВРАБОТУВАЊЕТО ЗА 197— ГОДИНА Во динари (без пари) 

Реден број Е Л Е М Е Н Т И ( О П И С ) 
С о с т о ј б а на 31. XII 

Реден број Е Л Е М Е Н Т И ( О П И С ) Претходна година Тековна година 

1 2 3 4 
25 26 27Ј28|29 30 31Ј32 33|34Ј35 36 37|38|39|40|41|42|43|44|45|46 

0 1 

I. СРЕДСТВА ПРИХОДИ 

а) Пренесени непотрошени средства од прет-
ходната година 

Пренос на непотрошените средства по заврш-
ната сметка за претходната година 

б) Приходи од придонесите (изворни приходи) 
0 2 Од личниот доход на работниците во сто-

панството 

0 3 Од доходот на стопанството 

0 4 Од личниот доход на работниците во несто-
панството 

0 5 Од доход на стопанството 

0 6 Од личниот доход на граѓаните и граѓанските 
правни лица (во Југославија) 

0 7 Од личниот доход на работниците вработени 
во странство 

0 8 Се од придонесите (ред. бр. 2 до 7) 
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1 2 3 4 
0 9 Вклучување во приходот за потрошувачка во 

тековната година на исклучениот дел на при-
ходите од придонесите од претходната година 

1 0 Исклучување од располагање на делот од 
приходите од придонесите над дозволената 
потрошувачка 

1 1 Се за потрошувачката од придонесите (ред. 
бр. 8 плус ред. бр. 9 минус ред. бр. 10). 

1 2 
в) Здружени средства со посебна намена 
Здружени средства од стопанството 

1 3 Здружени средства од нестопанство 
1 4 Останати здружени средства 
1 5 Се (ред. бр. 12 до 14) 

1 6 

г) Приходи од организациите на здружениот 
труд и граѓаните 

Од организациите на здружениот труд и сто-
панството 

1 7 Од организациите од нестопанството 
1 8 Од посетителите ка курсеви за стручно оспо-

собување 
1 9 Од странски уплатувачи по основ на стручно 

оспособување 
2 0 Останати приходи по основ на стручно оспо-

собување 
2 1 Од странски уплатувачи по основ на надоме-

сток на трошоците за вработување 
2 2 Се (ред. бр. 16 до 21) 

2 3 

д) Приходи од буџетот, фондовите и од са-
моуправните интересни заедници 

Од буџетите на општествено-политичките 
заедници 

2 4 Од фондовите на општествено-политичките 
заедници 

2 5 Од регионалните (здружени). заедници на 
вработувањето 

2 6 Од републичките — покраинските заедници 
на вработувањето (сојузни заедници) 

2 7 Од заедницата на вработувањето основана на 
подрачјето на општината 

2 8 Од останатите интересни заедници 
2 9 Се (ред. бр. 23 до 28) 

3 0 

т) Позајмици, кредити и ослободени средства 

Примени кредити и позајмици 
3 1 Примени отплати по дадени кредити 
3 2 Ератени орочени средства 
3 3 Вратени порано издвоени средства на испла-

ти за инвестиции, гарантни износи и депозити 
3 4 Ослободени средства за резерви 
3 5 Останати ослободени средства 
3 6 Се (ред. бр. 30 до 35) 

3 7 
е) Останати приходи 
Приходи од камати 

3 8 Останати приходи 
3 9 Се (ред. бр. 37 до 38) 
4 0 Вкупни средства на заедницата 

(ред. бр. 1 + 11 + 15 + 22+29+36+39) 

П. РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА 
(РАСХОДИ) 

а) Средства за работа на стручните служби 
и на органите на управување на заедницата 

4 1 Пренос на средствата за работа на стручната 
служба — за личен доход (вклучувајќи ги 
договорените и законските обврски) 
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1 2 3 4 
4 2 Пренос на средствата за работа на стручната 

служба — за заедничка потрошувачка 
4 3 Пренос на средствата за работа на заводот за 

вработување 
4 4 Непосредно исплатени лични доходи на 

функционерите и на други органи на упра-
вување, како и на други лица (со придонеси) 

4 5 Непосредно исплатени други лични примања 
(дневници, одвоен живот и други лични при-
мања) 

4 6 Расходи од материјален карактер 
4 7 Се (ред. бр. 41 до 46) 

4 8 
б) Функционални расходи 
Стручно оспособување и преквалификација 

4 9 Парична помош за време на стручното оспо-
собување 

5 0 Учество за стручно оспособување на приправ-
ниците 

5 1 Стипендирање на кадри за довршување на 
определен степен на школско образование 

5 2 Трошоци за професионална ориентација 
5 3 Прифаќање и сместување на невработени ра-

ботници 
5 4 Трошоци за специјалистички прегледи 
5 5 Трошоци во врска со вработување во стран-

ство 
5 6 Останати функционални расходи 
5 7 Се функционални расходи (ред. бр. 48 до 56) 

в) Преноси на средствата — без враќање 
5 8 На организациите на здружен труд 
5 9 На фондовите на општествено-политичките 

заедници 
6 0 На регионалната (здружена) заедница на вра-

ботувањето 
6 1 На републичката — покраинската заедница на 

вработувањето (сојузна заедница) 
6 2 На Заедницата на вработувањето основана на 

подрачјето на општината 
6 3 За материјално обезбедување во рамките на 

сопствената заедница 
6 4 На другите самоуправни интересни заедници 
6 5 Се (ред. бр. 58 до 64) 

г) Дадени кредити, орочени средства, отплата 
на кредити 

6 6 Дадени кредити и позајмици на ОЗТ 
6 7 Дадени кредити на интересни заедници 
6 8 Орочени средства 
6 9 Отплата на кредити и позајмици 
7 0 Се (ред. бр. бб до 69) 

д) Непосредни инвестициони расходи, пресме-
тана амортизација и други издвоени 

7 1 
средства 

Вложување во згради 
7 2 Набавка на опрема 
7 3 Пресметана амортизација 
7 4 Издвојување во сопствена резерва 
7 5 Други издвојувања на средства 
7 6 Се (ред. бр. 71 до 75) 
7 7 ВКУПНИ РАСХОДИ — РАСПОРЕД НА 

СРЕДСТВАТА 
(ред. бр. 47+57 + 65 + 70+76) 

7 Ѕ 
Вишок на приходи — непотрошени средства 
(ред. бр. 40 минус ред. бр. 77) 

7 9 Еишок на расходи — недоволни средства 
(ред. бр. 77 минус ред. бр. 40) 

8 0 

III. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
а) Состојба на средствата за резерва на 

Заедницата 
Состојба во почетокот од годината 
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1 2 3 4 
8 1 Издвојување во текот на годината 

ред. бр. 74 
8 2 Користено во текот на годината 

ред. бр. 34 
8 3 Состојба на крајот од годината 

(ред. бр. 80 плус 81 минус 82) 

8 4 

б) Состојба на средствата на жиро сметката, 
орочените и на позајмените средства 

Состојба на средствата на збирната сметка 
(сметка 843 ка ј СОК) 

8 5 Состојба на средствата на жиро-сметката 
8 6 Состојба на орочените средства 
8 7 Побарување на Заедницата за дадени кредити 
8 8 Долгување на Заедницата за користени 

кредити 
8 9 Стапки на придонесот за вработување од 

личниот доход 
9 0 Стапки на придонесот за вработување од 

доходот 

Во (Потпис и печат на овластеното лице) 
197 год. 

Образец ЗСВ-2 
СР САП Општина ' 

Заедница на вработувањето 

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 197— ГОДИНА 

Во динари (без пари) 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И ( О П И С ) 

С о с т о ј б а на 31. XII Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И ( О П И С ) 

Претходна година Тековна година 

1 2 3 4 
25 | 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35 36 37 3б|39 40 41 42|43 44 45 46 

I СРЕДСТВА (ПРИХОДИ) 
а) Пренос на непотрошените средства од 

претходната година 
0 1 Пренос на непотрошените средства по заврш-

ната сметка за претходната година 

0 2 

6) Приходи од организациите на здружениот 
труд и граѓаните 

Од организациите на здружениот труд од сто-
панството 

0 3 Од организациите од нестопанството 
0 4 Од граѓаните и од граѓанските правни лица 
0 5 Од странски служби — на име рефундација 

за материјално обезбедување 
0 6 Се (ред. бр. 02 до 05) 

0 7 

в) Приходи од буџетот, фондовите и од само-
управните интересни заедници 
Од буџетите на општествено-политичките за-
едници 

0 8 Од фондовите на општествено-политичките 
заедници 

0 9 Сопствени средства на СИЗ распоредени за 
материјално обезбедување 

1 0 Додатни средства обезбедени од Републичка-
та покраинска заедница (сојузна заедница) 

1 1 Додатни средства обезбедени од регионалните 
заедници (здружени СИЗ и ел.) 

1 2 Рефундација за материјално обезбедување 
од други заедници 

1 3 Се (ред. бр. 07 до 12) 

1 4 
г) Позајмици, кредити и ослободени средства 
Примени кредити и позајмици 

1 5 Примени отплати по дадени кредити 
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1 2 3 4 

1 6 Вратени орочени средства 
1 7 Ослободени средства за резерва 
1 8 Се (ред. бр. 14 до 17) 
1 9 Останати непосредни приходи 
2 0 Вкупни средства за материјално обезбедуваше 

(ред. бр. 1 + 6 + 13 + 18+19) 
П. РАСХОДИ — РАСПОРЕД НА 

СРЕДСТВАТА 

2 1 
а) Парични издатоци 
Паричен надоместок по основ на задолжител-
но социјално осигурување во случај на не-
вработеност 

2 2 Останати парични надоместоци 
2 3 Паричен додаток за невработените работници 

и додаток за членовите на семејствата на ра-
ботниците 

2 4 Парична помош за време на стручно оспосо-
бување и преквалификација 

2 5 Останати парични помошти 
2 6 Се во готово (ред. бр. 21 до 25) 

2 7 
б) Придонеси 
Придонес за непосредна детска заштита и за 
додаток на деца 

2 8 Придонес за здравствено осигурување и за 
инвалидска заштита на невработените ра-
ботници 

2 9 
Придонес за инвалидско и пензиско осигу-
рување 

3 0 Останати придонеси 
3 1 Се придонеси (ред. бр. 27 до 30) 

3 2 
в) Останати издатоци за работниците 
Парична помош заради вработување во друго 
место (патни трошоци и други издатоци во 
готово) 

3 3 Надоместок на трошоците за превоз и селидба 
3 4 Сместување и исхрана 
3 5 Останати издатоци за невработените работ-

ници 
3 6 Се (ред. бр. 32 до 35) 

3 7 

г) Позајмици, орочени средства и други пре-
носи на средства 

Исплата на позајмици во текот на годината 
3 8 Орочени средства во текот на годината 
3 9 Останати преноси на средства 
4 0 Се (ред. бр. 37 до 39) 

4 1 
д) Останати расходи 
Банкарски услуги и поштарина за уплатници 

4 2 Останати расходи 
4 3 Се останати расходи (ред. бр. 41+42) 
4 4 Вкупни расходи (ред. бр." 26+41 + 46+40+43) 
4 5 Непотрошени средства (ред. бр. 20 минус 44) 
4 6 Вишок на расходите (ред. бр. 44 минус 20) 

Ш. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
4 7 Состојба на средствата на жиро-сметката 
4 8 Обврска за неисплатен паричен надоместок и 

други издатоци за невработените работници 
4 9 Состојба на орочените средства 
5 0 Состојба на позајмените средства 
5 1 Побарувања по основ на рефундација за ма-

теријално обезбедување 
5 2 Долгувани по основ на рефундација за мате-

ријално обезбедување 

Во 
197 год. (Потпис и печат на овластеното лице) 
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Образец ЗИС-1 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
СР ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 
НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ КИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ИНВЕСТР1ЦИИ 

ВО СТОПАНСТВОТО 

(назив на Фондот на општествено-политичката заедница) 

НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 1975 ГОДИНА 
(во динари без пари) 

Ред. 
бр. О П И С 

Состојба односно промени во 

претходната година тековната година 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 
Средства пренесени од претходната година 
состојба на жиро-сметката_ 

01 

2. Уплата на приходите во тековната година 
02 Камата (данок) на фондовите на основачите на 

банките и сл. 
03 Средства од распределбата на даноците и на 

другите приходи на општествено-политичките 
заедници .. 

04 . Средства примени од буџетот на општествено-
политичката заедница 

05 Камата по дадени кредити 
ОЗ Приходи по основ на вложувања во кредитни 

фондови 
07 Приходи од салдото на каматата на Народната 

банка 
08 Приходи од заеми во земјата _ _ _ _ _ _ _ 
09 Примени депозити платени за нестопански и 

непроизводни инвестиции 
10 Приходи од странски заеми 
11 Остана ли приходи 
12 Уплати на посебна сметка за намирување на 

обврските по пренесениот „државен капитал" 
13 СЕ ПРИХОДИ (ред. бр. 2 до 13) 

14 
3. Ослободени средства 
Наплатени отплати по дадени кредити 

15 Наплатени отплати по преземени пласмани од 
средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството и од Фондот на Федерацијата за 
побрзиот развиток на стопански недоволно раз-
виените републики _ _ _ _ _ _ _ _ 

1ѓ; Вратени орочени средства 
17 Останати ослободени средства 
18 Се ослободени средства (ред, бр. 14 до 17) 
19 

20 

Вкупно расположиви парични 
бр. 1 + 13 + 18) _ _ _ _ 

средства (ред. 

П. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА 
НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 
Отпишани или отстапени кредити односно ану-
итета на ОЗТ 

21 Пренесено на ОЗТ со обврска добиените сред-
ства да се здружат во самоуправната интересна 
заедница 

22 Пренесено на ОЗТ со обврска добиените сред-
ства да се здружат во самоуправните фондови 
на стопанството 

23 Отстапено на ОЗТ за покритие на загубите 
24 Пренос на средствата во Фондот за развој на 

неразвиените подрачј а 
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1 2 3 4 

25 Пренесено на самоуправните интересни заедни-
ци на станувањето 

26 Отпис на кредитите на општествено-политички-
те заедници 

27 Уплатено во буџетот на општествено-политич-
ката заедница , 

28 Исплати за бенифицирани камати по преземени 
обврски од Федерацијата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

29 Исплати за бенифицирани камати според ре-
пу бл ички__пропис 

30 Финансирање без обврска на враќање 
31 Исплата на обврски по заеми и задолжителни 

депозити __ . 
32 Исплата на обврски по странски заеми 
33 Останати непосредни расходи 
34 СЕ РАСХОДИ (ред, бр. 20 до 33) 

2. Употреба на средствата 
35 Дадени кредити во текот на годината . 
36 Пренос на средствата на банката како депозит 

со отказен рок 
37 СЕ (ред, бр. 35+36) ^ 
33 ВКУПНО УПОТРЕБЕНИ СРЕДСТВА (ред, бр. 34 + 37) 

III. СРЕДСТВА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 
39 Непотрошени средства (ред. бр. 19 минус 38 == 

салдо на жиро-сметката на ден 31 декември) _ _ _ 
40 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 40 од ~ ~ — 

кол. 3+35 минус (14+15) од кол. 4) 
41 Состојба на орочените средства (ред. бр. 41 од 

кол. 3+36 минус 16 од кол. 4) 
42 Состојба на останатите средства ка ј банката 
43 Вкупни средства на ден 31 декември од теков- ~~ ' ' 

ната година (ред, бр. 39 до 42) 
44 Туѓи средства ~~~ ~ ~ 

1976 год. 
(место и датум) (Печат и потпис на овластеното лице) 

159. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за одреду-
вање на ставките на личниот доход за новоотво-
рените работни места бр. 03-4038, донесена од ра-
ботничкиот совет на Основната организација на 
здружениот труд „Пелистер" — фабрика за три-
котажа во Битола, по одржаната јавна расправа 
на 18 март 1976 година донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува Одлуката за одредување на став-

ките на личниот доход за новоотворените работни 
места бр. 03-4038 од 27 септември 1975 година, до-
несена од работничкиот совет на Основната орга-
низација на здружениот труд „Пелистер" — фабри-
ка за трикотажа во Битола. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Пелистер" — фабрика за трикотажа 
во Битола, на начинот определен за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 101/75 од 
7 јануари 1976 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 на ова решение затоа што осно-
вано се постави прашањето за нејзината уставност 
и законитост. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспорената одлука, на 
предлог на посебна комисија формирана од работ-
ничкиот совет на Основната организација на здру-
жениот труд „Пелистер" — фабрика за трикотажа 
во Битола, ја донел работничкиот совет на основ-
ната организација на седницата одржана на 27 сеп-
тември 1975 година. Судот исто така утврди дека 
со одлуката е утврден пресметковниот основ на 
личниот доход на работниците во точно определен 
паричен износ на следниве новоотворени работни 
места: шеф на возниот парк, референт по прет-
ходна дисциплинска постапка, референт по на-
родна одбрана, дезенер во погон плетачко и сме-
новодител во погон фамбара. 

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија, работниците во основната организа-
ција на здружениот труд ги утврдуваат основите 
и мерилата за распоредување на доходот и осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
своите лични доходи. Исто така, согласно ставот 1 
на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 22/73) работниците во ос-
новната организација на здружениот труд, меѓу 
другото, ги утврдуваат и основите и мерилата за 
распределба на личните доходи и начинот за пре-
сметување и исплата на личните доходи на работ-
ниците и личните доходи за време поминато на 
работа ноќе или подолго од полното работно време. 
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Од друга страна, според ставот 2 на овој член од 
законот, правата и обврските од меѓусебните од-
носи во здружениот труд се уредуваат во основ-
ната организација на здружениот труд со една 
или повеќе самоуправни спогодби за меѓусебните 
односи во здружениот труд кои се склучуваат во 
писмена форма. Предлогот на самоуправната спо-
годба за меѓусебните односи во здружениот труд, 
што го изготвува работничкиот совет на основната 
организација, според смислата на членот 5 од овој 
закон, го утврдуваат работниците со мнозинство 
гласови од вкупниот број на работниците во ос-
новната организација, а самоуправната спогодба 
се смета за склучена кога две третини од вкупниот 
број работници во основната организација ќе дадат 
писмена изјава дека ги прифаќаат правата и об-
врските утврдени во предлогот. 

Со оглед на тоа што со Одлуката за одредува-
ње ставките на пресметковните основи за личните 
доходи на работниците на новоотворените работни 
места во Основната организација на здружениот 
труд „Пелистер" — фабрика за трикотажа во Би-
тола не се утврдени основи и мерила за учество 
на работниците на овие работни места во распре-
делбата на средствата за лични доходи, туку лич-
ниот доход е утврден во фиксен износ и што од-
луката е донесена од работничкиот совет, а не не-
посредно од работниците на начин и во постапка 
за склучување на самоуправни спогодби за меѓу-
себните односи, Судот оцени дека таа не е во 
согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на 
СР Македонија, како и со ставовите 1 и 2 на член 
4 и со членот 5 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд. 

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

У. бр. 101/75 
18 март 1976 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

160. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точката 23 од Заклу-
чоците донесени на 23 февруари 1975 година од 
собранието на Ловечкото друштво „1-ви мај" во 
Ресен, по одржаната јавна расправа на 18 март 
1976 година донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува точката 23 од Заклучоците до-
несени на 23 февруари 1975 година од собранието 
на Ловечкото друштво „1-ви мај" во Ресен, во 
делот во кој што е определено дека се ограничува 
зачленувањето во ловечкото друштво во траење 
од две години на ловци кои се жители на други 
општини. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Ловечкото друштво „1-ви мај" 
во Ресен на начинот определен за објавување на 
неговите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 103/75 од 
7 јануари 1976 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на точката 23 од 
заклучоците означени во точката 1 на оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за неј-
зината уставност и законитост. 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека во точката 23 од 
оспорените заклучоци, меѓу другото, е определено 
дека се ограничува зачленувањето во ловечкото 
друштво во траење од две години на ловци кои се 
жители на други општини, 

Според ставот 1 на член 204 од Уставот на 
СР Македонија граѓаните се еднакви во правата 
и должностите без оглед на националноста, расата, 
полот, јазикот, вероисповеста, образованието или 
општествената положба, а со ставот 1 на член 217 
од Уставот е загарантирана слободата на здру-
жување. Судот потоа утврди дека начинот на оства-
рувањето на слободата на здружување на граѓа-
ните се уредува со Законот за здруженијата на 
граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 15/72) 
и дека според членот 3 од овој закон секој гра-
ѓанин под еднакви услови може да стане член на 
здружение на начин предвиден со правилата кои, 
согласно* ставот 2 на член 7 од законот, ги донесува 
собранието на здружението. 

Според мислењето на Судот со делот на точката 
23 од Заклучоците на Собранието на Ловечкото 
друштво „1-ви мај" во Ресен, во кој што е опре-
делено во друштвото за време од две години да 
не може да се зачлени ловец од територијата на 
друга општина, граѓаните од другите општини се 
ставени во нееднаква положба во однос на гра-
ѓаните кои живеат на територијата на општина 
Ресен при остварувањето на уставната слобода на 
здружување, поради што овој дел на точката 23 
од заклучоците не е во согласност со ставот 1 на 
член 204 и со ставот 1 на член 17 од Уставот на 
СР Македонија, а е спротивен и на членот 3 од 
Законот за здруженијата на граѓаните. 

При донесувањето на одлуката Судот го имаше 
предвид и наводот изнесен на јавната расправа од 
претставниците на Ловечкото друштво „1-ви маз" 
во Ресен дека покрај преземањето на други мерки 
било неопходно да се донесе и ваква одлука со 
цел да се наголеми осиромашениот фонд на дивеч 
на ловното подрачје на територијата на општи-
ната затоа што првенствено ловците од други оп-
штина, кои порано биле членови на друштвото, 
вршеле масовен недозволен отстрел, а не земале 
учество во корисните акции на друштвото за одгле-
дување, заштитување и зголемување бројот на ди-
вечот. Овој навод според мислењето на Судот е 
неоснован затоа што однапред не може да биде 
познато кој граѓанин што ги исполнува условите 
да стане член на определено здружение, во кон-
кретниов случај на ловечко друштво, ќе се одне-
сува во согласност со правилата на здружението. 
Тргнувајќи од тоа Судот смета дека подобрувањето 
на фондот на дивечот на ловното подрачје не мо-
же да се врши со ограничување на зачленување 
во ловечкото друштво на граѓани од територијата 
на други општини, туку со други соодветни мерки 
кои би се однесувале на сите членови на друштво-
то независно од местото на живеење и не би биле 
во спротивност со правата и слободите на граѓа-
ните загарантирани во Уставот и законите. 

Што се однесува до прашањето во случај кога 
членот на едно здружение со своето поведение ги 
крши нормите на однесување на здружението кои 
првенствено се сврзани со остварувањето на це-
лите на здружението, Судот смета дека нему со-
гласно членот 8 од Законот за здруженијата на 
граѓаните може и да му престане членството на 
начин пропишан со правилата донесени од собра-
нието на здружението. 

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

У. бр. 103/75 
18 март 1976 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

146. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата на економскиот и социјалниот раз-
вој на Социјалистичка Република Македонија за 
1976 година („Службен весник на СРМ", број 47/75), 
а врз основа на член 139 од Уставот на Соција-
листичка Република Македонија, Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Општата заедница на образованието, 
Републичката заедница на културата, Републич-
ката самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита, Заедницата на научните дејности, Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата и Републичката заед-
ница на физичката култура склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ВИСИНАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧ-

КАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Потписниците на овој договор се согласија, 

заради остварување на целите и задачите на поли-
тиката утврдена со Резолуцијата за економскиот 
и социјалниот развој на СР Македонија во 1976 
година, остварувањето на средствата и финансира-
њето на потрошувачката преку Републичкиот бу-
џет и финансиските планови на републичките са-
моуправни интересни заедници во 1976 година да 
се движи во рамките утврдени со овој договор. 

Член 2 
Средствата за финансирање на општата и за-

едничката потрошувачка во 1976 година, по оддел-
ни корисници на средства, ќе изнесуваат најмно-
гу до: 

1. На Републичкиот буџет 
2. На Општата заедница на 

образованието 
3. На Републичката заедница 

на културата 
4. На Заедницата на научните 

дејности на СР Македонија 
5. На Републичката самоуп-

равна интересна заедница 
за општествена заштита 
на децата 

6. На Републичката самоуп-
равна интересна заедница 
за социјална заштита 

7. На Републичката заедница 
на физичката култура 

3.488,1 мил. дин. 

651,5 мил. дин. 

70,3 мил. дин. 

70,2 мил. дин. 

524,1 мил. дин. 

34,3 

10,8 

мил. дин. 

мил. дин. 

Износот на средствата од претходниот став, за 
одделен корисник на средства, може да се зголеми 
за износот на пренесените средства од 1975 година. 

Член 3 
Потписниците на овој договор се согласија за 

средствата од член 2, став 1 од овој договор и 
нивното користење да достават свои биланси за 
планираните средства и да изготвуваат извештаи 
според единствена методологија, што е пропишана 
во Правилникот за начинот на водење евиденција 
и начинот на изработка на биланси на планираните 
средства за општата и заедничката потрошувачка 
и извештај за извршување на тој биланс („Службен 
лист на СФРЈ", број 30/75, 33/75 и 9/76) најдоцна до 
31 март 1976 година. 

Заради ефикасност во следењето и контролата 
на остварување на договорената општа и заедничка 
потрошувачка во 1976 година, билансите од прет-
ходниот став ќе се разработат по тримесечја. 

Член 4 
Со билансите од член 3 на овој договор ќе се 

утврди динамиката на користењето на средствата, 
која, во глобал, може да изнесува: 

— за периодот јануари — март до 22% 
— за периодот јануари — јуни до 47% 
— за периодот јануари — септември до 72% 
— за периодот јануари — декември до 100% 

Составен дел на овој договор се и билансите 
што корисниците на средствата ги составуваат спо-
ред член 3 на овој договор. 

Член 5 

Потписниците на овој договор се согласуваат 
Службата на општественото книговодство — Фи-
лијала — Скопје да го следи применувањето на до-
говорот и да го контролира остварувањето на пла-
нираните средства за општата и заедничката по-
трошувачка утврдени во член 2 на овој договор и 
тоа поодделно за секој корисник на општествените 
средства. 

Ако Службата на општественото книговодство 
врз основа на билансите на планираните средства 
за општата и заедничката потрошувачка и нивната 
разработка по тримесечја и тримесечните извештаи 
за извршување на билансите, утврди дека уплате-
ните вкупни приходи се над утврдениот износ во 
член 2 и 4 од овој договор, по поодделни корисници, 
повеќе уплатените средства ќе ги издвои на по-
себни сметки. 

Член 6 
Користењето на издвоените средства на посебни 

сметки, според членот 5, став 2 на овој договор ќе 
се регулира со одделен договор што го склучуваат 
потписниците на овој договор. 

Член 7 
Потписниците на договорот се согласија, доколку 

бидат исполнети условите за валоризација на по-
растот на приходите за општата и заедничката 
потрошувачка, во согласност со Резолуцијата, ва-
лоризацијата да се изврши врз основа на подато-
ците за порастот на цените вкупно за Југославија 
за 6 односно за 9 месеци во 1976 година. 

Член 8 
Изменување и дополнување на овој опште-

ствен договор може да се изврши според постап-
ката по која е и склучен. 

Член 9 
Овој договор е потпишан на 31 март 1976 го-

дина, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-559/1 
31 март 1976 година 

Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И : 

1. за Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија 
д-р Вулнет Старова, е. р. 

2. за Општата заедница на образованието 
проф. Димче Левков, е. р. 

3. за Републичката заедница на физичката 
култура 
инж. Никола Каранфиловски, е. р. 

4. за Заедницата на научните дејности на СР 
Македониј а 
Д-р Тодор Џунов, е. р. 



Стр. 368 — Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 .мај И976 

5. за Републичката заедница на културата 
инж. Владимир Поповски, с. р. 

6. за Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата 
Олга Шопова, с. р. 

7. за Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита 
Селман Рустеми, е. р. 

147. 
Општините од територијата на Социјалистичка 

Република Македонија заради усогласување на 
обврските за плаќање на општинските даноци и 
придонеси од работните луѓе и граѓаните, согласно 
член 88 од Уставот на СР Македонија, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ И ПРИДО-

НЕСИ ОД РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ТРАГАНИТЕ 

а) на општинскиот данок и придонесите што 
се обложуваат според стварниот доход, по след-
ниве збирни стапки: 

— на даночната основица, односно за делот од 
даночната основица што е до висина на просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во стопанството во општината, по стапка од 11%; и 

— на делот од даночната основица преку-про-
сечните нето лични доходи во општествениот сек-
тор во стопанството во општината, по стапка: 

На делот од основицата преку 
просечните лични доходи 

(динари) Стапка 

До 20.000 12 
о д 20.000 ДО 40.000 14 
о д 40.000 ДО 60.000 16 
о д 60.000 ДО 100.000 18 

над 100.000 20 

Член 1 
Општините од територијата на Социјалистичка 

Република Македонија се согласија општинските 
даноци и придонесите на самоуправните интересни 
заедници за образование, култура, физичка кул-
тура, социјална заштита, непосредна детска зашти-
та, кои се плаќаат од личен доход од земјоделска 
дејност, од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност, од личен доход од самостојно 
вршење на нестопанска дејност, данок од личен 
доход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања, данок на приходи од згради, данок на 
згради, данок на приходи од имот и имотни права, 
данок на имот, данок на добивка од игри на среќа, 
данок на наследство и подароци и данокот на про-
мет на недвижности и права да ги воведуваат и 
да ја утврдуваат висината и другите услови за 
плаќање согласно одредбите на овој договор. 

_ Член 2 
Со оглед на тоа што катастарскиот приход, 

што служи како основица за оданочување, не се 
менува за неколку години, стапките на општински-
от данок и придонесите од личен доход од земјо-
делска дејност ќе го следат порастот на народниот 
доход во индивидуалниот сектор на земјоделството. 

Во општините каде оптоварувањето на народ-
ниот доход со данок и придонеси од личен доход 
од земјоделска дејност е пониско од просечното 
оптоварување на народниот доход во Републиката, 
збирните стапки на данокот и придонесите се утвр-
дуваат во висина што ќе обезбеди зголемување на 
обврските најмалку од 25% во однос на утврдените 
во претходната година, а во зависност од процен-
тот на отстапувањето на оптоварувањето на народ-
ниот доход. 

Во општините каде оптоварувањето на народ-
ниот доход со данок и придонеси од личен доход 
од земјоделска дејност е над просечното оптова-
рување на народниот доход во Републиката, збир-
ните стапки на данокот и придонесите се утврду-
ваат во висина што ќе обезбеди зголемување на 
обврските за 15% во однос на утврдените обврски 
во претходната година. 

Стапките на општинскиот данок се прогресив-
ни и се утврдуваат по досега утврдените распони 
на основиците, а за придонесите на самоуправните 
интересни заедници се пропорционални. 

Стапките на данокот и придонесите се опре-
делуваат по групи на катастарски општини, сог-
ласно член 64 од Законот за даноците на граѓа-
ните. 

Член 3 
Збирните стапки на општинскиот данок и при-

донесите од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска дејност се утврдуваат според начи-
нот на оданочување односно плаќање и тоа; 

За одделни акумулативни дејности можат да 
се пропишат посебни стапки. 

б) општинскиот данок од личен доход од вр-
шење на стопански дејности, што се плаќа во го-
дишен паушален износ, се плаќа и тоа од: 

— лицата кои претежно се занимаваат со зем-. 
ј оде лека дејност, а повремено вршат стопанска 
дејност како споредно занимање во износ до 2.000 
динари, а за вршење услуги со трактор, комбајн 
и вршалица — до 20.000 динари; 

— лицата постари од 65 години (мажи) и 55 
години (жени), како и лицата неспособни за работа 
со над 49% неспособност, под услов да се зани-
маваат само со услуги, а дејноста ја вршат исклу-
чиво сами, како и слепите лица и лицата со инва-
лидност над 49% под услов да не вработуваат по-
веќе од еден работник и да не остваруваат годишен 
вкупен приход повеќе од просечниот нето личен, 
доход на вработен во стопанството во СР Македо-
нија за претходната година — во износ до 3.000 
динари; 

— лицата кои со одобрение од надлежниот ор-
ган вршат стопанска дејност без постојано место 
на работа — до 3.000 динари; и 

— Други лица во смисла на член 86 од Законот 
за даноците на граѓаните до 2.500 динари. 

в) општинскиот данок од личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност, кој се пла-
ќа во процент од секој поединечно остварен бруто-
приход, се плаќа и тоа: 

— на приходите за извршени услуги на месните 
заедници и куќните совети — по 5%; 

— на приходите остварени од продавање на 
весници, разни публикации, книги, списанија, мар-
ки, разгледници и ел. и приходите од утовар и 
истовар — по 10%; 

— на приходите остварени од застапниците на 
Југословенската лотарија од продавање на лозови, 
лото, спортски прогнози и ел., застапниците на оси-
гурителните организации, манекените, дублерите и 
статистите — по 15%; 

— на приходите остварени од приредување на 
забавни игри и забавни колонии — ансамбли — по 

20%; 
— на приходите остварени од товарање и пре-

нос со запрежни возила што ги вршат лица како 
споредно занимање — по 20%; 

— на приходите остварени од останати сто-
пански дејности — од 10% до 20%; и 

— на приходите остварени по основ на дого-
вор за дело — по 40%. 

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
лицата кои остваруваат приход од набљудување 
кај хидрометеоролошките станици, од испалување 
на противградобијни зрна и од пошумување на го-
лините. 
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Член 4 
Збирните стапки на општинскиот данок и при-

донесите од личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност се утврдуваат според начинот 
на обложување односно плаќање и тоа: 

а) општинскиот данок и придонесите што се 
обложуваат според стварниот доход, по следниве 
збирни стапки: 

— на даночната основица, односно на делот 
од даночната основица што е до висината на про-
сечните лични доходи во општествениот сектор во 
нестопанските дејности во општината, по стапка 
од 11%, и 

— на делот од даночната основица преку про-
сечните нето лични доходи во нестопанските деј-
ности од општествениот сектор во општината, по 
стапки: 

На делот од основицата преку 
просечните лични доходи 

(динари) Стапка 

ДО 20.000 12 
од 20.000 ДО 40.000 14 
од 40.000 ДО 60.000 16 
од 60.000 ДО 100.000 18 

над 100.000 20 

б) општинскиот данок од личен доход од вр-
шење на нестопански дејности, што се плаќа во 
процент од секој поединечно остварен бруто — при-
ход, се плаќа и тоа: 

— на приходите што ги остваруваат судиите 
— поротници, судските и други вештаци и толку-
вачи, на приходите на професионалните спортисти 
кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои 
не се пресметани и платени данокот и придонесите 
од личен доход од работен однос, на приходите 
остварени од преведувачи, стенографи, дактило-
графи, картографи, стенодактилографи и филмски 
работници остварени од продуценте™ организации, 
на приходите на спортските судии и други лица 
кои остваруваат приходи од спортските организа-
ции — по 5%; 

— на приходите на музичарите — по 10%; 
— на приходите остварени од останати несто-

пански дејности — по 20%; и 
— на приходите остварени по основ на договор 

за дело — по 40%. 

Член 5 
Општинскиот данок од личен доход од автор-

ски права, патенти и технички унапредувања ќе 
се плаќа по стапка и тоа: 

— 10% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критики и есеи) 
и препев и превод на тие дела, од научни и струч-
ни дела и превод на тие дела, од дела од областа 
на ликовната уметност (вајарска, сликарска, гра-
фички дела и таписерии), од драмски и драмско-
музички дела, од филмски дела, од правото на 
авторот од јавното изведување на музички дела 
(мали права), од правата на репродуктивни умет-
ници (изведувачи) на сериозна музика и драмско-
музички дела и од патенти и технички унапреду-
вања; 

— 12% на личните доходи од областа на при-
менетата уметност, индустриско обликување и на 
делата од областа на ликовната уметност што се 
користат за рекламна пропаганда, од фотографски 
дела и од делата на производствените дејности 
слични на фотографии, од картографски дела, пла-
нови, скици и пластични дела што се однесуваат 
на географијата и топографијата, од текстовите и 
превод на текстови (освен на книжевните, научните 
и стручните дела и превод на тие дела) објавени 
во весници, списанија и други средства за јавно 
информирање, освен публикации од забавен жанр, 
од говорни дела (предавања, говори, беседи и слич-
но) и од дела од областа на архитектурата; и 

— 15% на личните доходи од снимање музич-
ки дела со средства на механичка репродукција 
(грамофонски плочи, магнетофонски ленти и ел.), 
од правата на репродукцијата на уметниците (из-
ведувачи) на народната музика, музиката во духот 
на народното творештво и забавната музика, од 
текстовите и преводите од текстовите објавени во 
публикациите од забавниот жанр, во весниците и 
списанијата, ревиите и слично, од текстовите и 
преводот на текстовите за конферанси, скечеви и 
сценарија на забавни приредби, од написи, идејни 
сценарија за радио, телевизија и други реклами 
и на личните доходи од останатите авторски права. 

Општинскиот данок на приходи остварени од 
авторски права, патенти и технички унапредувања 
од лица врз кои е пренесено авторското право ќе 
се плаќа по стапка од 20%. 

Се ослободуваат од плаќање општински данок 
од личен доход од авторски права, патенти и тех-
нички унапредувања лицата кои остваруваат при-
ход од идеолошко-политички предавања, предава-
ња од општонародната одбрана и предавањата за 
прва помош. 

Член 6 
Општинскиот данок на приходи од згради ќе 

се плаќа по прогресивни стапки и тоа: 

С т а п к и 

На основица з а станбени за деловни про-
динари згради стории и згради 

за одмор и 
закрепнување 

ДО 5.000 10 10 — 20 
ОД 5.000 до 10.000 20 20 — 30 
ОД 10.000 до 15.000 25 30 — 45 

над 15.000 30 45 — 60 

Трошоците за управување, одржување и за 
амортизација на зградите изнесуваат 20% од за-
купнината. 

На даночните обврзници кои во домаќинството 
немаат други приходи, освен приходите од згради, 
им се дава намалување на обложениот данок нај-
малку од 50%. 

Општинскиот данок на приходи од згради, што 
се плаќа во годишен паушален износ за наместени 
соби до 4 легла, ќе се плаќа и тоа: 

— за едно легло од 100 — 200 динари 
— за две легла од 150 — ЗОО динари 
— за три легла од 250 — 400 динари 
— за четири легла од ЗОО — 500 динари 

Данокот од претходниот став на овој член ќе 
се намали за 50%, доколку леглата односно собите 
се издаваат на ученици и студенти. 

Член 7 
Општинскиот данок на добивка од 

среќа ќе се плаќа по стапка од 10%. 
игри на 

Член 8 
Општинскиот данок на приходи на имот и 

имотни права ќе се плаќа по прогресивни стапки 
и тоа: 

Основица 
(динари) Стапка 

до 10.000 20 
од 10.000 до 20.000 30 

над 20.000 40 . 

Член 9 
Општинскиот данок на наследство и подароци 

ќе се плаќа по следниве стапки и тоа: 
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С т а п к и 
Основица II наследен останати нас-
(динари) ред ледни редови 

до 10.000 4 6 
од 10.000 до 20.000 6 8 
од 20.000 до 50.000 8 10 
од 50.000 до 100.000 10 14 
од 100.000 до 300.000 15 19 

над 300.000 20 25 

Стапките за општинскиот данок за подарено 
земјиште или градежни објекти ќе се пропишат 
во висина на стапките на данокот на промет на 
недвижности и права (член 12 од овој договор). 

Член 10 
Општинскиот данок на згради ќе се плаќа ио 

т 2 и тоа зависно од зоната на локацијата, мате-
ријалот на градбата односно квалитетот на зградата: 

— за станови од 5 до 10 дин. по 1 т 2 

— за деловни прост. од 15 до 20 дин. по 1 т 2 

— на згради за одмор 
и закрепнување од 10 до 20 дин. по 1 т 2 

На даночните обврзници, кои во деловните про-
сторни вршат самостојна стопанска или нестопан-
ска дејност, им се дава намалување од обложениот 
данок најмногу до 50%. 

За зградите за одмор и закрепнување во пла-
нинските подрачја ќе се плаќа данок до 10 дина-
ри по ш2. 

Член 11 
Општинскиот данок на имот на товарни друм-

ски моторни возила и комби возила ќе се плака 
по 1.000 динари за секој тон носивост, а трактор-
ските приколки по 500 динари за секој тон но-
сивост. 

Член 12 
Данок на промет на недвижности и права ќе 

се плаќа по следниве стапки: 

а) за земјоделско земјиште: 

На основица Стапка 
(вредност по т 2 ) 

дин. 
до 2 4 

од 2 до 4 5 
од 4 до 6 6 
од 6 до 10 7 
од 10 до 15 8 
од 15 до 20 10 
од 20 до 30 12 
од 30 до 40 14 
од 40 до 50 17 

над 50 20 

Данокот на промет на недвижности и права за 
градежно изградено земјиште — дворни места, пре-
сметан по претходните стапки, ќе се зголеми за 
10%. 

б) за градежни објекти: 

Стапка 
На основица за станбени за деловни про-

(вредност по ш2) згради стории и згра-
дин. ди за одмор и 

закрепнување 

до 1.000 10 12 
од 1.000 до 2.000 11 14 
од 2.000 до 3.000 12 16 
од 3.000 до 4.000 14 18 
од 4.000 до 5.000 16 20 
од 5.000 до 6.000 18 22 

над 6.000 20 25 

г) за промет на права: 

На основица Стапка 
дин. 

ДО 5.000 3 
ОД 5.000 до 10.000 5 
од 10.000 до 20.000 8 
ОД 20.000 до 50.000 10 
ОД 50.000 до 100.000 15 

над 100.000 20 

Член 13 
Овој договор се смета склучен кога ќе го пот-

пишат претставниците на општините. 
Изменување и дополнување на овој договор 

може да се врши по постапката која важи за не-
говото склучување. 

Барање за изменување и дополнување на до-
говорот покренуваат општините. 

Барањето се поднесува до Заедницата на оп-
штините и градовите на СР Македонија, кое во 
рок од 15 дена им се доставува на мислење на 
сите потписници на договорот. 

Член 14 
Општините и самоуправните .интересни заед-

ници меѓусебно соработуваат и ги усогласуваат од-
луките за утврдување на општинските даноци и 
придонеси кои се предмет на овој договор, се до-
говараат за заедничките критериуми за ослободу-
вање и олеснување во сообразност со одредбите на 
Законот за даноците на граѓаните и Законот за 
данокот на промет на недвижности и права, како 
и по други прашања од интерес за усогласување 
на обврските на даноците и придонесите. 

Член 15 
Овој- договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

март 1976 година 

С к о п ј е 

П О Т П И С Н И Ц И : 

1. За Собранието на општината Берово 
Стојан Таковски, е. р. 

2. За Собранието на општината Битола 
Јулијана Атанасова, е. р. 

3. За Собранието на општината Брод 
Гуро Ѓуроски, е. р. 

4. За Собранието на општината Валандово 
Музафер Селманов, е. р. 

5. За Собранието на општината Виница 
Славчо Митев, е. р. 

6. За Собранието на општината Гевгелија 
Димитар Икономов, е. р. 

7. За Собранието на општината Гостивар 
Ратко Димитриески, е. р. 

8. За Собранието на општината Дебар 
Нијази Кривца, е. р* 

9. За Собранието на општината Делчево 
Трајан Гоцевски, е. р. 

10. За Собранието на општината Д. Хисар 
Свилко Котевски, е. р. 

11. За Собранието на општината Кавадарци 
Јордан Давков, е. р. 

12. За Собранието на општината Кичево 
Момчило Мицковски, е. р. 

13. За Собранието на општината Кочани 
Иван Серафимов, е. р. 

14. За Собранието на општината Кратово 
Никола Перовиќ, е. р. 

15. За Собранието на општината Кр. Паланка 
Данчо Стефановски, е. р. 

1,6. За Собранието на општината Крушево 
Михајло Мијалевски, е. р. 

17. За Собранието на општината Куманово 
Абдула Османи, е. р. 

18. За Собранието на општината Неготино 
Киро Чаушев, е. р. 
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19. За Собранието на општината Охрид 
Крсте Костевски, е. Р 

20. За Собранието на општината Прилеп 
Јован Миленковски, е. Р 

21. За Собранието на општината Пробиштип 
Васил Јованов, е. Р 

22. За Собранието на општината Радовиш 
Ристо Поцков, е. Р 

23. За Собранието на општината Ресен 
Владо Танески, е. Р 

24. За Собранието на општината Св. Николе 
Драги Апостолов, е. Р 

25. За Собранието на општината Скопје 
Војислав Трајковски, е. р. 

26. За Собранието на општината Струга 
Антоние Јаулески, е. р. 

27. За Собранието на општината Струмица 
Илија Панделишев, е. р. 

28. За Собранието на општината Тетово 
Михајло Маневски, е. р. 

29. За Собранието на општината Т. Велес 
Драган Димов, е. р. 

30. За Собранието на општината Штип 
Костадин Барзов, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

148. 
Врз основа на член 118 став 1 и 4 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 73 став 2, 
член 99 и 138 став 1 точка 1 од Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 6 мај 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВА-
ЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА СО 
ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЖИВОТОТ ВО 1975 ГОДИНА 

I 
Во Одлуката за усогласување на пензиите и 

другите примања со порастот на просечните тро-
шоци на животот во 1975 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/76) точка Ш се менува и гласи: 

„Пензиите на борците од НОВ од пред 9. 9. 1943 
година определени од гарантираната пензиска ос-
нова во смисла на член 38 став 4 односно усогла-
сени по член 42 став 2 од Законот за основните 
права од 'пензиското и инвалидското осигурување 
се усогласуваат со порастот на просечните трошо-
ци на животот во 1975 година и се зголемуваат за 
19,84% и за износ од 70 динари. 

Ако вака уеогласениот износ на пензијата е 
помал од износот кој би припаѓал ако пензијата се 
усогласи според просечниот личен доход на ра-
ботниците во Југославија остварен во 1975 година, 
припаѓа пензијата усогласена според таа гаранти-
рана пензиска основа". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-585/1 

6 мај 1976 година 
С к о п ј е 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

149. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ", бр. 20/70 и 
29/73), член 13 став 1 алинеја 3 од Законот за само-
управните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74) и член 12 алинеја 8 од Самоуп-
равната спогодба за здружување на општинските 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање во Републичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување, Собранието на Репуб-

личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување, на заедничката седница на сите со-
бори на делегатите, одржана на 19 април 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за усво-

јување на Програмата за здравствена заштита на 
населението на СР Македонија за 1975 година и 
за 1976 година, донесена од Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување на 22 април 1975 година, под бр. 
01-639/1, објавена во „Службен весник на СРМ" — 
бр. 20/75. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — С К О П Ј Е 
Број 01-554/1 

19 април 1976 година 
С к о п ј е 

Претседател на Собранието, 
Никола Арсовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

150. 
Врз основа на член. 9, став 6 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 22, точка 9 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на соборите на делегатите работници — ко-
рисници на услугите и на делегатите — даватели 
на услугите, одржана на 26 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1976 година се определува во височина 
од 7,25% од бруто личниот доход и други примања, 
во која се содржани: 
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— стапка на придонес за задолжителни видови 
ка здравствена заштита од 2,80%; 

— стапка на придонес за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
други права од здравственото осигурување од 
4,45%. 

Стапките на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа па работа и заболување 
од професионални болести се определуваат, и тоа: 

— по 0,40% од организациите на здружениот 
труд распоредени во областите од 1—8 од Номен-
клатурата од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот доход намален за износот на законските и 
договорните обврски; 

— по 0,50% сите други организации и инте-
ресни заедници што не формираат доход. Основи-
цата за пресметување ја сочинува исплатениот 
бруто личен доход и други примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство се определува но 
стапка од 20% од нето личниот доход, односно од 
основицата утврдена со посебна одлука. 

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

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на заводите за вработување за паричниот 
надоместок на привремено безработните лица и на 
уживателите на пензии се определува на 10,13% од 
нето примањата. 

За лицата пријавени во Заводот за вработу-
вање основица за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување претставува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица во време за кое се пџаќа при-
донесот за здравственото осигурување. 

АКО ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да 
се определи на начин утврден во претходниот став 
бидејќи не се исплатува надомест на привремено 
безработни лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата по која последен 
пат е пресметан придонесот за здравствено осигу-
рување. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај несреќа на работа по стапка од 0,70% од 
исплатениот надоместок. 

Член 5 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

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

Доколку обврзникот на уплата на придонесот 
не го пополни налогот — уплатницата согласно со 
одредбите од став 2 на овој член, службата односно 
поштата нема да го прими налогот — уплатницата 
во смисла на член 38 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 6 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на придонесот на начин утврден со за-
кон, актите на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на работниците — Кочани и 
други општи акти на Заедницата. 

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

зиното донесување, ќе се применува од 1 јануари 
1976 година и ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". 

Бр. 1661 
26 декември 1975 година 

К о ч а н и 
Претседател, 

Соколов Никола, е. р. 

151. 
Врз основа на член 9, став 6 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 22, точка 9 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Кочани, Собранието на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување, на седницата на Со-
борот на делегатите работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите — даватели на 
услугите, одржана на 26 декември 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ. 
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1976 година ќе се пла-
ќаат и тоа: 

1. За учениците во стопанството односно за 
учениците во училиштата за квалификувани ра-
ботници, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или кај приватниот работодавец — во из-
нос од 15,00 динари за несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести. 

2. За лица кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, кои на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — во износ од 70,00 ди-
нари од кои: 

— износ од 24,00 динари — на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита, 

— износ од 40,00 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравственото 
осигурување, 

— за несреќа на работа и професионално за-
болување — 6,00 динари 

3. За уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија и од страна на Извршниот со-
вет — во износ од 70,00 динари, од кои: 

— износ од 30,00 динари — на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, 

— износ од 40,00 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување. 

4. За членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство кои не се здрав-
ствено осигурени по прописите на земјата во која 
работат или според меѓународна спогодба, а пред 
стапување во работен однос во странство имале 
живеалиште на територијата на оваа заедница — 
во износ од 40,00 динари по член, од кои: 
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— износ од 25,00 динари — на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита, 

— износ од 15,00 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување. 

5. За лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност — во износ од 70,00 динари, од кои: 

— износ од 24,00 динари — на име придонес 
за задолжителните видови на здравствена заштита, 

— износ' од 40,00 динари — на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови и другите права од здравственото оси-
гурување, 

— за несреќа на работа и професионално забо-
лување — 6,00 динари. 

6. За лицата кои се наоѓаат на предвојнинка 
обука, логорување — во износ од 15,00 динари на 
име придонес за здравствено осигурување во слу-
чај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести. 

7. За лицата — припадници на територијални-
те единици, припадници на цивилната заштита за 
време на извршувањето на задачите на терито-
ријалната одбрана — во износ од 15,00 динари на 
име придонес за здравствено осигурување во слу-
чај несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести. 

8. За учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии, за време на практичната 
работа во врска со наставата — по 15,00 динари 
на име придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести. 

9. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување — преквалификација што ги организира 
заводот за вработување — во износ од 15,00 дина-
ри на име придонес за здравствено осигурување 
во случај несреќа на работа и професионални бо-
лести. 

10. Лицата кои работат помалку од половината 
од работното време — во износ од 15,00 динари на 
име придонес за здравствено осигурување во слу-
чај несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести. 

11. За лицата припадници на доброволните ор-
ганизации на противпожарната заштита — во из-
нос од 15,00 динари на име придонес за здрав-
ствено осигурување во случај несреќа на работа 
и заболување од професионални болести. 

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

зиното донесување, ќе се применува од 1 јануари 
1976 година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 1662 
26 декември 1975 година 

К о ч а н и 
Претседател, 

Соколов Никола, е. р. 

152. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/74) и член 22, точка 9 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување, на седницата на Собо-
рот на делегатите — земјоделци корисници на 
услугите и Соборот на делегатите — даватели на 
услугите, одржана на 26 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 

ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Придонесите за здравствено осигурување и за-

должителните видови на здравствена заштита за 
1976 година ќе се плаќаат: 

1. 13'°/о од основицата што ја сочинува ката-
старскиот приход, од кои: 

а) 7,50% за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита, 

б) 3,50% за правата од здравствената заштита 
што самостојно ги утврдува Собранието на заед-
ницата на здравственото осигурување, 

в) 2% за покривање вишокот на расходите над 
приходите по завршните сметки од претходните го-
дини. 

2. По 50,00 динари од член на семејството, од 
кои: 

а) 35,00 динари за задолжителните видови на 
здравствена заштита, 

б) 15,00 динари за здравствена заштита над 
задолжителните видови што ги утврдува Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување. 

3. По 100,00 динари од член за лица кои немаат 
своја сопствена земја, а се занимаваат со земјо-
делие, од кои: 

а) 70,00 динари за задолжителните видови на 
здравствена заштита, 

б) 30,00 динари за правата од здравствената 
заштита над задолжителните видови што ги утвр-
дува Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, ќе се применува од 1 јануари 
1976 година и ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". 

Бр. 1663 
26 декември 1975 година 

К о ч а н и 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
— ГЕВГЕЛИЈА 

153. 
Врз основа на член 9 и 19 од Законот за СИЗ 

за основно образование („Службен весник на СРЖ", 
бр. 5/74), член 9 од Самоуправната спогодба за 
основање СИЗ за основно образование и член 22 
став 3 од Статутот на СИЗ на основно образование 
на Општината Гевгелија, Собранието на СИЗ на 
основното образование на Општината Гевгелија, на 
седницата од 02. 04. 1976 година, донесе 

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

СИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружениот труд и работните луѓе од личниот 
доход, заради финансирање на дејностите на ос-
новното образование и претшколското образование 
и воспитување во Општината Гевгелија за 1976 
година. 
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Член 2 
Стапките на придонесите за поодделни дејности 

за 1976 година изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос 

по стапка од 4,35%; 
— придонес од личен доход од земјоделска 

дејност по стапка од 5%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

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

шење на нестопанска дејност по стапка од 5°/о. 

Член 3 
Стапката од придонесот од личен доход од 

работен однос се пресметува на бруто личен доход. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по нејзиното донесување, а ќе се применува од 
1 јануари 1976 година. 

Бр. 02-96/1 
2 април 1976 година 

Гевгелија 
Претседател, 

Благој Ристов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО 

154. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 4 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 18, став 2 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Берово, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Берово, на седницата на соборите на 
делегатите работници — корисници на услугите и 
на делегатите — даватели на услугите, одржана на 
30 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВНИ 
СРЕДСТВА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ — 
БЕРОВО ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Во текот на 1976 година од вкупно остварените 

средства за здравствена заштита и здравствено 
осигурување за работничко осигурување ќе се из-
врши издвојување за резервни средства по стапка 
од 4,17%. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1976 година. 

Број 01-32/1 
30 март 1976 година 

Б е р о в о 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

155. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 4 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 19, став 1, 
точка 2 од Самоуправната спогодба .за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, на седницата на соборите на 
делегатите земјоделци — корисници на услугите и 
на делегатите — даватели на услугите, одржана 
на 30 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВНИ 
СРЕДСТВА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ — 
БЕРОВО ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Во текот на 1976 година од вкупно остварените 

средства за здравствена заштита за земјоделско 
осигурување ќе се изврши издвојување за ре-
зервни средства од 4,17%. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина. 

Бр. 01-30/1 
30 март 1976 година 

Б е р о в о 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

156. 
Врз основа на член 36, став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 15, 
став 1, точка 7 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Берово, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово, на седницата одр-
жана на 30 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕ-
СТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИ ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината на уче-

ството на осигурените лица — земјоделци во тро-
шоците при користење на здравствена заштита 
предвидена со Законот и нормативите акти на 
Заедницата. 

Член 2 
Осигурените лица — земјоделци учествуваат 

во трошоците при користење на здравствена за-
штита само во незадолжителните видови на здрав-
ствена заштита. 

Висината на учеството од претходниот став на 
овој член изнесува 50% од цената на услугите на-
ведени во член 3 на оваа одлука. 

Член 3 
Осигурените лица — земјоделци со учество од 

50% имаат право да ги користат следните видови 
на здравствена заштита: 

1. преглед и лекување кај лекар од општа 
практика и лекар специјалист во сите видови на 
амбулантно — поликлинички здравствени работни 
организации, како и потребни медицински и ла-
бораториски испитувања во врска со прегледот; 

2. стационари ' лекување во сите стационар™ 
здравствени работни организации, вклучувајќи ги 
и специјализираните стационари, освен стациона-
рите со примена на природни фактори за леку-
вање; 

3. прегледи, лекување, пломбирани и вадење 
на заби во сите здравствени работни организации 
вклучувајќи ја и социјалистичката ортоденција, 
освен ортодентските помагала; 

4. превоз со кола за итна помош кога таа е 
неопходна за пренос на болниот од станот до на ј -
блиската здравствена работна организација која 
може да му пружи потребна лекарска помош; 
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5. лекови и санитетски материјали во амбулан-
тно-поликлиничкото лекување кога не се пресме-
тани во цената на услугата. 

Член 4 
Користењето на задолжителните видови на 

здравствената заштита (член 30 од Законот) се 
обезбедува во целост на товар на средствата на 
Заедницата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1976 
година. 

Бјрој 01-26/1 
30 март 1976 година 

Б е р о в о 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

157. 
Врз основа на член 18, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/74) и член 18, став 1, точка 3 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Берово, на седниците на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на услугите и Собо-
рот на делегатите на работниците од здружениот 
труд од здравството — даватели на услугите, одр-
жани на 26 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СА-

МОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ 
УГОСТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ И АДВОКАТИ 

Член 1 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравствено осигурување и за оства-
рување на правата по основ на здравственото оси-
гурување на самостојните занаетчии и самостојните 
угостители, превозници и адвокати, служи даноч-
ната основица (личниот доход) од самостојно врше-
ње на стопанска дејност утврдена за претходната 
година, со тоа што таа основица се смета како 
аконтација за тековната година. 

За самостојните занаетчии, самостојните уго-
стители, превозници и адвокати на кои не им се 
утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат 
во годишен паушален износ, како основица за 
пресметување и плаќање на придонесот за здрав-
ствено осигурување служи годишниот паушален 
износ на данокот од самостојно вршење на сто-
панската дејност во тековната година, со тоа што 
основицата на придонесот за здравствено осигуру-
вање не може да изнесува помалку од минимал-
ниот личен доход во Републиката утврден со по-
себни прописи за тековната година. 

Член 2 
Ако даночната основица (личниот доход) од 

самостојна занаетчиска дејност, угостителска деј-
ност, превозничка и адвокатска дејност, е утврдена 
за дел од календарската година, основицата за 
осигурувањето се утврдува според таа даночна ос-
новица (личен доход). 

Ако даночната основица (личниот доход) од 
самостојна занаетчиска, угостителска, превозничка 
и адвокатска дејност не е утврдена, како основица 
за плаќање на придонесот и определување на пра-
вата по основ на здравственото осигурување при-

времено ќе се смета најниската основица на оси-
гурувањето од член 1, став 2 на оваа одлука, со 
тоа што конечното утврдување на основицата на 
осигурувањето ќе се изврши кога ќе се утврди 
даночната основица (личниот доход) од самостој-
ното вршење на дејноста. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 01-11/1 
26 февруари 1976 година 

Б е р о в о 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

158. 
Врз основа на член 25, став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 18, став 1, точка 4 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Берово — Соборот на делегатите на работниците 
— корисници на услугите и Соборот на делегатите — 
работници на здружениот труд од здравството — 
даватели на услугите, на својата седница одржана 
на 26 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА И УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНО-
ВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Основиците за пресметување на придонесот за 

здравствено осигурување се утврдуваат и тоа: 
1. За работниците вработени ка ј приватни ра-

ботодавци, личниот доход договорен меѓу работо-
давателот и работникот, но не помалку од следниот 
;износ: 

— неквалификувани работници — минимал-
ниот личен доход во Републиката, 

— полуквалификувани 
работници — 1.600,00 динари 

— квалификувани 
работници — 1.800,00 динари и 

— виеококвалификувани 
работници — 2.100,00 динари. 

2. За домашните помошнички — личниот до-
ход договорен меѓу работодавецот и домашната по-
мошничка, но не помалку од минималниот личен 
доход во Републиката. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 01-12/1 
26 февруари 1976 година 

Б е р о в о 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

159. 
Врз основа на член 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 19, став 1, точка 2 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската заед-
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ница на здравството и здравственото осигурување 
— Берово, Собранието на општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Бе-
рово на седницата на Соборот на делегатите — 
земјоделци — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите работници од здружениот труд на здрав-
ството — даватели на услугите, одржана на 30 
март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот 

доход на земјоделците за 1976 година се опреде-
лува на 14%, од тоа: 

— стапката на придонесот за задолжителни 
видови на здравствена заштита од 8,70%, 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови од 
5,30%. 

2. Паушалниот придонес по осигурено лице из-
несува 30,00 динари и тоа: 

— износот од 18,75 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износот од 11,25 динари на име придонес 
за правата од здравствено осигурување, над за-
должителни видови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделие ќе плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 90,00 динари по 
член годишно, од тоа: 

— износ од 56,25 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 33,75 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 01-27/1 
30 март 1976 година 

Б е р о в о 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

160. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9, став 1, алинеја 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15, 
став 1, точка 16 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Берово и Одлуката 
за утврдување на најнискиот износ на помошта за 
спрема на новородено дете на Републичката заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
број 01-676/1 од 22 април 1975 година, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово, на седницата на 
Соборот на делегатите на работниците — корисни-
ци на услугите, одржана на 30 декември 1975 го-
ди!] а, донесе 

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

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на помош-

та за спрема на новородено дете. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете изнесува 250,00 динари за секое новородено 
дете. 

Член 3 
На осигурениците за сите осигурени случаи им 

припаѓа помош за спрема на новородено дете и 
тоа: 

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

на брачната другарка која е осигурена како член 
на семејството; 

3. осигуреник, во случај на породување на дру-
го женско лице кое е осигурено како член на се-
мејството ако осигуреникот пред породувањето го 
исполнувал условот на претходното осигурување; 

4. помош за спрема на новородено дете припаѓа 
и во случај на породување на женски член на се-
мејството на кој му е обезбедена здравствена за-
штита додека осигуреникот се наоѓа на отслужу-
вање на воениот рок; 

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

6. помош за спрема на новородено дете припаѓа 
и за усвоено дете до шест месеци, ако за тоа дете 
помош за спрема не е исплатувана; 

7. помош за спрема на новородено дете при-
паѓа и за вонбрачно дете, ако татковството е утвр-
дено со правосилна пресуда. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 01-29/1 
30 декември 1975 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

161. 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Берово, на седницата на Соборот на делегатите 
земјоделци — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите работници од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
30 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО — ФОНД 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ — ВО ПР-

ВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1976 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Беро-
во — фонд за земјоделско осигурување — во пр-
вото тримесечје од 1976 година ќе се врши сраз-
мерно на просечно остварените приходи во 1975 го-
дина, со примена на Законот за ограничување на 
средствата за финансирање на општата, заеднич-
ката и друга потрошувачка. 
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П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 01-25/1 
30 декември 1975 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

162. 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— - Берово, на седницата на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на услугите и Собо-
рот на делегатите работници од здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите, одржана 
на 30 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО — ФОНД 
НА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ — ВО ПРВО-

ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1976 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување Берово — 
фонд на работничко осигурување — во првото 
тримесечје од 1976 година ќе се врши сразмерно 
на просечно остварените приходи од придонесите 
во 1975 година, со примена на Законот за ограни-
чување на средствата за финансирање на општа-
та, заедничката и друга потрошувачка зголемени 
за 10%. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина. 

Број 01-23/1 
30 декември 1975 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

163. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СТМ", бр. 5/74) и член 18, став 1, точка 1 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Берово, на седницата на Соборот на делега-
тите на работниците — корисници на ус лутите и 
Соборот на делегатите работници од здружениот 
труд во здравството — даватели на услугите, бдр-
жана на 30 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДО-
НЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-

ШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1976 година се опреде-
лува во височина од 8% од што: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 2,80%; 

— за останатите права од здравственото осигу-
рување — 5,20%. 

Основица за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување е бруто личниот доход на 
работникот. 

Тарифата на придонесот на здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
височина од 0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот во 
случај несреќа на работа и заболување од профе-
сионални болести кај обврзниците кои формираат 
доход од областа на стопанството, како и основните 
организации на здружен труд регистрирани како 
установи кои со номенклатурата за распоредување 
на стопанските и други организации и државни ор-
гани по дејности се распоредени во областа од 1 
до 8, претставува остварениот доход намален за 
пресметаните договорни и законски обврски, освен 
данокот на доход. 

Основица за пресметување на придонесот во 
случај несреќа на работа и заболување од профе-
сионални болести ка ј обврзниците кои не форми-
раат доход, а се распоредени во областа 0 и 9 од 
споменатата номенклатура, претставува бруто лич-
ниот доход. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести од 0,50% од бруто осно-
вицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на 
придонесот распоредени во областа 0 и 9 од Номен-
клатурата за вработените со договор за дело. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина од 
20% од нето личниот доход, односно основицата 
утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонесот опре-
делен во член 1 од оваа одлука. 

Член 3 
Доколку со Законот за здравствено осигурува-

ње и задолжителните видови на здравствената за-
штита на населението и Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување и другите општи акти на Заедницата 
основицата за пресметување на придонесите е опре-
делена во нето износ, придонесите за здравствено 
осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки 
односно тарифи пресметани за примена на нето 
личните доходи односне примањата. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за 
поголем број работници вработени во работни ор-
ганизации. 

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

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

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

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина. 

Број 01-24/1 
30 декември 1975 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

164. 
Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Берово, на седницата на Соборот на делегатите 
работници — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите — работници од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
30 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ 
ЗА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ПРИ ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Се издвојуваат средства во височина од 6% од 

вкупните приходи на фондот за работничко осигу-
рување при Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Берово за ин-
вестиции за 1976 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина. 

Број 01-30/1 
30 декември 1975 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

165. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравстве-

но осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/71), член 9, став 1, алинеја 8 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15, став 1, точка 
16 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување Берово и Одлуката на Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање за утврдување на најнискиот износ на днев-
ниците на осигурените лица кои се упатуваат на 
преглед и лекување во друго место, бр. 01-677/1 од 
22 април 1975 година, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, на седницата на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите, 
одржана на 30 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИ-
ГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И 
ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Височината на надоместокот на трошоците за 

исхрана и сместување на осигурените лица за вре-
ме на патување и престој во друго место во врска 
со остварувањето на здравствената заштита на оси-
гурените лица изнесува: 

1. ако се упатуваат во места на територијата 
на СРМ — 60,00 динари; 

2. ако се упатуваат во места надвор од тери-
торијата на СРМ — 80,00 динари; 

3. ако се упатуваат во Скопје — 70,00 динари; 
4. ако се упатуваат во другите републички и 

покраински центри — 100,00 динари. 
За деца до 5 годишна возраст 50% од износите 

одредени во став 1 од овој член. 

Член 2 
Осигуреното лице остварува право на полна 

дневница кога патувањето и престојот во друго ме-
сто трае повеќе од 12 часа, половина дневница од 8 
до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не сле-
дува дневница. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 01-27/1 
30 декември 1975 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

166. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71), член 9, став 1, алинеја 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(.,Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15, став 
1, точка 16 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Берово и Одлуката 
за утврдување на најнискиот износ на надоместокот 
на трошоците за закоп на осигурено лице на Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, број 01-678/1 од 22. 4. 1975 година, 
Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Берово, на сед-
ницата на Соборот на делегатите на работниците — 
корисници на услугите, одржана на 30 декември 
1975 година, донесе 

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

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на 

надоместокот на трошоците за закоп и посмртна 
помош на осигурени лица. 

Член 2 
Височината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурени лица изнесува: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 

годишна возраст — 500 динари; 
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2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 
7 годишна возраст — 800 динари; 

3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 
до 14 годишна возраст — 1.100 динари; 

4. во случај на смрт на осигурено лице на воз-
раст над 14 години — 1.400 динари. 

Член 3 
Надоместокот за закоп на осигурено лице над-

вор од подрачјето на Заедницата, ќе се исплатува 
според Одлуката на заедницата каде се врши заку-
пот на осигуреното лице, ако е поповолно за него. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гурено лице умрено во странство за време додека 
боравело таму, се одредува и исплатува во висина 
на стварните трошоци за закоп во таа земја. 

Член 5 
Во случај на смрт на осигуреник, на членовите 

на неговото семејство им припаѓа посмртна помош 
во едноократен износ во висина од основот на на-
доместокот на личниот доход од претходната го-
дина ако осигуреникот до својата смрт ги издр-
жувал. 

Во случај на смрт на осигуреник — пензионер, 
посмртната помош припаѓа во висина на износот 
на пензијата примена во претходниот месец. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина. 

Број 01-26/1 
30 декември 1975 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

КАВАДАРЦИ 
167. 

Врз основа на член 25 став 2 и 3 и член 24 став 
8 од Законот за СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74), точка 3 алинеја 5 од Упатството за начинот 
на пресметување и плаќање на придонес од доход 
на ООЗТ („Службен весник на СРИ" бр. 21/74) и 
член 23 став 9 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Кавадарци, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Кавадарци, на заедничката 
седница на сите собори на делегатите одржана на 
30. Ш. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
а) Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работниците се утврдува на 7,00 на 
бруто односно.. . на нето основица и тоа: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита 260% на бруто односно.. . на нето основица; 

— за здравствена заштита што Заедницата са-
мостојно ја утврдува 4,40% на бруто односно.. . на 
нето основица. 

б) стапката на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува на 
0,70% од .бруто основица, а ќе се пресметува: 

— од доходот на основните организации на 
здружен труд разврстени во дејностите од 1 до 8; 

— од личниот доход за обврзниците на придо-
несот разврстени во дејностите 9 и 0. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 април 1976 год. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-951 од 26. ХП. 1975 
година. 

Бр. 01-215 
29 март 1976 година 

Кавадарци 

Собор на делегатите на Собор на делегатите на 
даватели на услуги, корисници на услуги — 

Претседател, работници — Претседател, 
Д-р Тоде Галев, е. р. Марија ѓорѓиева, е. р. 

Самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото 

осигурување Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — ГОСТИВАР 

168. 
Врз основа на член 21, став 1, точка 1 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на Општината Гостивар, Собранието 
на заедницата, на седницата одржана на ден 15 
април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд и 

другите самоуправни организации од областа на 
стопанството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружениот труд регистрирани како установи, 
распоредени во областите од 1—8 од Номенклату-
рата за распоредување на стопанските и другите 
организации и државни органи по дејности, се 
должни да плаќаат придонес по стапка од 4,3%, 
применувана на доходот и да го внесуваат на смет-
ката на Заедницата на станувањето. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорени 
обврски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на 

културата, социјалната дејност, општествените и 
државните органи и служби распоредени во об-
ластите 9—0 од Номенклатурата за распоредување 
на стопанските и другите организации ^ и државни 
органи по дејности се должни да плаќаат придо-
нес по стапка од 5% применувана на бруто лич-
ниот доход и да го внесуваат на сметката на Заед-
ницата на станувањето. 

Член 3 
Обврзници на придонес од личниот доход по 

стапка од 5% применувана на бруто личниот доход 
се работниците вработени ка ј работните луѓе што 
работат со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните и користат дополнителен труд на други 
лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 5% е Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Социјалистички Ре-
публика Македонија за пензионерите и корисници-
те на правата од пензиско и инвалидско осигуру-
вање. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 
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Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од доходот се врши според прописите за данокот 
на доход на основните организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, а од личниот доход според прописите за 
даноците на граѓаните. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1976 година. 

Број 219/1 
15 април 1976 година 

Гостивар 
Претседател на Собранието, 

Живка Га јд аџиева, е. р. 

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА 

169. 
Врз основа на чл. 14 од Статутот на ОСИЗ за 

социјална заштита — Битола, Собранието на Заед-
ницата, на својата седница одржана на ден 16. Ш. 
1976 година, донесе 

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

^ ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБИТЕ НА ЗАЕД-
НИЦАТА ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите за финансирање потребите на Заедницата 
во 1976 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат во след-

ните износи: 

1.— Придонес од доходот на ОЗТ 0,17%, 
2.— Придонес од личен доход од работен 

однос 0,24%, 
3.— Придонес од земјоделска дејност 1,7%, 
4.— Придонес од личен доход од самост, 

вршење стоп. дејност 1,7% 
5.— Придонес од лич. доход од самост, врш. 

нестопан. дејност 1,7%. 

Член 3 
Стапките утврдени во чл. 2 на оваа одлука ќе 

се применуваат од 1. I. 1976 година. 

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

сувањето, ќе се применува од 1. I. 1976 година и ќе 
се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-84/1-76 
16 март 1976 година 

Битола 

Претседател на Собранието, 
Киро Стефановски, е. р. 

СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
ВИНИЦА 

170. 
Согласно член 9, став 1, точка 3 и член 12 од 

Законот за СИЗ на образованието („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 22, точка 3 од Ста-
тутот на СИЗ на основното образование — Виница, 
Собранието на Заедницата, на својата редовна сед-
ница, одржана на 26 февруари 1976 година, донесе 

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

1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од кои ќе се форми-

раат средствата за финансирање на дејноста на 
Самоуправната интересна заедница на основното 
образование — Виница за 1976 година ќе изне-
суваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
од вршење на стопанска дејност по стапка од 5%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од вршење на нестопанска дејност 5%; 

— придонес од вршење на земјоделска дејност 
по стапка од 4%; 

— придонес од личен доход од вршење на за-
наетчиска дејност 4%. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, пре-

станува да важи Одлуката донесена на 29. I. 1975 
година. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 06/2-892 
5 април 1976 година 

Виница 
СИЗ на основното образование 

— Виница 
Претседател, 

Т. Христовски, е. р. 

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ВИНИЦА 

171. 
Врз основа на член 16 од Законот за само-

управните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ, бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Виница, Собранието на ОСИЗ 
за социјална заштита, на својата седница одржана 
на 28. 2. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

— ВИНИЦА 

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 лич-
ниот доход, заради обезбедување средства на оп-
штинската заедница за социјална заштита. 

Член 2 
Стапките на придонесите за ОСИЗ за социјална 

заштита се утврдуваат: 
1. Придонес од доходот на основните организа-

ции на здружениот труд — чл. 36 од Законот, 
стапка 0,30%; 

2. Придонес од личниот доход од работен од-
нос — чл. 37 од Законот, стапка 0,30%; 

3. Придонес од катастарски доход од земјоде-
лие — стапка од 1%, и 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност стапка 
од 1%. 

Член 3 
За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-

жи Службата на општественото книговодство — 
Експозитура — Кочани — Деловница — Виница. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 22-5 
28 февруари 1976 година 

Виница 
Собрание на ОСИЗ за соци-

јална заштита — Виница 
Претседател, 

" Боро Тасев, е. р. 

СИЗ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ВИНИЦА 

172. 
Врз основа на член 60 од Законот за само-

управните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74) и член 9 од Статутот на само-
управната интересна заедница за општествената 
заштита на децата — Виница, Собранието на Само-
управната интересна заедница за детска заштита 
на општина — Виница, на својата седница одржана 
на 20 февруари 1976 година, донесе 

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

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Се утврдува стапката на придонесот од личен 

доход од редовен работен однос, од личен доход 
од земјоделска дејност, од самостојно вршење на 
занаетчиска и друга нестопанска дејност. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од личен доход од 

член 67 точка 1 се работниците што остваруваат 
личен доход од работен однос. 

Обврзници на придонесот на личен доход од 
член 67 точка 2, 3 и 4 се работните луѓе што вр-
шат: земјоделска, самостојна стопанска и несто-
панска дејност. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот според став 1 на овој член претставуваат 
сите парични примања според Законот за даноците 
на граѓаните. 

Основица за пресметување на придонесот од 
став 2 на овој член е основицата на која се плаќа 
данок според Законот за даноците на граѓаните. 

Член 3 
Стапката по сите основи изнесува 0,50% на 

пропишаните основици. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Бр. 06/2-892 
5 април 1976 година 

Виница 
Претседател, 

Ванчо Тодоров, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА — ВИНИЦА 

173. 
Врз основа на член 36 и 47 од Законот за 

физичката култура и Законот за самоуправните 
интересни заедници на физичката култура 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 4 од 
Статутот на Интересната заедница, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура, на својата седница одржана на 27 фев-
руари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧ-

КАТА КУЛТУРА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
општинската заедница на физичката култура. 

Член 2 
Стапките и придонесите за ОСИЗ за физичка 

култура се утврдуваат: 
1. Придонес од доходот на основните организа-

ции на здружен труд — член 36 од Законот, 0,40%; 
2. Придонес од личен доход од работен однос — 

член 37 од Законот, стапка од 0,40%; 
3. Придонес од катастарски доход од земјо-

делие, по стапка од 1%; 
4. Придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и нестопанска дејност, 1%. 

Член 3 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 

Службата на општественото книговодство — Екс-
позитура Кочани, Деловница Виница. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Бр. 2101-1 
27 февруари 1976 година 

Виница 
Претседател, 

Драги Богатинов, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
— ВИНИЦА 

174. 
Врз основа на член 9, став 1, точка 5 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
самоуправна интересна заедница на вработувањето, 
Собранието на Општинската заедница на вработу-
вањето — Виница, на седницата одржана на 30 сеп-
тември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд, 

државните органи, општествено-политичките заед-
ници и здруженија и другите работни заедници кои 
не се организирани како организации на здружен 
"РУД, како и работните луѓе, кои вршат дејност 
со личен труд и средства во сопственост на гра-
ѓаните (исплатители на личен доход) при испла-
тата на личниот доход на работниците се должни 
да обрачунуваат и плаќаат придонес за вработува-
ње по' стапка од 0,75% од бруто личниот доход. 

Член 2 
Основица за обрачун на личниот доход служи 

бруто личниот доход на кој се обрачунува и плаќа 
придонес од личен доход од работен однос. 

Член 3 
^ Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува од 1 октомври 1974 година. 

Бр. 02-279 
5 октомври 1974 година 

Виница 
Претседател, 

Никола Здравков, е. р. 
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ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — 
ВИНИЦА 

175. 
Врз основа на член 20 од Законот за само-

управните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 12 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
културата — Виница, Собранието на ОСИЗ на кул-
турата, на својата седница одржана на 27 февру-
ари 1976 година, донесе 

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

СИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Општинската заедница на културата. 

Член 2 
Стапките на придонесите за ОСИЗ на култура-

та се утврдуваат: 
1. Придонесот од доходот на основните органи-

зации на здружениот труд — член 36 од Законот, 
изнесува 0,40%; 

2. Придонесот од личен доход од работен од-
нос — член 37 од Законот, изнесува 0,40%; 

3. Придонесот од катастарскиот доход од зем-
јоделие — по стапка од 1%; и 

4. Придонесот од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност — 1°/о. 

Член 3 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 

службата на општествено книговодство — Експо-
зитура Кочани, Деловница Виница. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Бр. 2102-7 
27 февруари 1976 година 

Виница 
Претседател, 

Коце Михајлов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

176. 
Врз основа на член 25 став 5 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. Ј5/74), а во врска со член 28, став 1, 
точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Струмица, на седницата на Со-
борот на делегатите — работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на работниците 
— корисници на услугите и Соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд во здравст-
вото, даватели на услугите, одржана на 27 февру-
ари 1976 година, донесе 

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

ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здравстве-
но осигурување и правата од здравственото оси-
гурување за лица вработени ка ј приватните рабо-
тодавци на подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, а за кои со Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување не се утврдени основиците. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од ова осигурување на лицата врабо-
тени кај приватните работодавци претставува дого-
ворениот личен доход меѓу приватниот работодавец 
и работникот. 

Основицата за пресметување на придонес и за 
остварување правата од здравственото осигурување 
не може да биде помала од: 

— за неквалификувани работници 1.280,00 дин. 
— за полуквалификувани работници 1.500,00 дин. 
— за квалификувани работници 1.700,00 дин. 
— за висококвалификувани работници 1.900,00 дин. 
— за домашни помошнички 1.280,00 дин. 

Член 3 
За учениците во училиштата за средно обра-

зование за одделни занимања кои покрај училиш-
ната .изведуваат и практична настава во работ-
ната организација на здружениот труд или ка ј 
приватниот работодавец, основица за остварување 
правото од здравственото осигурување и за пла-
ќање на придонес за здравственото осигурување, 
претставува наградата што ја прима, а која не мо-
же да биде помала од: 

— за ученици од I година 200,00 дин. 
— за ученици од П година 300,00 дин. 
— за ученици од Ш година 400,00 дин. 
— за ученици од IV година 500,00 дин. 

Член 4 
Придонесите што ќе се пресметуваат и пла-

ќаат по основиците утврдени во член 2 и 3 од 
оваа одлука, ќе се пресметуваат месечно наназад, 
сметајќи 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 вра-
ботени ка ј приватните работодавци, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 22/75. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 02-709/1 
27 февруари 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

9 
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177. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Струмица, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струмица, на заедничка седница на Соборот па 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите и Соборот на делегатите на работниците од 
организациите на здружениот труд во здравството 
— даватели на услугите, одржана на 27 февруари 
1976 година, 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 ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во по-

стојан месечен износ за 1976 година се пресмету-
ваат и одредуваат и тоа: 

1. За лицата на доброволна практика (волон-
тери) што немаат личен доход, ако работат со 
полно работно време — 123,00 динари; 

2. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука (логорување) — 49,00 динари; 

3. За лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, на кои по прописите за инвалидско 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност — 49,00 динари; 

4.3а лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — 98,00 динари; 

5. 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 98,00 динари; 

6. За учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултети-
те, уметничките академии, за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата — 49,00 
динари; 

7. За.лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивилната 
заштита — 49,00 динари; 

8. За припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита — 49,00 динари; 

9. Посебниот придонес за членовите на своето 
потесно семејство кои живеат на подрачјето на СР 
Македонија, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита ка ј странскиот носител на здрав-
ственото осигурување, се утврдува во постојан ме-
сечен износ од 49,00 динари по член на семеј-
ството. 

10. За иселениците-повратници, што се насе-* 
лени на територијата на СРМ, редовно пријавени 
кај надлежниот завод за вработување по член 13, 
став 1, точка 10 од Законот, во износ од 98,00 ди-
нари; 

11. За носителите на илинденска споменица, 
кои не уживаат илинденска пензија — 49,00 ди-
нари; 

12. За лицата кои се привремено вон работен 
однос додека се пријавуваат ка ј надлежниот завод 
за вработување — член 13, точка 8 и 9 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствената заштита, кои не се 
стекнале со право на материјално обезбедување во 
износ од 98,00 динари; 

13. За лицата кои се наоѓаат на стручно ос-
пособување или преквалификација што ги органи-
зира Заводот за вработување на работниците, во 
износ од 49,00 динари; 

14. За лицата кои организацијата пред засно-
вување на работен однос со нив ги упати како свои 
стипендијанти на практична работа во друга ор-
ганизација заради стручно оспособување, ако за 
тоа време примаат стипендија — во износ од 98,00 
динари; 

15. За лицата на школување, стручно усовр-
шување или постдипломски студии, кои поради тоа 
го раскинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија — 98,00 динари; 

16. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација, што ги упатил За-
водот за вработување на работниците — во износ 
од 49,00 динари;. 

17. За брачните другари, односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението — 98,00 динари; 

18. За југословенските државјани кои согласно 
постојаните прописи се упатени во странство за-
ради учење, односно здобивање со практика ако за 
тоа време примаат стипендија — 98,00 динари; 

19. За лицата — странски државјани за време 
на школување — стручно усовршување, или на 
постдипломски студии во Југославија, кои поради 
тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија, во износ од 98,00 динари; 

20. 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 издржувањето 
на казната — во износ од 98,00 динари; 

21. За членовите на семејството на осигурени-
кот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок 
во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходното осигурување, во износ од 98,00 динари. 

Член 2 
Обврзници за уплатување на придонесот се: 
— за осигурениците под точка 1, 14, 15, 16 и од 

18 заклучно со точка 21, работните организации 
во кои осигуреникот работел односно работи или 
прима стипендија; 

— за лицата под точка 2, 3 и 4, како и под 
точка 6 заклучно со 8, организаторот за спрове-
дување и изведување на акциите, односно рабо-
тите; 

— за лицата под точка 5 и 11 — Извршниот 
совет на СРМ; 

— за лицата под точка 9 самите осигуреници 
вработени во странство или членовите од нивните 
семејства; 

— за лицата под точка 10, 12, 13 и 17 — За-
водот за вработување. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

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

ме покусо од еден месец, за секој календарски дем 
во соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од опре-
делениот 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-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/75. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 02-710/1 
27 февруари 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

178. 
Врз основа на член 25, точка 4 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе, на редовната седница на Соборот 
на корисниците на услугите — земјоделци и Со-
борот на давателите на услугите, одржана на 26 
февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД И 
ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА НАМЕ-
НЕТИ ЗА САНИРАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД МИ-

НАТИ ГОДИНИ 

I 
Средствата на резервниот фонд на здравстве-

ното осигурување на земјоделците во износ од 
267.730,49 динари, да се употребат за санирање на 
загубата од минати години. 

П 
Паричните средства на резервата во износ од 

27.378,40 динари исто така да бидат насочени за 
санирање на загубата од минати години. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-7/4 
26 февруари 1976 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

179. 
Врз основа на член 25, точка 4 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Свети Николе, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Свети Николе, на седницата на Соборот на 
корисниците — земјоделци и Соборот на давателите 
на услуги, одржана на 26 февруари 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
ПРИХОДИ 

1. Вкупни приходи 1.600.097,70 дин. 
2. Издвоени за задолжителна 

резерва 48.002,95 дин. 
Приходи по издвојување: 1.552.094,75 дин. 

14 .мај И976 

РАСХОДИ 
1. Вкупни расходи 1.189.722,14 дин. 
2. Вишок на приходи 362.372,61 дин. 

П 
Остварениот вишок на приходи над расходите 

во износ од 362.372,61 динари да се употреби за 
санирање на загубата од минати години. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-7/3 
26 февруари 1976 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

180. 
Врз основа на член 25, точка 4 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Свети Николе, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Свети Николе, на седницата на Соборот на 
корисниците на услугите — работници и Соборот 
кл давателите на услугите, одржана на 26 фев-
руари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
ПРИХОДИ 

1. Остварени вкупни приходи 14.281.172,26 
2. Издвојување за задолжителна 

резерва 428.435,15 
3. Издвојување резерва за унапре-

дување на здравството 571.246,90 
Приходи по издвојување: 13.281.490,21 

РАСХОДИ 
1. Вкупни расходи 13.507.436,05 

П 
Вишокот на расходи над приходи е во износ 

од 225.945,84 динари. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

Бр. 02-7/2 
26 февруари 1976 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

181. 
Врз основа на член 25, точка 4 од Само-

управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Свети Николе, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Свети Николе, на седницата на Соборот на 
корисниците на услугите — работници и Соборот на 
давателите на услугите, одржана на 26 февруари 
1976 година, донесе 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ЗА РЕДОВНОТО 
РАБОТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА ОД 

РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

I 
Загубата од работењето во 1975 година на 

здравственото осигурување на работниците во износ 
од 225.945,84 динари се покрива од издвоените 
средства на фондот за задолжителна резерва на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување на работниците — Свети Николе. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со донесува-

њето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 02-7/1 

26 февруари 1976 година 
Свети Николе 

Претседател, 
Здравко Богатинов, е. р. 

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА — ВИНИЦА 

182. 

Член 4 
Стапките на данокот од личен доход од земјо-

делска дејност се: 
Врз основа на член 4 од Законот за даноците 

на граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 39/72, 
3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75), член 260 т. 6, чл. 
261 т. 3 и член 262 т. 2 од Статутот на Општината, 
Соборот на здружениот труд, на одржаната седни-
ца на 27. П. 1976 година, по претходно мислење на 
Соборот на месните заедници, на седницата одр-
жана на 27. П. 1976 крдина и Општествено-политич-
киот собор, на седницата од 27. П. 1976 год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општината Виница се воведу-

ваат следните општински даноци: 
1. Данок од личен доход од земјоделска деј-

ност; 
2. Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност; 
3. Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност; 
4. Данок од личен доход од авторски права, 

патенти и технички унапредувања; 
5. Данок на приходи од згради; 
6. Данок на добивка од игри на среќа; 
7. Данок на приход од имот и имотни права; 
8. Данок на наследство и подарок; 
9. Данок на згради; и 

10. Данок на имот. 

Член 2 
Даноците од членот 1 од оваа одлука се пла-

ќаат според одредбите на Законот за даноците на 
траганите, прописите донесени врз основа на тој за-
кон и одредбите на оваа одлука. 

' П. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Стапките на данокот од личен доход од зем-

јоделска дејност се прогресивни и различни по 
групи на катастарски општини во зависност од 
квалитетот на земјата, начинот на обработката и 
реализацијата на производството, комуникацијата, 
близината на пазарот и другите околности. 

Катастарските општини на подрачјето на оп-
штината, за утврдување на стапките во смисла на 
претходниот став, а согласно членот 64 од Зако-
нот за даноците на граѓаните, се распоредуваат во 
три групи, и тоа: 

I група: Виница; 
П група: Блатец, Липец, Лески, Истибањи, Ја -

кимово и Црн Камен; 
Ш група: Виничка Кршла, Градец, Лаки, Пек-

лани, Крушево, Трсино, Драгобраште, Грљани и 
Калиманци. 

На основица 
С Т А П К И 3 А 

1-а група Н-агр. Ш-а група 

до 5.000 5,7 4,7 2,7 
од 5.000 7.500 6,7 5,7 3,7 
од 7.500 10.000 8,7 7,7 . 5,7 

10.000 12.500 9,7 8,7 6,7 
12.500 15.000 10,7 9,7 7,7 
15.000 17.500 11,7 10,7 8,7 
17.500 20.000 12,7 11,7 9,7 
преку 20.000 13,7 12,7 10,7 

Член 5 
Привремено се ослободува од плаќање на данок 

од личен доход од земјоделска дејност, во смисла 
на член 55 од* Законот за даноците на граѓаните, 
земјиштето на кое ќе се насадат: 

— нови лоз] а и лозарска почва за 
— малини и рибизли за 
— кај син и праски за 
— јаболкница круши и дуњи, ореви 

и костени за 
— бадеми, лешници, смокви, ка-

лишта и друго јужно овошје за 
— сливи, цреши и друго овошје за 

Листопадни и четинарски шуми: 
— багреми, врби, тополи, четинари 

и друга шума од низок раст 10 „ 
— други видови на дрва за 20 „ 

Член 6 
На површините чија плодност се подобрила со 

вонредни трошоци и работа на сопственикот со 
над 30% (регулација, заштита од поплави, исушу-
вање, наводнување, заштита од порои, калцифи-
кација и мелиорација на кисела земја и други ме-
лиоративни мерки), обврзникот данокот од личен 
доход од земјоделска дејност ќе го плаќа според 
катастарскиот приход на земјата пред извршување 
на мелиоративните мерки уште за 15 години. 

Член 7 
Обложениот данок на земја дадена под закуп 

на организација на здружен труд, за земјоделско 
производство во време подолго од 3 години се на-
малува за првите 3 години за 30%, а за секоја 
наредна година уште за по 10°/», но вкупното нама-
лување на данокот не може да премине 80%. 

Намалувањето на данокот се врши врз основа 
на писмено барање поднесено од страна на обврз-
никот. Кон барањето обврзникот е должен да при-
ложи еден примерок од договорот. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок, се врши дополнително обложување на данок 
за изминатите години според фактичкото траење 
на договорот за закуп. 
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Член 8 
На индивидуалните земјоделски производители, 

согласно член 65 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, а во врска со член 24 од Законот за здру-
жување на индивидуалните земјоделски произво-
дители, им се намалува данокот од личен доход 
од земјоделска дејност за секоја обложна година 
и тоа: 

1. На даночниот обврзник кој својот труд и 
средствата за работа ќе го здружи со организаци-
ја на здружениот труд и со неа остварува трајна 
производна соработка, за што има склучено писмен 
договор и во рамките на таа соработка рамноправ-
но со членовите на работната заедница на органи-
зацијата на здружениот труд управува со заед-
ничките работи и соодлучува за распределбата на 
заеднички остварениот доход, во рамките утврде-
ни со договорот и општинскиот акт на организаци-
јата на здружениот труд, за 40%. 

2. На даночниот обврзник кој со организација 
на здружениот труд, врз основа на писмен дого-
вор, воспостави кооперативни односи за здружу-
вање на средствата за работа и имотот па своите 
производи ги пласира преку организацијата на 
здружениот труд, за 30°/о. 

3. На даночниот обврзник кој со организација 
на здружен труд, врз основа на писмен договор, 
трајно воспостави кооперативни односи за вршење 
на машински услуги, набавка на репродукциони 
материјали и друго и вишоците на своите произ-
води ги пласира преку организацијата на здруже-
ниот труд, за 20°/о. 

Член 9 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од земјоделска дејност обврзниците кои 
имаат катастарски приход од ниви V и VI кл., во 
катастарски општини на ридско-планински по-
драчја, ако на секој декар обработлива површина 
одгледуваат најмалку една овца или на 1,5 хектар 
најмалку една крава. 

Ш. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 10 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност што се обложува и плаќа 
според стварен доход на даночната основица, од-
носно за дел од даночната основица што е до 
висината на просечните лични доходи во опште-
ствениот сектор во стопанството во општината, се 
плаќа по стапка од 4%. 

На делот од даночната основица преку просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во стопанството во општината се плаќа стапка: 

На делот на основицата преку 
просечните лични доходи 

(динари) 
С т а п к а 

ДО 20.000 5 
од 20.000 ДО 40.000 7 

40.000 ДО 60.000 9 
60.000 100.000 и 

над 100.000 13 

По исклучок од претходниот став за дејнос-
тите: угостителска, фурнаџиска, месарска, превоз-
ничка, ѕидарска и фасадерска данокот од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
се плаќа по следните стапки: 

до 20.000 8 
ОД 20.000 40.000 10 
ОД 40.000 60.000 12 
ОД 60.000 100.000 15 

100.000 150.000 18 
150.000 200.000 21 
преку 200.000 25 

Член 11 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност во годишен паушален износ 
плаќаат и тоа: 

I. Лицата кои претежно се занимаваат со зем-
јоделска дејност, а повремено вршат стопанска деј -
ност како споредно занимање: 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

автолакерска од 
автомеханичарска 
столарска 
конфекциска 
водоинсталатерска 
електроинсталатерска 
ковачобраварска 
млинска: 
— на воден погон за 1 

камен 
— на електричен погон 
ковачка 
берберска 
леблебиџиска 
лимарска 
сода-вода 
бојаџиска 
грнчарска 
саатчиска 
фризерска 
фотографска 
шивачка 
плетачка 
крзнарска 
волновлачарска 
радиомеханичарска 
слаткарска 
самарџиска 
кондураџиска — крпачи 
останати дејности 

1.000 до 5.000 дин. 
500 — 1.500 „ 
500 — 5.000 „ 

2.000 — 4.000 „ 
1.000 — 2.000 „ 
1.000 — 2.000 „ 
1.000 — 5.000 „ 

100 — 200 „ 
100 — ЗОО „ 
ЗОО — 3.000 „ 
ЗОО — 1.500 „ 

1.000 — 2.000 „ 
500 — 1.000 „ 
200 — 500 „ 

1.000 — 3.000 „ 
500 — 1.500 „ 
500 — 1.500 „ 
500 — 1.000 „ 
500 — 1.500 „ 
ЗОО — 1.000 „ 
ЗОО — 750 „ 
500 — 1.000 „ 
200 — 500 „ 
ЗОО — 800 „ 
500 — 1.500 „ 

~ п 

500 — 5.000 дин. 

П. Лицата постари од 65 години (мажи) и 55 го-
дини (жени), доколку се занимаваат само со услу-
ги, а дејноста ја вршат сами: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
И. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

автолакерска 
автомеханичарска 
столарска 
конфекциска 
водоинсталатерска 
електроинсталатерска 
ковачобраварска 
сечачи на дрва: 
— со циркулар 
— со моторна жага 
ѕидарска 
молерска 
берберска 
превозничка: 
—• со такси по седишта 
— со трактор 
саатчиска 
фотографска 
радиомеханичарска 
крпач на кондури 
останати дејности 

Ш. Лица неспособни за работа со над 49% не-
способност, како и слепи лица, под услов да не 
вработуваат повеќе од еден работник — до 3.000 ди-
нари. 

IV. Лицата кои стопанската дејност ја вршат 
без постојано работно место (дуќан): 

1. водоинсталатерска 
2. електроинсталатерска 
3. сечачи на дрва: 

— со циркулар 
— моторна жага 

4. ѕидарска 
5. молерска 
6. јажарска 

1.000 — 2.000 дин. 
200 — 500 „ 
500 — 3.000 „ 

1.000 — 2.000 „ 
500 — 2.000 „ 
500 — 2.000 „ 
500 — 3.000 „ 

500 — 1.000 дин. 
200 — 500 „ 
500 — 1.500 „ 
500 — 1.000 „ 
100 — 400 „ 

— — ЗОО „ 
1.000 — 2.000 „ 

ЗОО — 800 „ 
ЗОО — 750 „ 
150 — 400 „ 

ЗОО — 3.000 I 

1.000 — 3.000 дин. 
1.000 — 3.000 дин. 

500 — 1.500 „ 
ЗОО — 1.000 „ 
750 — 3.000 „ 
750 — 1.500 „ 
200 — 600 „ 
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7. потковачка 200 — 500 » 
8. превозничка: 

— 600 — со такси по седиште — — 600 » 
— со трактор во 

земјоделие 2.000 — 5.000 » 
— со трактор вон 

земјоделие 5.000 —10.000 » 
9. саатчиска 1.000 — 5.000 Ј» 

10. фотографска 200 — 600 » 
11. радиомеханичарска 500 — 1.000 И 
12. ситорешетарска — — — „ 
13. калајџиска — — — „ 
14. останати дејности 30 — 500 дин. 

V. Лица кои вршат услуги, претежно со употре-
ба на 1 сопствена работна сила: 

1. 
2. 
3. 
4. 

чистачи на чевли 
сечачи на дрва 
носачи 
останати дејности 

100 
100 
100 
100 

— ЗОО 
— ЗОО 
— ЗОО 
— 1.000 

»> 

и 
п >} 

Член 12 
Општинскиот данок од личен доход од само-

стојно вршење на стопанска дејност, што се плаќа 
во процент од секој поединечно остварен бруто-
приход, се плаќа и тоа: 

— на приходите за извршени услуги на месните 
заедници и куќните совети по 5%; 

— на приходите остварени од продавање на 
весници, разни публикации, книги, часописи, мар-
ки, разгледници и ел. и приходите од утовар и 
истовар по 10%; 

— на приходите остварени од застапниците на 
Југословенската лотарија од продавање на лозови, 
лото, спортски прогнози и ел., застапниците на оси-
гурителните организации, манекените, дублерите и 
статистичарите, по 15°/»; 

— на приходите остварени од приредување на 
забавни игри и забавни колонии — ансамбли по 
20%; 

— на приходите остварени од товарење и пре-
нос со запрежни возила што ги вршат лица како 
споредно занимање, по 20%; 

— на приходите остварени од останати сто-
пански дејности — по 25%; и 

— на приходите остварени по основ на договор 
за дело — по 40°/». 

Член 13 
Висината на данокот во годишен паушален из-

нос во смисла на претходниот член за секој об-
врзник се утврдува во зависност од видот на ра-
ботата, обемот на работата, цената на услугите и 
производите, условите за работа, капацитетот и 
техничката опременост на работилницата, местото 
каде се врши дејноста, местото каде се наоѓа ра-
ботилницата, возраста и физичката способност на 
обврзникот, како и други околности што се од 
р лиј ание за остварување на приходите. 

Член 14 
Утврдениот паушален износ на данокот од са-

мостојно вршење на стопанска дејност може за 
време на прекин на дејноста од причини што не 
зависат од волјата на обврзникот (смрт, болест, во-
е̂ на вежба и ел.) да се намали односно отпише да-
нокот ако прекинот на дејноста трае повеќе од 
80 дена. 

Се ослободуваат од данок во годишен пауша-
лен износ даночните обврзници што дејноста ја 
обавуваат сами, да се постари од 65 години и да 
немаат приход од земјоделие 1.200 динари годишно 
или 660 динари месечно од други приходи по член 
во фамилијата. 

Олеснувањата и ослободувањата се вршат по 
барање од даночните обврзници што ги подне-
суваат до Управата за приходи во текот на годи-
ната за која се обложуваат — оданочуваат. 

Член 15 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-
ност лицата кои остваруваат приход од набљуду-
вање ка ј хидрометеоролошки станици, од испалу-
вање на противградобијни зрна и од пошумување 
на голетините. 

Член 16 
Обврската за водење на работните книги од 

членот 80 од Законот за даноците на граѓаните се 
проширува и на следните дејности: 

1. книга на приходи и расходи водат обврзни-
ците и од превозничка дејност. 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 17 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност, за обврзниците што се 
обложуваат според остварениот доход, на основи-
цата до висината на просечните нето лични доходи 
постигнати во нестопанските дејности од опште-
ствениот сектор на подрачјето на општината, се 
плаќа по стапка од 4%. 

На делот од даночната основица преку просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во нестопанските дејности во Општината се плаќа 
по стапка: 

На делот на основицата преку 
просечните лични доходи 

(динари) 
С т а п к и 

до 20.000 5 
од 20.000 40.000 7 
од 40.000 60.000 9 
од 60.000 100.000 11 

над 100.000 13 

Член 18 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност во годишен паушален износ 
плаќаат и тоа: 

— лицата кои подучуваат ученици 500— 800 дин. 
— дактилографи, стенографи и 

стенодактилографи 500 — 1000 „ 
— вршители на верски обреди 1500 — 2000 „ 
— музичари кои остваруваат при-

ходи непосредно од граѓаните 1500 — 5000 „ 
— останати дејности 1000 — 5000 „ 

Член 19 
Општинскиот данок од личен доход од само-

стојно вршење на нестопански дејности, што се 
плаќа по процент од секој поединечно остварен 
бруто приход се плаќа и тоа: 

— на приходите што ги остваруваат судиите-
поротници, судските и други вештаци и толкува-
чи, на приходите на професионалните спортисти 
кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои не 
се пресметани и платени данокот и придонесите 
од личен доход од работен однос, на приходите 
остварени од преведувачи, стенографи, дактилогра-
фи, картографи, стенодактилографи и филмски ра-
ботници остварени од продуцентски организации, 
приходите на спортските судии и други лица кои 
остваруваат приходи од спортските организации — 
по 5%; 

— на приходите на музичарите — по 10%; 
— на приходите остварени од останатите несто-

пански дејности — по 25%; 
— на приходите остварени по основ на дого-

вор за дело — по 40%; 
— на останатите дејности 25%. 
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V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 
ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ 

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 20 
Општинскиот данок од личен доход од автор-

ски права, патенти и технички унапредувања ге 
плаќа по стапка и тоа: 

— 10% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи), 
препев и превод на тие дела. од научни и С Т О У Ч Н И 
дела и превод на тие дела, од дела од областа 
на ликовната уметност (вајарска, сликарска, гра-
фички дела и таписерии), од драмски и драмско-
музички дела, од филмски дела, од правото на 
авторот од јавно изведување на музички дела (ма-
ли права), од правата на репродуктивна! уметници 
(изведувачи) на сериозна музика и драмско-музич-
ки дела и од патенти и технички унапредувања; 

— 12°/о на личните доходи од областа на при-
менетата уметност, индустриското обликување и на 
делата од областа на ликовната уметност што се 
користат за рекламна пропаганда, од фотографски 
дела и од делата на производните дејности слични 
на фотографии, од картографски дела, планови, 
скици и пластични дела што се однесуваат на гео-
графијата и топографијата, од текстовите и пре-
вод на текстови (освен на книжевните, научните и 
стручните дела и превод на тие дела) објавени во 
весници, списанија и во други средства за јавно 
информирање, освен публикации од забавен жанр, 
одговорни дела, (предавања, говори, беседи и слич-
но) и од дела од областа на архитектурата; 

— 15% на личните доходи од снимени музички 
дела со средства за механичка репродукција (гра-
мофонски плочи, магнетофонски ленти и ел.), од 
правата на репродукција на уметниците — изведу-
вачи на народната музика, музиката во духот на 
народното творештво и забавната музика, од тек-
стовите и преводите од текстовите објавени во пу-
бликациите од забавниот жанр, во весниците и спи-
санијата, ревиите и слично, од текстовите и прево-
дот на текстовите за конферанси, скечеви и сцена-
рија на забавни приредби, од написи, идејни сце-
нарија за радио, телевизија и други реклами и 
на личните доходи од останатите авторски права. 

Општинскиот данок на приходи остварен од 
авторски права, патенти и технички унапредувања 
од лица врз кои е пренесено авторското право 
се плаќа по стапка од 20%. 

Член 21 г 
Се ослободуваат од плаќање данок од личен 

доход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања лицата кои остваруваат приход од иде-
олошко-политички предавања, предавања од оп-
штонародната одбрана и предавањата за прва по-
мош. 

VI. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 22 
Општинскиот данок на приходи од згради се 

плаќа по прогресивни стапки и тоа: 

С т а п к и 

На основица 
(динари) 

до 5.000 10 30 20 
од 5.000 10.000 20 40 28 

10.000 15.000 25 50 42 
над 15.000 30 60 50 

Трошоците за управување, одржување и за 
амортизација на зградите изнесуваат 20'% од за-
купнината. 

Член 23 
На даночните обврзници кои во домаќинството 

немаат други приходи, освен приходите од згради, 
им се дава намалување на обложениот данок нај-
малку од 50%. 

.Општинскиот данок на приходи од згради што 
се плаќа во годишен паушален износ за наместени 
соби до 4 легла, ќе се плаќа и тоа: 

за едно легло 
за две легла 
за три легла 
за четири легла 

100—200 дин. 
150—ЗОО „ 
200—400 „ 
250—500 дин. 

Данокот од претходниот став од овој член ќе се 
намали за 50%, доколку леглата односно собите се 
издаваат на ученици и студенти. 

УП. ДАНОК НА ДОБИВКИ ОД ИГРИ НА СРЕЌ^\ 

Член 24 
Општинскиот данок на добивка од игри на 

среќа се плаќа по стапка од 10%. 

УШ. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И 
ИМОТНИ ПРАВА 

Член 25 
Општинскиот данок на приходи од имот и 

имотни права се плаќа по прогресивни стапки и 
тоа* 

Основица 
(дин) Стапка 

ДО 10.000 20 
од 10.000 20.000 30 

над 20.000 40 

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ 

Член 26 
Општинскиот данок на наследство и подароци 

се плаќа по следните стапки и тоа: 

Основица 
(дин) 

С т а п к и 

II наследен Останати на-
ред следни редови 

ДО 10.000 4 6 
10.000 20.000 6 8 
20.000 50.000 8 10 
50.000 100.000 10 14 

100.000 300.000 15 19 
над 300.000 20 25 

Член 27 
Општинскиот данок на наследство и подароци 

на подарено земјиште или градежни објекти се 
плаќа по следните стапки: 

а) За земјоделско земјиште 

На основица 
(вредност по м2) Стапка 

до 2 4 
од 2 4 5 

4 6 6 
6 10 7 

10 15 8 
15 20 10 
20 30 12 
30 40 14 
40 50 17 

над 50 20 
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б) За градежни објекти 

С т а п к и 
На основица 

(вредност по м2) 
Дин. у и закрепнување 

ДО 1.000 10 12 
о д 1.000 2.000 11 14 

2.000 3.000 12 16 
3.000 4.000 14 18 
4.000 5.000 16 20 
5.000 6.000 18 22 

н а д 6.000 20 25 

X. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 28 
Данок на згради се плаќа по прогресивни стап-

ки, а на утврдената основица (вредност) добиена 
од овластениот орган за процена на зградите при 
Собранието на општината Виница. 

Член 29 
Данокот на згради се плаќа по следните стапки: 

Основица динари Стапка % 

до 100.000 ОДО 
100.000 200.000 0,11 
200.000 300.000 0,13 
300.000 400.000 0,15 

-Ј 400.000 500.000 0,18 
преку 500.000 0,21 ~ 

Член 30 
Трошоците на име амортизација, одржување и 

други трошоци ќе се признаваат од 1% од утврде-
ната основица — вредност на зградата. 

Член 31 
Се ослободуваат од плаќање на данок на згра-

ди обврзниците кои имаат згради чија вредност 
— основица изнесува до 50.000 динари, а сами жи-
веат во неа. 

Член 32 
На даночните обврзници кои во деловните про-х 

стории вршат самостојна стопанска и нестопанска 
дејност им се дава намалување од обложениот да-
нок од 50°/о. 

XI. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 33 
Данок на имот на товарни друмски моторни 

возила и комби возила се плаќа по 1.000 дин. за се-
кој тон носивост, а тракторските приколки по 500 
динари за секој тон носивост. 

ХП. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ НА НАПЛАТА 
НА ДАНОЦИТЕ 

Член 34 
Висината на трошоците на проценителите, све-

доците и за обезбедување (асистемција) ќе се ис-
платува по Одлуката за надоместок на служби и 
други физички лица при спроведување решенија 
за рушење на диви градби и спроведување на ур-
банистичките планови. 

Член 35 
Помалите износи на обложениот данок, освен 

данокот на одбивање и данокот од вкупен приход 
на граѓаните се плаќаат како следува: 

— обложениот данок од 100 динари се плаќа 
во една рата и тоа во почетокот на годината; 

— обложениот данок од 200 дин. се плаќа во 
две рати и тоа во почетокот на првото и второто 
полугодие од годината; 

— обложениот данок на 200 дин. ќе се плаќа по 
тримесечја во годината. 

Член 36 
За секој повторно издаден чек за наплата на 

данок, обврзникот ќе плати на име трошоци 5 ди-
нари за секој чек. 

Член 37 
Трошоците за секој излез на извршител во вр-

ска со пописот, пленидба и продажба изнесува 50 
динари. 

Член 38 
На лицето што му се доверени предметите — 

стоките на чување и евентуална исхрана, му при-
паѓа надомест во висина на вистинските приходи, 
а за пренесување на истите до местото на јавното 
наддавање, стварните трошоци и за поминато вре-
ме — 80 динари. 

Член 39 
На обврзниците што ќе бараат одобрение за 

вршење на угостителска дејност, ќе им се издаде 
одобрение за вршење на дејноста ако најмалку 
двајца граѓани, жители кредитно способни на по-
драчјето на Општината дадат писмена изјава со 
која емчат за исплатата на неговите даночни об-
врски. 

Дадената изјава од граѓаните — емци треба да 
се завери од надлежниот општински суд, односно 
од надлежната служба за тоа. 

Еден примерок од изјавата се доставува до над-
лежниот орган на Општината за давање на одобре-
ние за вршење на дејноста и еден примерок на 
Управата за приходи. 

ХШ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ" и „Службен гласник на општината Виница", 
а ќе се применува од 1. I. 1976 година. 

Член 41 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 0201-637, објавена во 
„Службен гласник на општината Виница" бр. 1/75 
година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА — ВИНИЦА 

Бр. 0201-485 
27 февруари 1976 година 

Виница 
Претседател 

на Собранието на Општината, 
Димитар Чаршавски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Ратко Даневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Јован Костадинов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на месните 

заедници, 
Душко Ангелов, е. р. 
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СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР 

183. 
Врз основа на член 4 и 9, став 2 од Законот 

за даноците на граѓаните („Службен весник на 
СРМ", бр. 39/72, 3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75), а во 
врска со член 216, став 1, точка 2 од Статутот на 
општината Демир Хисар („Службен гласник на 
општина Демир Хисар", бр. 5/74), Собранието на 
општината Демир Хисар, на заедничката седница 
на Соборот на здружениот труд, Соборот на месни-
те заедници и Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 17 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

А — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општината Демир Хисар се 

воведуваат следните општински даноци: 
1. Данок од личен доход од земјоделска деј-

ност; 
2. Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност: 
3. Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност; 
4. Данок од личен доход од авторски права, 

патенти и технички унапредувања; 
5. Данок на приход од згради; 
6. Данок на добивка од игри на среќа; 
7. Данок на приходот од имот и имотни права; 
8. Данок на наследство и подарок; 
9. Данок на имот. 

Член 2 
Даноците од член 1 на оваа одлука се плаќаат 

според одредбите на Законот за даноците на гра-
ѓаните, прописите донесени врз основа на Зако-
нот и одредбите на оваа одлука. 

Б — ОПШТИНСКИ ДАНОЦИ 

I. Данок од личен доход од земјоделска дејност 

Член 3 
Стапките на данокот од личен доход од зем-

јоделска дејност се прогресивни и различни по 
групи на катастарски општини. 

Во зависност од катастарскиот приход, бони-
тетот на земјата, начинот на обработката и реали-
зацијата на производството, комуникациите и дру-
ги околности, имајќи ги предвид одредбите од 
член 64, став 3 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, катастарските општини од подрачјето на 
општината Демир Хисар се делат на три групи: 

Во првата група спаѓаат катастарските оп-
штини: 

1. Бараково 
2. Белче 
3. Граиште 
4. Вардино 
5. Демир Хисар 
6. Жван 
7. Загориче 
8. Кутретино 
9. Ново Село 

10. Единаковци 
11. Прибилци 
12. Слепче 
13. Сопотница 
14. Света 
15. Сладуево 
16. Стругово 
17. Суводол 
18. Утово 

Во втората група спаѓаат катастарските оп-
штини : 

1. Мренога 
2. Слоештица 
3. Бабино 
4. Ракитница 
5. Журче 
6. Обедник 
7. Суво Грло 

Во третата група спаѓаат катастарските оп-
штини : 

1. Базерник 
2. Боишта 
3. Брезово 
4. Вирово 
5. Церово 
6. Лесково 
7. Смилево 
8. Мало Илино 
9. Големо Илино 

10. Железнец 
11. Доленци 
12. Зашле 
13. Радово 

Општински данок од личен доход од земјодел-
ска дејност за обврзниците определени по катастар-
ски општини според претходниот став се плаќа по 
следните стапки: 

Основица 
Група на катастарски општини 

Основица I II Ш 

до 5.000 8 7 4 
5.000— 7.500 9 8 5 
7.500 — 10.000 10 9 6 

10.000 —12.500 11 10 7 
12.500 —15.000 12 11 8 
15.000 —17.500 13 12 9 
17.500 — 20.000 14 13 10 
преку 20.000 15 14 11 

Член 4 
Времено се ослободуваат од плаќање данок од 

личен доход од земјоделска дејност земјиштата на 
кои ќе се насадат: 

нови лозЈа на лозарска почва за 
овоштарници со: 
јаболка, круши и дуњи за 
ка ј син и праски за 
сливи, цреши и друго овошје за 
ореви и костени за 
листопадни и четинарски шуми: 
багрем, врби, тополи и др. шума 
од низок раст за 
брест и јасен за 
други видови дрвја за 

4 години 

8 години 
5 години 
6 години 

10 години 

10 години 
12 години 
15 годиш! 

Правото на ослободување од плаќање данок 
од земјоделска дејност предвидено во став 1 од 
овој член се остварува со посебно барање поднесено 
од обврзникот до Одделението за приходи на Со-
бранието на општината Демир Хисар, најдоцна до 
15 февруари во годината за која се врши облогот. 

Член 5 
На катастарскиот приход од земјиште чија 

плодност со вонредни трошоци и работа на обврз-
никот се подобрила со над 30°/о (регулација, зашти-
та од порој, заштита од поплави, исушување, на-
воднување, класификација и мелиорација на кисе-
ла земја и други мелиоративни мерки) обврзникот 
ќе плаќа данок од личен доход од земјоделска деј-
ност според катастарскиот доход што го имало 
тоа земјиште пред извршувањето на мелиоратив-
ните мерки, уште за 15 години. 
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Член 6 
Како ридско-планинско подрачје во смисла на 

член 53, 54 и 56, а согласно член 57, став 2 од 
Законот за даноците на граѓаните, се определуваат 
катастарските општини: 

1. Базерник 
2. Боишта 
3. Брезово 
4. Вирово 
5. Церово 
6. Лесково 
7. Смилево 
8. Мало Илино 
9. Големо Илино 

10. Железнец 
11. Доленци 
12. Зашле 
13. Радово 

Член 7 
Обложениот данок на земја дадена под закуп 

на време подолго од три години на организации 
на здружен труд за земјоделско производство се 
намалува за првите три години за 30%, а за се-
која наредна година уште по 10°/о, но вкупното на-
малување на данокот не може да премине 80%. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок, се врши дополнително обложување на дано-
кот за изминатите години според фактичкото тра-
ење на закупничкиот однос. 

Член 8 
На даночните обврзници на данок од земјодел-

ска дејност кои средствата за работа и својот труд 
го здружуваат или трајно соработуваат со земјо-
делска задруга или организација на здружен труд 
ири што го задржуваат правото на сопственост на 
здружените средства, им се намалува данокот и 
тоа: 

— за склучен договор за трајна и долгорочна 
соработка за заедничко работење и одлучување во 
распределбата на заеднички остварениот доход до 
3 години по 20% за секоја обложна година. 

— над 3 години, уште по 10% за секоја облож-
на година, но вкупното намалување не може да 
премине 50%. 

Ако договорот за трајно соработување, здружу-
вање на средствата за работа и својот труд се рас-
кине пред определениот рок, се врши дополнител-
но обложување на данокот за изминатите години, 
односно не се врши намалување на данокот за 
годината во која е раскинат договорот. 

Член 9 
Се ослободуваат од плаќање данок од земјо-

делска дејност обврзниците во ридско-планинските 
подрачја кои во домаќинството немаат машки чле-
нови под 60 години, односно женски под 55 години, 
под услов земјоделството да им е единствено зани-
мање. 

П. Данок од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска дејност 

Член 10 
Данок од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност се обложува и се плаќа: според 
вистински доход, во годишен паушален износ или 
во процент од секој поединечно остварен бруто при-
ход. 

Член 11 
Данок од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност што се обложува и плаќа спо-
ред вистински доход, на основицата до висина на 
просечните нето лични доходи во стопанството ре-
ализирани на подрачјето на општината Демир Хи-
сар во годината која и претходи на годината за 
која се врши облогот се плаќа по стапка од 4%. 

На разликата на реализирани основици што го 
надминуваат просечниот нето личен доход во сто-
панството на подрачјето на општината Демир Хи-
сар од претходната година се плаќа данок од ли-
чен доход од стопанска дејност по стапка: 

Основица Стапка 

до 20.000 5 
од 20.000— 40.000 7 
од 40.000— 60.000 9 
од 60.000—100.000 11 

над 100.000 13 

Член 12 
Покрај обврзниците предвидени во член 80 од 

Законот за даноците на граѓаните, се задолжуваат 
да водат книга-признаница и обврзниците од деј-
ностите: бочвари, шивачи, волновлачари, бој аџии 
н& предиво. 

Книга на приходи и расходи ќе водат угости-
телите и слаткарите. 

Член 13 
Данок од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност што се плаќа во годишен пау-
шален износ се плаќа и тоа од: 

— лицата кои претежно се занимаваат со зем-
јоделска дејност, а повремено вршат стопанска деј-
ност како споредно занимање, во износ до 2.000 
динари, а за вршење услуги со трактор, комбајн и 
вршалица до 20.000 динари; 

— лицата постари од 65 години мажи и жени 
55 години, како и лица неспособни за работа со 
над 49% неспособност, под услов да се занима-
ваат само со услуги, а дејноста да ја вршат исклу-
чиво сами, како и слепите лица и лицата со инва-
лидност над 49% по услов да невработуваат повеќе 
од еден работник и да не остваруваат годишен 
вкупен приход повеќе од просечниот нето личен 
доход на вработен во стопанството во СРМ за прет-
ходната година — во износ до 3.000 динари; 

— лицата кои со одобрение од надлежниот ор-
ган вршат стопанска дејност без постојано место на 
работа — до 3.000 динари; 

— лицата кои остваруваат приходи од домаш-
ни ракотворби во износ до 2.500 динари; 

— лицата кои вршат услуги на граѓаните, а не 
се сметаат како заеднички (чистачи на чевли, но-
сачи, сечачи на дрво, мерење со ваги, улични про-
давачи на семки, костени, кикирики и ел.) — до 
1.000 динари; 

— други лица во смисла на член 86 од Зако-
нот за даноците на граѓаните — до 2.500 динари. 

Член 14 
Висината на годишниот паушален износ ја 

утврдува органот на управата надлежен за при-
ходи, во зависност за секој обврзник од видот на 
работата, обемот и условите за работа, цената на 
услугите, техничката опременост на дуќанот — 
работилницата, местото каде се наоѓа дуќанот, ра-
ботната и физичката способност на обврзникот, 
како и други околности кои се од влијание за ос-
тварување на приходите. 

Член 15 
Данокот од стопанска дејност во процент од се-

кој поединечно остварен бруто приход, во смисла 
на член 89 од Законот за даноците на граѓаните, 
се плаќа и тоа: 

1. На приходите за извршените услуги на мес-
ните заедници по 5%. 

2. На приходите остварени од продавање на 
весници, разни публикации, книги, часописи, мар-
ки, разгледници и ел. по 10%. 

3. На утовар, пренос и истовар 10%. 
4. На приходите остварени од застапниците на 

Југословенската лотарија од продавање на лозови, 
лото, спортски прогнози и слично 15%. 
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5. На приходите остварени од застапниците на 
осигурителните организации, манекените, дублерите 
и статистите по 15%. 

6. На приходите остварени од приредување на 
забавните игри по 15'%. 

7. На приходите остварени од приредување на 
забавни колонии и ансамбли по 20%. 

8. На приходите од земјоделците и други гра-
ѓани што ќе ги остварат од продажба на вар, ќу-
мур, цреп, цигли и друг градежен материјал по 
10%. 

9. На приходите остварени од товарење и пре-
нос со запрежни возила што ги ђршат лица како 
споредно занимање по 20°/». 

10. На приходите остварени од останати стопан-
ски дејности по 20%. 

11. На приходите остварени по основ договор 
за дело по 40%. 

Се осл обо дуваат од плаќање данок од личен 
доход и самостојно вршење на стопанска дејност 
лицата кои остваруваат приход од набљудување 
кај метеоролошките станици, од испалување на 
противгра добиј ни зрна и од пошумување на годи-
ните. 

Член 16 
Приредувачите на забавни игри, забавни коло-

нии и ансамбли, кои данокот го плаќаат во про-
цент од бруто приходот, се ДОЛЖИМЕ пред почетокот 
на игрите и другите приредби да поднесат прија-
ва до органот надлежен за приходи на општи-
ната Демир Хисар. Врз основа на пријавата и дру-
ги податоци, органот на управата го утврдува бру-
то приходот што ќе послужи за основица за пре-
сметување на данокот, и ќе го пресмета и утврди 
данокот. Утврдениот износ се плаќа веднаш по пре-
сметувањето. 

Член 17 
Утврдениот паушален износ на данокот од са-

мостојно вршење на стопанска дејност може за вре-
ме на прекинот на дејноста од причини што не за-
висат од волјата на обврзникот (смрт, болест, вој-
на вежба и друго) да се намали односно отпише 
ако прекинот трае повеќе од три месеци. 

Ш .Данок од личен доход од самостојно вршење 
на нестопанска дејност 

Член 18 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност се обложува и плаќа спо-
ред вистинскиот доход, во паушален износ и во 
процент од секој поединечно остварен бруто приход. 

Член 19 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност за обврзниците што се обло-
жуваат според вистинскиот доход, на основицата до 
висината на просечните нето лични доходи постиг-
нати во нестопанските дејности на подрачјето на 
општината Демир Хисар во годината која и прет-
ходи на годината за која се врши облогот со данок 
се плаќа по стапка од 11%. 

На разликата реализирана над основиците од 
претходниот став, данок се плаќа по следните 
стапки: 

Основица Стапка 

до 20.000 12 
од 20.000— 40.000 14 
од 40.000— 60.000 16 
од 60.000 — 100.000 18 

над 100.000 20 

Член 20 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанските дејности што се плаќа во годи-
шен паушален износ, се плаќа и тоа: 

— лица кои подучуваат ученици и студенти — 
до 1.000 динари; 

— дактилографи, стенодактилографи и стено-
графи — до 1.500 динари; 

— вршители на верски обреди — до 2.000 ди-
нари; 

— музичари кои остваруваат приходи непо-
средно од граѓаните —• до 5.000 динари; и 

— останали лица — до 5.000 динари. 

Член 21 
Данокот од личен доход од нестопанска дејност 

што се плаќа во процент од секој поединечно ос-
тварен бруто приход се плаќа и тоа: 

— на приходите што ќе .ги остварат судиите 
— поротници и други вешти лица и толкувачи по 
5%; 

— на приходите на професионалните спортисти 
кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои не 
се пресметани и платени данокот и придонесите 
од личен доход од работен однос по 5%; 

— на приходите остварени од преведувачи, сте-
нографи, дактилографи, картографи и стенодакти-
лографи, на приходите на спортските судии и дру-
ги лица што остваруваат приходи од спортски ор-
ганизации по 5%; 

— на приходите на музичарите — по 10%; 
— на приходите остварени од останати несто-

пански дејности — по 20%; 
— на приходите остварени по основ на договор 

за дело — 40%. 
Член 22 

Висината на годишниот паушален износ за се-
кој обврзник ја утврдува органот за приходи на 
општината Демир Хисар, врз основа на мерилата 
и критериумите предвидени во член 14, став 10 од 
оваа одлука. 

IV — Данок од личен доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања 

Член 23 
Данок од личен доход од авторски права, па-

тенти и технички унапредувања кои се заштитени 
со посебен закон плаќаат граѓаните по стапка и 
тоа: 

— 10% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критики и есеи) 
и превод на тие дела; од научни и стручни дела 
и превод на тие дела; од дела на ликовната умет-
ност (вајарство, сликарство, графички дела и та-
писерии); од драмски и драмско-музички дела; од 
филмски дела; од правото на авторот од јавно 
изведување на музички дела (мали права); од пра-
вата на репродуктивни уметници на сериозна му-
зика и драмско-музички дела и од патенти и тех-
нички унапредувања; 

— 12%; на личните доходи од областа на при-
менетата уметност, индустриското обликување и на 
делата од областа на ликовната уметност што се ко-
ристат за рекламна пропаганда, од фотографски де-
ла и од дела на производните дејности слични на 
фотографи, од картографски дела, планови, скици 
и пластични дела што се однесуваат на географи^-
јата, од текстови и преводи на текстови (освен на 
книжевните, научните и стручните дела и превод 
на тие дела објавени во весници, списанија и други 
средства за јавно информирање, освен публикации 
од забавен жанр), одговорни дела (предавања, гово-
ри, беседи и слично) и од дела од областа на ар-
хитектурата; 

— 15% на личните доходи од снимени музички 
дела со средства на механичка репродукција (гра-
мофонски плочи, магнетофонски ленти и ел.), од 
правата на репродукцијата на уметниците (изведу-
вачи) на народна музика, музиката во духот на 
народното творештво и забавната музика, од тек-
стовите и преводите од текстовите објавени во пу-
бликациите на забавниот жанр, во весниците и 
списанијата, ревиите и слично, од текстовите и 
преводот на текстовите на конферанси, скечеви и 
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сценарија на забавни приредби, од написи, идејни 
сценарии за радиото, телевизијата и други рекла-
ми на личните доходи од останатите авторски 
права. 

Општински данок на приходи остварени од ав-
торски права, патенти и технички унапредувања од 
лица врз кои е пренесено авторското право ќе се 
плаќа по стапка од 20%. 

Се ослободуваат од плаќање данок од личен 
доход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања, лицата кои остваруваат приход од 
марксистички предавања, предавања од општо-на-
родната одбрана и предавањата за прва помош. 

V — Данок на приход од згради 

Член 24 
Стапките на данокот на приход од згради се 

прогресивни и различни за приходот остварен од 
издавање под закуп односно наем на станбени згра-
ди и деловни простории, додека за наместени соби 
се одредува во годишен паушален износ. 

Член 25 
Данок на приход од згради издадени под наем 

или закуп на станбени згради се плаќа по след-
ните стапки: 

Основица Стапка 

до 5.000 10% 
од 5.000 —10.000 20% 
од 10.000 — 15.000 25% 

над 15.000 30% 

Член 26 
Данок на приход од згради издадени под наем 

или закуп на деловни простории се плаќа по 
стапка: 

Основица Стапка 

до 5.000 20% 
од 5.000 — 10.000 30% 
од 10.000 — 15.000 45% 

над 15.000 60% 

Член 27 
Данокот на приход од згради што се плаќа во 

годишен паушален износ за наместени соби до 4 
легла ќе се плаќа и тоа: 

1. За соба со едно легло од 100—200 динари, 
2. За соба со две легла од 150—ЗОО динари, 
3. За соба со три легла од 250—400 динари, 
4. За соба со четири легла од ЗОО—500 динари. 

Член 28 
Трошоците за управување, одржување како и 

амортизација на зградите во смисла на член 117 од 
Законот за даноците на граѓаните се признаваат 
20% од закупнината. 

\ На даночните обврзници кои во домаќинството 
немаат други приходи, освен приходите од згради, 
им се дава намалување на обложениот данок нај -
многу до 50%. 

Член 29 
Данокот на приход од згради издадени под наем 

на станбени згради или наместени соби издадени 
на ученици или студенти се намалува за 50%. 

VI. Данок' на добивка од игри на среќа 

Член 30 
Данок на добивка од игри на среќа се плаќа по 

стапка од 10% од основицата утврдена согласно 
член 123 од Законот за даноците на граѓаните. 

VII — Данок на приход од имот и имотни права 

Член 31 
Данокот на приход од имот и имотни права се 

плаќа: 

На основица Стапка 
до 10.000 20% 
од 10.000 до 20.000 30% 
над 20.000 40% 

у ш — Данок на наследство и подароци 

Член 32 
Данок на наследство и подароци се плаќа по 

стапки, и тоа: 

а) За наследство 
С т а . п к а 

На основица II наследен Останати нас-
ЈреД ледни редови 

до 10.000 4% 6% 
од 10.000 до 20.000 6% 8% 
од 20.000 до 50.000 8% 10% 
од 50.000 до 100.000 10% 14% 
од 100.000 до 300.000 15% 19% 

над 300.000 20% 25% 

б. За подарок 
Данокот за подарок се плаќа по мерилата утвр^ 

дени со член 3 и 4 од Одлуката за воведување на 
данок на промет на недвижности и права на по-
драчјето на општината Демир Хисар. 

IX — Данок на имот 

Член 33 
Данок на имот на товарни друмски моторни во-

зила, приклучни возила и комби возила се плаќа: 
— во годишен паушален износ од 1.000 динари 

за секој започнат тон на носивост, 
— за тракторските приколки во годишен па-

ушален износ од 500 динари за секој започнат тон 
на носивост. 

Член 34 
Данокот на имот на хибридна лоза се плаќа го-

дишно за секоја пенушка по 1 динар. 

X — Постапка за облог и наплата на даноците 
Член 35 

Помалите износи на обложените даноци, освен 
данокот по одбивање и данокот од вкупен приход 
на граѓаните се плаќа во една рата. 

Обложениот данок до 200 динари се плаќа во 
две еднакви полугодишни рати. 

За стасаноста на данокот и рокот на наплатата 
ќе се применува член 209 од Законот за даноците 
на граѓаните. 

Член 36 
Трошоците за секој излез на извршителот во 

врска со попис и продажба на попишаните пред-
мети изнесуваат 60 динари за еден работник. 

Член 37 
Трошоците за проценителите и сведоците по час 

во зависност од едномесечната заработувачка ако се 
во работен однос, а ако не се во работен однос се 
плаќа 60 динари дневно за секој работник. 

Член 38 
На чуварите им припаѓа надоместок за трошо-

циве во врска со чувањето на предметите што им 
се предадени на чување во висина на вистинските 
трошоци за чувањето на предметите, за исхраната 
на добитокот и за пренесување до местото на чу-
вањето и местото на продажбата. 
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XI Емство 

Член 39 
Одобрение за вршење на угостителска дејност, 

превозничка и градежна дејност може да се из-
даде без претходна гаранција за обезбедување на 
наплатата на сите стасани даноци. 

Гаранцијата за обезбедување на наплатата ја 
дава обврзникот, еден или двајца граѓани со по-
себна изјава со која се пренесува овластување на 
органот на управата надлежен за приходи на Со-
бранието на општината Демир Хисар да располага 
со депозиран паричен износ (во облик на врзан на-
лог) кај одредена банка во висина на полугодишен 
просек на вкупните обврски пресметани во прет-
ходната година на обврзник од соодветната 
бранжа. 

ХП — Преодни и завршни одредби 

Член 40 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за општински даноци 
на граѓаните („Службен гласник на општината-Де-
мир Хисар", бр. 4/74). 

Член 41 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штината Демир Хисар", а ќе се применува од 1. 1. 
1976 година, а согласно член 33 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за даноците 
на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 46/75). 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР 

Бр. 02-453/1 
17 февруари 1976 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

инж. Славе Мицковски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје се води по-

стапка за развод на брак по тужбата на Цветковиќ 
Бранко од Скопје, ул. „Фрањо Клуз" бр. 18/5, 
против тужената Цветковиќ, родена Петковска, 
Лефтерија. Вредност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Цветковиќ Лефтерија 
во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја 
достави својата точна адреса. 

По истекот на овој рок судот ќе и одреди 
привремен старател кој ќе ја застапува до право-
силното окончување на бракоразводниот спор, со-
гласно чл. 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 608 од 22. 
IV. 1976 година. (46) 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена туж-
ба за развод на брак од тужителот Павле Или-
евски од Скопје против тужената Нада Илиевска, 
родена на 25. XI. 1954 година во Скопје, од татко 
Петре Петровски и мајка Ицана од Скопје, сега 
со непозната адреса. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса, се 
повикува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави во судот или да одреди свој застапник. Во 
спротивно на тужената ќе и се одреди привремен 
старател кој ќе ја застапува во овој спор до окон-
чувањето на истиот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 25Ф2/75. 
(43) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Пеќанац Велика од село Ропотово, Прилеп, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив Пеќанац Борислав, сега со непозната адреса. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави во 
овој суд или да одреди свој застапник. 

Во спротивно на истиот ќе му биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 182/76. (47) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 641/73 од 26. IX. 1974 година, на ре-
гистарската влошка бр. 257, ја запиша во судскиот 
регистар промената на раководителот на Деловната 
единица — Продавница бр. 43, со седиште во Лес-
ковац, ул. „М. Тито" бр. 43 на ООЗТ „Астибо Ко-
мерц" — Штип, во состав на ОЗТ Модна конфек-
ција „Астибо" — Штип. 

Уписот се изврши во регистарот врз Основа на 
решението на ООЗТ „Астибо-Комерц" — Штип бр. 
61 од 17. VI. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 641/73. (301) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 641/73 од 26. IX. 1974 година, на 
регистарската влошка бр. 257, го запиша во суд-
скиот регистар, бришењето на деловната единица 
— Продавница број 9, со седиште во Кичево, ул. 
„М. Тито" бр. 84 на ООЗТ „Астибо-Комерц" — 
Штип, во состав на ОЗТ Модна конфекција „Асти-
бо" — Штип и бришењето на Деловната единица 
— Продавница бр. 5, со седиште во Кавадарци, ул. 
„ЈНА" бр. 76. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ООЗТ „Астибо-Комерц" — 
Штип бр. 64 од 19. IX. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
641/73. (303) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решени-
ето Фи. бр. 641/73 од 9. I. 1974 година, на регистар-
ската влошка бр. 257, ја запиша во судскиот реги-
стар, Деловната единица број 35, со седиште во 
Злетово, ул. „Маршал Тито" бб на ООЗТ „Астибо-
Комерц" — Штип, во состав на Медната конфек-
ција „Астибо" — Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил и плетена стока, кон-

фекција (лесна и тешка), галантерија, базарска 
стока, бижутерија и играчки. 

Раководител на Деловната единица е Нико-
лина Кирова. 

Деловната единица во времето на конституира-
њето била запишана во судскиот регистар (чл. 25, 
ст. 5 од Уредбата). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
641/73. (304) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 641/73 од 9. ѕ. 1974 година, на ре-
гистарската влошка бр. 257, го запиша во судскиот 
регистар, уписот на следните деловни единици — 
продавници на ООЗТ „Астибо-Комерц" — Штип, 
во состав на ОЗТ Модна конфекција „Астибо" — 
Штип: 

1. Деловна единица — Продавница бр. 53, со 
седиште во Пробиштип, ул. „Маршал Тито" бр. 53. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил, кратка и плетена сто-

ка, конфекција (лесна и тешка), базарска стока и 
играчки. 
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Раководител на деловната единица е Марјанка 
Петрова. 

2. Деловна единица — Продавница број 22, со 
седиште во Радовиш, плоштад „Слобода" бб. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил, кратка и плетена сто-

ка, конфекција (лесна и тешка), бижутерија и 
играчки. 

Раководител: Данка Андреева. 
3. Деловна единица — Продавница бр. 63, со 

седиште во Крушевац, ул. „Мирка Томиќ" бр. 1. 
Предмет на работење: исто како и деловната 

единица број 2. 
Раководител: Ненад Михајловиќ. 
4. Деловна единица — Продавница бр. 14, со 

седиште во Лесковац, ул. „Маршал Тито" бр. 56. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица бр. 1. 
Раководител: Еадомир Додиќ. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

решението на работничкиот совет на Модната кон-
фекција „Астибо" — Штип, бр. 160 од 8. IX. 1972 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
година. 
641/73. (305) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 609/73 од 15. VIII. 1974 година ги за-
пиша во судскиот регистар, на регистарска влош-
еа 230-03-101 следните деловни единици: 

1. Деловна единица — Продавница број 113, со 
седиште во Косово Поле (на раскрсницата) на 
ООЗТ — трговија на големо и мало „Снабдител" 
— Штип, во состав на „Макпромет" — производно 
трговско претпријатие на големо и мало — Штип. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со прехранбени производи 

(колонијални) мешовита индустриска стока, пред-
мети за куќни петреби, алкохолни и безалкохолни 
пијалаци, овошје и зеленчук. 

2. Деловна единица — Продавница број 112, со 
седиште во Добридуб (Приштина) на ООЗТ — трго-
вија на мало и големо „Снабдител" — Штип, во 
состав на „Макпромет" — производно трговско 
претпријатие на големо и мало — Штип. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со прехранбени производи 

(колонијални), мешовита индустриска стока, пред-
мети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни 
пијалаци, овошје и зеленчук. 

3. Деловна единица — Продавница број 114, со 
седиште во Приштина, ул. „Зејнел Салиха" 18, на 
ООЗТ — трговија на мало и големо „Онабдител" 
— Штип, во состав на „Макпромет" — производно 
трговско претпријатие на мало и големо — Штип. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со прехранбени производи 

(колонијални), алкохолни и безалкохолни пијала-
ци, мешана индустриска стока и предмети за куќни 
потреби, како и овошје и зеленчук. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител" — Штип, 
бр. 02-44/8-2^ од 24. IV. 1974 година и одлуката бр. 
02-44/8 од 24. IV. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 609/73. (234) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 10 од 24. I. 1975 година ја запиша 
во судскиот регистар, на регистарска влошка бр. 
228, промената на лицето Ѓорѓи Чамински овластено 
за застапување и потпишување на ОЗТ — Кому-
нална услужна установа во Берово „Услуга" на чие 
место за директор е именуван Васил Здравевски , 
со потполни и неограничени овластувања во однос 
па застапувањето и потпишувањето на организа-
цијата на здружен труд Комунална услужна уста-
нова „Услуга" — Берово. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на одлуката на Работната заедница „Услуга" — 
Берово, број 266 од 30. XII. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 10/75. (243) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 162 од 26. XII. 1974 година го запи-
ша во судскиот регистар, на регистарската влошка 
бр. 359-00-01 и 359-00-02, основањето на следните 
деловни единици на Земјоделската трговска орга-
низација „Момин Преслап", со седиште во село 
Блатец, Кочанско: 

1. Деловна единица — Продавница број 1, со 
седиште во село Блатец, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— продажба на индустриски и прехранбени 

стоки за широката потрошувачка. 
Раководител: Благој Ефтимов Атанасов. 
2. Деловна единица — угостителски дуќан, со 

седиште во село Блатец, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— угостителски услуги — продажба на алко-

холни и безалкохолни пијалаци и скара. 
Раководител: Лазар Ангелов. 
3. Деловна единица — Продавница број 2, со 

седиште во село Блатец, Кочанско. 
Предмет на работење; 
— продажба на брашно, репроматеријали и 

градежен материјал. 
Раководител: Петар Симеонов. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

статутарната одлука на Соборот на работната заед-
ница на 3 3 „Момин Преслап", село Блатец од 12. 
ХИ. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 162/74. (277) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 13 од'29. I. 1975 година го запиша во 
судскиот регистар следното: Досегашниот потпис-
ник на „Макпромет" — производно трговско прет-
пријатие на големо и мало од Штип Тико Ѓорѓиев 
се брише од регистарот, а на негово место за в. д. 
директор на финансискиот сектор е именуван Сло-
бодан Черкез ов. 

Истовремено се запиша и дополнувањето на 
овластеното лице — Блажо Делипетров, шеф на 
финансиската оператива, кој ќе ги потпишува бан-
чините налози за исплата од жиро-сметката на 
претприј атието. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Централниот работнички совет на 
„Макпромет" — Штип, бр. 02-47 од 27. I. 1975 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 13/75. (267) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 96 од 24. X. 1974 година ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластеното ли-
це за застапување и потпишување на основната 
организација на здружен труд, — Гимназијата „Ацо 
Русковски" од Берово, така што на местото на до-
сегашниот директор Михаил Готовски за директор 
е именуван Јован Бошначки. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Гимназијата „Ацо Русков-
ски" — Берово, бр. 0401-227/1 од 8. X. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 96/74. (273) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 27 од 24. П. 1975 година ја запиша 
во судскиот регистар, на регистарската влошка 
бр. 4, Деловната единица — Продавница односно 
Работничка менза, со седиште во село Горни Под-
лог, Кочанско, во состав на Земјоделската задру-
га „Моша Пијаде", е. Горни Подлог, Кочанско, со 
следните податоци: 
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Предмет на работење: приготвува топла храна 
и ја дели на работниците при задругата. По завр-
шетокот на работното време во задругата, врши 
продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци 
на мало и пред завршетокот на работата на за-
другата. 

Раководител: Димитрије Јованов ѓорѓиев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на задружниот совет на задругата, бр. 
2357 од 31. XII. 1974. година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 27/75. (274) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 622/73 од 4. II. 1975 година го запиша 
во судскиот регистар, уписот на овластеното лице 
за потпишување на организацијата на здружен 
труд, односно Пецев Глигор, шеф на сметковод-
ството на ОЗТ Рудник за бакар „Бучим" во осно-
вање од Радовиш е овластен да ја потпишува це-
локупната финансиска документација. 

Уписот се изврши во регистарската влошка бр. 
243 врз основа на одлуката на Советот на рудникот 
за бакар „Бучим" — Радовиш, бр. 01-45/1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
622/73. (258) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 15 од 28. I. 1975 година на регистар-
ската влошка бр. 242 ја запиша во судскиот ре-
гистар, промената на адресата на Деловната еди-
ница — Продавница број 7, со седиште во Кочани, 
ул. „Кеј на револуција", бр. 11 во состав на Ос-
новната организација на здружениот труд „Слога" 
— Радовиш, го менува седиштето на ул. „29 Ноем-
ври" бр. 11 — Кочани. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на деловниот одбор на ОЗТ „Слога" — 
Занаетчиско трговско претпријатие — Радовиш, 
број 9 од 20. I. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
15/75. (259) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 16 од 28. I. 1975 година на регистар-
ската влошка бр. 242-00-05, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Деловната единица — Про-
давница број 4, со седиште во Кочани во состав на 
ОЗТ — Занаетчиско претпријатие „Слога" — Ра-
довиш. 

Предмет на работење 
—• продажба на сите видови машки, женски и 

детски чевли, пластика и пластични и гумени про-
изводи. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Деловниот одбор на ОЗТ „Слога — 
занаетчиско трговско претпријатие од Радовиш, бр. 
128 од 2. XI. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр." 
16/75. (260) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 21 од 3. II. 1975 година на регистар-
ската влошка бр. 359-00-04, ја запиша во судскиот 
регистар, Продавницата со Претставништво, со се-
диште во Скопје, ул. „108" бр. 14, во состав на 
Земјоделско-трговската работна организација „Мо-
мин Преслап" од село Блатец, Кочанско, со след-
ните податоци: 

Предмет на работење 
1. Претставништвото за продажба на земјодел-

ски производи (ориз и други) на големо, и 
2. Продавница за продажба на земјоделски про-

изводи (ориз и други производи) и индустриско 
-прехранбени стоки на мало. 

Имиња на лицата овластени за потпишување 
и граници на. нивните овластувања: Горани Бекир 
Сеј фула, продавач, ќе потпишува приемници, ис-

пратница фактури и ка сови документи, кои се од-
несуваат за продавницата и да заклучува договори 
со посебно овластување од работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
статутарната одлука на Собирот на работната за-
едница на организацијата на здружен труд, бр. 515 
од 12. ХИ. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
21/75. (255) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 60 од 28. III. 1975-година на регистар-
ската влошка 257, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Деловната единица — Продавница, 
со седиште во Делчево, на ООЗТ „Продажба на 
мало" — Кочани, во состав на ЗИК „Кочанско По-
ле" — Кочани, со следните податоци: 

Предмет на работење 
— откуп на жива стока, кожи (ситни и крупни 

кожи од дивеч), сите видови земјоделски и сточар-
ски производи, лековити растенија, индустриски 
култури, снабдување со репроматеријали, сточна 
храна и др. 

Раководител: Ангел Донев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет на ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани, во состав на ЗИК „Ко-
чанско Поле" — Кочани, бр. 02-150/4 од 21. III. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
60/75. (256) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 3 од 8. I. 1975 година ја запиша во 
судскиот регистар, на регистарска влошка 135 Де-
ловната единица — Претставништво на „Синалко", 
со седиште во Битола, ул. „Довлеџиќ" бб. на ООЗТ 
„Винарска визба" — Штип, во состав на Работната 
организација ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип, со 
следните податоци: 

Предмет на работење: 
— продажба на алкохолни пијалоци. 
Раководител на Деловната единица — Прет-

ставништво е Трендафил Трајковски. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи, бр. 

3/75. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД, рег. бр. 197, страна 373, книга П е запишано 
следното: На досегашниот в. д. директор на Гра-
дежно занаетчиската услужна станбена задруга 

Станбена кооператива" — Скопје Имеровски Раим 
му престанува правото за потпишување и застапу-
вање, согласно со одлуката на задружниот совет 
бр. 678 од 31. X. 1975 година. 

За в. д. директор на споменатата задруга се 
назначува Зора Атанасовска, која согласно со ци-
тираната- одлука задругата ќе ја застапува и пот-
пишува. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1255 од 17. XI. 1975 година. (327) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 43 од 10. Ш. 1975 година, на регис-
тарската влошка 287, го запиша во судскиот регис-
тар следното: Трговското претпријатие на големо 
и мало „Илинден" — од Виница го дополнува 
предметот на работењето уште и со малограничен 
промет. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на организацијата 
на здружен труд — Трговско претпријатие „Илин-
ден" — Виница, бр. 01-934 од 23. ХП. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
43/75. (330) 
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Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 95 од 26. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 91, го запиша во судскиот 
регистар следното: Гимназијата „Ванчо Прке" од 
Виница ја менува фирмата односно називот како и 
промената на дејноста, која ќе гласи: Гимназија со 
метало-машински паралелки „Ванчо Прке", со се-
диште во Виница. 

Предмет на работење: 
— на учениците од гимназиските паралелки да-

вање на општо образование од втор степен, а на 
учениците од мегало-машинските паралелки да-
вање на општо признаено средно образование за 
метало-машински паралелки за подготвителен пе-
риод. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Статутарната одлука на Гимназијата „Ванчо Прке" 
— Виница бр. 01-100 од 25. Ш. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 95/75. (331) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 49 од 20. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 142, ја запиша во судскиот 
регистар промената на досегашниот директор на 
Земјоделското училиште „Димитар Влахов" од 
Струмица, дипломиран инж. Бошко Мицев и на не-
гово место за в. д. директор е именуван диплом. 
инж. Горѓи Стојчев. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на училиштето, бр. 02-55/1 од 
20. П. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 49/75. (336) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 28 од 4. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 6, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица — Продавница бр. 13, 
со седиште во Пиперово, Струмичко, во состав на 
Земјоделската задруга „Кукла" од село Куклиш, 
Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет со сите колонијални и индустриски 

стоки на мало, како и алкохолни и безалкохолни 
пијалаци и сувомесни производи. 

Раководител: Ванчо Атанасов. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Кукла" од село Куклиш, Струмичко, бр. 
03-628 од 20. ХП. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
28/75. (332) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 42 од 10. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 49, ја запиша во судскиот 
регистар промената на предметот на работењето на 
Предилницата „Струмичанка" од Струмица, односно 
истиот се проширува уште со: 

— производство на сите видови трикотажнг! 
производи и 

— обавување на зидарски и молеро-фарбарски 
работи во сопствена режија. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ Предилни-
ца ^Струмичанка" — Струмица, бр. 02-917/2 од 10. 
П. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
42/75. (333) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 43 од 5. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 367, ја запиша во суд-
скиот регистар, Деловната единица — Продавница, 
со седиште во Струмица, булевар „Маркс и Ен-
гелс", бб, на ООЗТ Намештај — Струмица во со-
став на Работната организација за промет на го-
лемо и мало „Југопромет" — Струмица. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови намештај и тех-

ничка стока, столарија, порцелан, керамичка стока, 
радиоапарати и телевизори и други електрични 
уреди и друга стока за широката потрошувачка. 

Раководител: Симеон Делев. 
Деловната единица во времето на конституира-

њето се запишува како нова деловна единица (чл. 
40 од Уредбата). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
43/75. (334) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 129 од 2. ХП. 1974 година, на ре-
гистарската влошка бр. 230-03-13, ги запиша во 
судскиот регистар деловните единици: 

1. Деловна единица — Продавница број 106, со 
седиште во село Угларе, Приштина, на ООЗТ — 
трговија на мало и големо „Снабдител" — Штип, 
во состав на „Макпромет" производно трговско 
претпријатие на мало и големо „Снабдител" — 
Штип. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со прехранбени стоки, пред-

мети за куќни потреби и мешовита индустриска 
стока. 

2. Деловна единица — Продавница, со седиште 
БО Штип, ул. „Панче Караѓозов" бб. 

Предмет на работење: 
— врши продажба на прехранбени производи 

(колонијални), алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
мешовита индустриска стока и предмети на куќни 
потреби. 

3. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во Велики Белачевац, Приштина. 

Предмет на работење: 
— врши промет на мало со прехранбени произ-

води (колонијални), алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, мешовита индустриска стока и предмети за 
куќни потреби. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Основната организација 
на здружен труд „Снабдител" — Штип, бр. 02-44/7 
од 24. IV. 1974 година и одлуката бр. 02-44/7-1 од 
24. IV. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 129/74. (230) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 45 од 4. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 44, го запиша во судскиот 
регистар следното: Управата за шумарство, со се-
диште во Св. Николе, престана со своето рабо-
тење поради присоединување кон Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Овче Поле" — Св. Николе. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Управата за 
шумарство од Св. Николе, бр. 7 од 28. П. 1975 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи, бр. 
45/75. (343) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 51 од 26. Ш. 1975 година на регис-
тарската влошка 77, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директорот на ОЗТ Гимна-
зија „Кочо Рацин" од Св. Николе, Панче Насков, 
на чие место за директор е именуван Костадин Ко-
цев, кој е овластен за застапување и потпишување 
на организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе, бр. 
02-843/01 од 28. X. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 51/75. (345) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 54 од 26. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 234, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директорот на ООЗТ Кла-
ница со ладилник, со седиште во Штип, во состав 
на Работната организација ЗИК „Црвена ѕвезда" 
— Штип и тоа: досегашниот в. д. директор Ѓорги 
Д. Симонов, ветеринарен лекар од Штип е из-
бришан за директор на ООЗТ Кланицата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ Кланица 
со ладилник — Штип, бр. 28/Х од 11. П. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
54/75. (347) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 57 од 26. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 234, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директорот на ООЗТ Коо-
перација, со седиште во Штип, во состав на Ра-
ботната организација ЗИК „Црвена ѕвезда" — 
Штип односно досегашниот в. д. директор Симеон 
Рибарски е избран за директор на ООЗТ, кој ќе 
ја застапува и потпишува истата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ Коопе-
рација — Штип, бр. 318 од 17. УП. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 57/75. (348) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 58 од 26. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 135, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица хотел „Астибо", со 
седиште во Штип, на ЗИК „Црвена ѕвезда" — 
Штип, ООЗТ „Угостителство" — Штип. 

Предмет на работење: 
— угостителско-трговска и прехранбена дејност 

со туризам, пијалаци, сувомесни производи од сите 
видови, конзерви, риба од сите видови, спремање на 
скара од сите видови на месо, индустриско-коло-
нијални производи од сите видови кои се потреб-
ни за сервирање на гостите, цигари, кибрит, спре-
мање на ладни и топли јадења, производство и 
продажба на слаткарски производи и бонбоњери. 

Раководител: Панче Крстев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

уверението на Одделението за инспекциски служ-
би на Собранието на општината Штип, бр. 1051-4257 
од 28. X. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 58/75. (349) 

расчистување на градско градежно земјишта, 
припрема и уредување на градско г^лдг;хпо зем-
јиште и други работи во врска со станбеното сто-
панство. 

Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
Работната заедница, бр. 0201-145/Ш од 27. Ш. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
59/75. (350; 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 84 од 13. V. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 181, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
нување и потпишување на работната организаци-
ја Ветеринарна станица од Делчево, т. е. на мес-
тото на досегашниот директор Зденко Маркиќ е 
овластен за в. д. директор Благој Димитров. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на работната заедница на 
Ветеринарната станица — Делчево, бр. 15 од 1, 
IV. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 84/75. (357) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 80 од 12. V. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 203, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица — Продавница бр. 91, 
со седиште во село Оризари, Кочанско, на Тргов-
ската работна организација на големо и мало „Но-
ва трговија" — Кочани, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на сите видови текстилни 

метражни стоки, кратка и лесна конфекција како 
и сите други текстилни производи. 

Раководител: Милан Илков. 
Деловната единица што се наоѓа во состав на 

работната организација односно на основната ор-
ганизација на здружен труд во времето на кон-
ституирањето била запишана во судскиот реги-
стар. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 80/75. (362) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 59 од 27. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 47, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата односно на-
зивот и дејноста на Станбеното претпријатие 
„Штип", која ќе гласи: Претпријатие за одржу-
вање и изградба на објекти од висока и ниска 
градба „8-ми Ноември", со седиште во Штип. 

Организацијата на здружен труд ќе ги оба-
вува следните дејности: 

— врши одржување на станбени згради, ста-
нови и деловни простории; 

— врши изградба и купопродажба на станбени 
згради, станови и деловни простории; 

— врши договарање, продажба и изградба на 
станбени згради, станови и деловни простории; 

— врши и други работи со кои се придонесува 
за зголемувањето обемот на станбената изградба; 

— врши услуги од висока и ниска градба; 
— врши: изградба и реконструкција на улици, 

на комуналната мрежа, на станбен и деловен про-
стор, изработка на хидро-изолации, проектирање на 
објекти и инсталации од висока и ниска градба, 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 85 од 20. V. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. • 203, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на предметот на рабо-
тењето на Продавницата број 2, со седиште во Зле-
тово, во состав на ОЗТ Трговска работна органи-
зација на големо и мало „Нова трговија", со се-
диште во Кочани и место продажба на прехран-
бени стоки ќе врши: 

— продажба на ситна железарија, електроуре-
ди, пластика, порцелан, хемикалии, намештај и др. 
градежни материјали. 

Новиот број на продавницата е 83. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Извршниот одбор на организацијата 
на здружен труд „Нова трговија" — Кочани, бр. 
0302-3/14 од 6. П. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
85/75. (363) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 176 од 25. УШ. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 290, ја запиша во суд-
скиот регистар Деловната единица — Стовариште, 
со седиште во Скопје, ул. „Лазар Личеновски" бр. 
87 на „Технозавод" — за промет со стока на го-
лемо и мало, со седиште во Делчево, со следните 
податоци: 

Предмет на работење: 
— врши промет на големо и мало со уреди и 

опрема против пожар и провала, останата опрема 
за заштита на општествената имовина, електрон-
ски, телекомуникациони уреди и делови и елек-
трични уреди и делови, ТВ систем од затворен 
круг со сите приклучни делови, алати и резан алат 
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од сите видови, опрема за сите видови ХТЗ — 
хигиено-техничка заштита, канцелариски и школ-
ски материјали и прибор, сите видови канцела-
риски машини, вклучувајќи ги и уредите за авто-
матска обработка на податоци со биро опрема, ма-
шини за пишување, копир апарати, машини за 
сметање, механографски машини, бира за намеш-
тај, вклучувајќи и материјал за обработка на по-
датоци, магнет конто картици, хартиени врпци, 
магнетски врпци и дискови, сите видови сметки, 
техничка стока од сите видови, инвестициона 
опрема за индустријата, градежништвото, школ-
ството, угостителството, медицинската опрема и 
опрема за културно-просветни и социјални уста-
нови, моторни возила и сите машини, автогуми и 
сите резервни делови за моторни возила и маши-
ни, градежен материјал, готови производи од дрво, 
огревно дрво, санитарен и инсталационен матери-
јал, мешовита стока и стока за широката потро-
шувачка, железна, метална, неметална и електро-
техничка стока, земјоделски машини, лакови и хе-
микалии, хемиски производи, сите галантериски 
производи, стакло, порцелан и керамички произ-
води, вештачки ѓубрива и сите производи за за-
штита на растенијата, прехранбени и земјоделски 
производи, сите производи од црната металургија, 
јажарски, каделни и јутени производи, сите видо-
ви на намештај, нафта, нафтени деривати, сите 
отпадни материјали, сурова кожа, волна, крзно и 
сите производи од крзно, жива стока, месни и су-
вомесни производи и месо, комисион-промет и по-
средување, промет со стока на големо и мало. 

Раководител: Русе Голубеговски. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа 

на актот за основање на Работната заедница „Тех-
нозавод" — Делчево, бр. 3/1 од 11. УП. 1975 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 176/75. (361) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 46 од 4. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 237, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на предметот на работе-
њето на ЗИК „Овче Поле" — Св. Николе, уште 
и со: 

— стопанисување и управување со шумите во 
општествена сопственост; 

— управување со шумите во приватна сопст-
веност; 

— производство на садници за проширување и 
хортикултурно уредување и пошумување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
46/75. (344) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 43 од 5. Ш. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 367, ги запиша во суд-
скиот регистар следните деловни единици на ООЗТ 
текстил и галантерија, со седиште во Струмица, во 
состав на Работната организација за промет на 
големо и мало извоз-увоз „Југопромет" — Стру-
мица и тоа: 

1. Деловна единица број 31, со седиште во 
Струмица, булевар „Маркс Енгелс" бб. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил, галантерија, женска, 

детска и машка конфекција, базарска стока и дру-
га текстилна стока за широката потрошувачка. 

Раководител Милка Калајџиева. 
2. Деловна единица број 28, со седиште во 

Струмица, булевар „Маркс и Енгелс" бб. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Благој Терзиев. 
3. Деловна единица — Продавница број 30, со 

седиште во Струмица, булевар „Маркс и Енгелс" бб. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил, женска, машка и дет-

ска конфекција, кратка и метражна стока, галан-
терија, како и други текстилни производи за ши-
роката потрошувачка. 

Раководител: Горѓи Гунчев. 
4. Деловна единица бр. 33, со седиште во 

Струмица, булевар „Маркс и Енгелс" бб. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица бр. 3. 
Раководител: Димитар Шекерџиев. 
5. Деловна единица — Продавница број 32, 

со седиште во Струмица, булевар „Маркс и Ен-
гелс" бб. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстилни производи, галан-

терија, козметика, базарска стока, накит, злато и 
друга стока за широката потрошувачка. 

Раководител: Зуица Макенџиева. 
Деловните единици во времето на конституи-

рањето се запишани како нови деловни единици 
(чл. 40 од Уредбата). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 47/75. (335) 
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