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48. 
Врз основа на член 18 од Законот за данокот 

на доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ", бр. 47/73), републич-
киот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА 
ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Во Упатството за начинот на пресметување и 
плаќање на данокот на доход на организациите на 
здружениот труд („Службен весник на СРМ", бр. 
21/74 и 27/74), во точката 2, по ставот 2, се додава 
нов став кој гласи: 

„По исклучок, во 1975 година, како остварен 
доход се зема износот на доходот искажан на реден 
број 17 (образец „Биланс на успехот") од Законот 
за книговодството на организациите на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 
71/72 и 32/75), намален за износот на законските 
обврски содржани во наплатената реализација, ис-
кажани во колоната 3 дел II од образецот „Пре-
сметка за уплата на даноците и другите законски 
обврски од доходот за периодот од 1 јануари до 

1975 година", од Одлуката за начинот на 
утврдување на делот од доходот на основната ор-
ганизација на здружениот труд содржан во факту-
рираната, а ненаплатената реализација што не мо-
же да се оданочува во 1975 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/75)." 

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

Бр. 06—172/1 Републички секретар 
2, II. 1976 година за финансии, 

С к о п ј е Ристо Филиповски, е. р. 

49. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на алинејата 2 од точка 1 на член 8 и 
ставот 1 на член 9 од Договорот за регулирање 
меѓусебните права и обврски меѓу здружението, 
основните организации и работната заедница во 
состав на Деловното здружение „Југопамук" во 
Струмица, како и уставноста на членовите 5 и 6 
од Самоуправната спогодба за внатрешна органи-
зација и систематизација на работните места на 
работната заедница заеднички служби во Делов-
ното здружение „Југопамук" во Струмица од 1974 
година, по одржаната јавна расправа на 24 декем-
ври 1975 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
— алинејата 2 од точка 1 на член 8 и ставот 1 

на член 9 од Договорот за регулирање меѓусебните 
права и обврски меѓу здружението, основните ор-
ганизации и работната заедница во состав на здру-
жението, склучен во 1974 година меѓу Деловното 

здружение „Југопамук" во Струмица, Основната 
организација на здружениот труд за преработка 
на памук во Неготино, Основната организација на 
здружениот труд за преработка на памук и сви-
лобубени кожурци во Струмица и работната заед-
ница на заедничките служби; и 

— членовите 5 и 6 од Самоуправната спогодба 
за внатрешна организација и систематизација на 
работните места во работната заедница на заед-
ничките служби во Деловното здружение „Југопа-
мук" во ^ Струмица, утврдена од собирот на работ-
ните луѓе на работната заедница во 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во Деловното здружение „Југопамук" 
во Струмица, во основните организации на здру-
жениот труд во Неготино и Струмица и во работ-
ната заедница на заедничките служби во Струми-
ца на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 13/75 од 11 
септември 1975 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста на одредбите од актите означени 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за нивната согласност со 
членот 31 од Уставот на СР Македонија. 

Во претходната постапка и на јавната расправа 
Судот утврди дека во алинејата 2 од точка 1 на 
член 8 од договорот означен во точката 1 од оваа 
одлука е определено работната заедница на заед-
ничките служби да врши комерцијални работи, 
промет со памучно влакно, памучно семе, линтерс, 
репроматеријали, механизација и опрема за паму-
копроизводството, како и набавка на квалитетни 
сорти семиња и заклучување договори. Судот потоа 
утврди дека според ставот 1 на член 31 од Уставот 
на СР Македонија работниците што во организа-
цијата на здружениот труд вршат администратиз-
но-стручни, помошни и на нив слични работи од 
заеднички интерес за повеќе организации во неј-
зиниот состав и работниците што вршат такви 
работи во земјоделска или друга задруга, како и 
работниците во организација на деловно здружу-
вање, банка и заедница на осигурување образуваат 
работна заедница. Работниците во таква работна 
заедница можат да се организираат како организа-
ција на здружениот труд под услови утврдени со 
закон. 

Со оглед на тоа што со алинејата 2 на точка 1 
од член 8 од оспорениот договор е определено ра-
ботната заедница на заедничките служби да врши 
и работи на стоков промет, а не административно-
стручни, помошни и на нив слични работи, Судот 
утврди дека оваа одредба од договорот не е во 
согласност со ставот 1 на член 31 од Уставот на 
СР Македонија. 

Судот потоа утврди дека во ставот 1 на член 9 
од договорот е определено основните организации 
на здружениот труд и работната заедница да упра-
вуваат со основните и другите средства со кои ја 
вршат дејноста за сметка на здружението и дека 
управуваат и располагаат со обртните средства во 
обем потребен за нивната работа. 

Согласно ставот 3 на член 31 од Уставот на 
СР Македонија работниците во работните заедни-
ци што вршат, административно-стручни, помошни 
и на нив слични работи имаат право на средства 
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за лична и заедничка потрошувачка, во соглас-
ност со начелото за распределба според трудот и 
со основите и мерилата за распределба што важат 
во организациите на здружениот труд, како и Други 
самоуправни права на работниците во организа-
циите на здружениот труд во согласност со при-
родата на работите што ги вршат и со заедничките 
интереси заради кои се образувани овие работни 
заедници. 

Според тоа работните заедници за вршење ад-
министративно-стручни, помошни и на нив слични 
работи, немаат право да управуваат со основни сред-
ства. Со оглед на тоа што со ставот 1 на член 9 
од договорот е определено работната заедница да 
има право да управува со основни средства, Судот 
утврди дека оваа одредба од договорот не е во 
согласност со ставот 3 на член 31 од Уставот на 
СР Македонија. 

Оценувајќи ги членовите 5 и 6 од Самоуправ-
ната спогодба за внатрешна организација и систе-
матизација на работните места во работната заед-
ница на заедничките служби Судот утврди дека 
во ставот 1 на член 5 од спогодбата е определено 
со работата на работната заедница на заедничките 
служби да раководи директорот на здружението, 
кој е и директор на работната заедница на заед-
ничките служби во состав на деловното здруже-
ние, а дека во членот 6 од спогодбата се опреде-
лени работите што ги врши директорот на здру-
жението односно на работната заедница. 

Според ставот 4 на член 31 од Уставот на 
СР Македонија меѓусебните права, обврски и од-
говорности на работниците во работните заедници 
и корисниците на нивните услуги се уредуваат со 
самоуправна спогодба, а меѓусебните односи на ра-
ботниците во работната заедница се уредуваат со 
нивни самоуправни акти во согласност со таа спо-
годба. Тргнувајќи од оваа уставна одредба, како 
и од одредбата на ставот 3 на член 31 од Уставот, 
Судот смета дека според Уставот работниците во 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

63. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СР Ма-

кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Републичката конференција на 
ССРНМ, Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, Републичката конференција на Сојузот 
на социјалистичката младина на Македонија, Сто-
панската комора на Македонија, Републичката за-
едница на вработувањето, Општата заедница на 
образованието, Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија с к л у ч у в а а т 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ НА САМОУПРАВНОТО УРЕДУ-
ВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ И ДЕЈСТВУВАЊЕТО ВО 

ОБЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО ВО 
СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
За поуспешно остварување на политиката на 

вработувањето, за создавање услови за поцелосно 
остварување на правото на работа преку продук-
тивно вработување, како и за обезбедување ра-
ционално користење на трудот на активното на-
селение, учесниците на општествениот договор (до-
говор), ги утврдуваат заедничките основи на само-
управното уредување и дејствувањето во областа 
на вработувањето и вработеноста. 

Член 2 
Учесниците ќе се залагаат, врз начелата на 

самоуправните социјалистички основи, да обезбедат 
единствено однесување на основните организации 

работната заедница имаат определена самоуправна 
положба и дека е спротивно на таа самоуправна 
положба директорот на организацијата на здруже-
ниот труд односно на организацијата на деловното 
здружување истовремено да е директор на работ-
ната заедница. Поради тоа Судот утврди дека чле-
новите 5 и 6 од оспорената самоуправна спогодба 
не се во согласност со ставовите 3 и 4 на член 31 
од Уставот на СР Македонија. 

При одлучувањето Судот ги ценеше наводите 
на потписниците на оспорениот договор изнесени 
во писмениот одговор и на јавната расправа дека, 
макар што од формулациите на оспорените одред-
би од договорот произлегува дека работната заед-
ница врши промет со стоки и управува со основни 
средства, фактично таа тоа не го врши. Судот утвр-
ди дека овие наводи не се од значење за оценува-
ње уставноста на оспорените одредби од договорот, 
затоа што без оглед на примената, тие одредби 
како важечки, можат во секој момент да се при-
менат и да предизвикаат дејство. 

Судот исто така ги ценеше наводите на прет-
ставниците на работната заедница на заедничките 
служби дека постои практика во другите деловни 
здруженија и организации на здружениот труд ди-
ректорот на деловното здружение односно на ор-
ганизацијата на здружениот труд истовремено да 
е директор на работната заедница на заедничките 
служби, но оцени дека се неосновани затоа што 
практиката не е од значење за оцената уставноста 
на оспорениот самоуправен општ акт. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 13/75 
24 декември 1975 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

на здружениот труд и нивните асоцијации, оп-
штествено-политичките заедници, самоуправните 
интересни заедници, општествено-политичките ор-
ганизации и другите самоуправни организации и 
заедници (во натамошниот текст: организации и 
заедници) во уредувањето и решавањето на пра-
шањата од областа на вработувањето, а особено: 

— развојната политика и вработувањето, 
— планирањето на вработувањето, 
— пријавувањето и огласувањето на слободните 

работни места и евиденција на безработните, 
— основите за утврдување критериуми за при-

оритет при вработувањето, 
— вработувањето на млади стручни кадри —• 

приправници, 
— материјалната и социјалната сигурност на 

работниците за време на привремена безработност, 
— основните начела за солидарност во финан-

сирањето на вработувањето, 
— подготвувањето на работниците за вработу-

вање, 
— обезбедување на услови за поголема под-

вижност на работниците за вработување, 
— обезбедување работни места на работници во 

друга основна организација на здружен труд. 

Член 3 
Учесниците ќе се залагаат, во рамките на свои-

те уставни права, должности и одговорности, при-
мената на заедничките основи и начела од Дого-
ворот да се обезбеди со општествени планови и 
програми за развој, со прописи, општински дого-
вори за вработување и други општествени договори 
и самоуправни спогодби. 

25 февруари 1976 
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1. Развојната политика и вработувањето 

Член 4 
Учесниците се обврзуваат дека ќе се залагаат: 
— организациите и заедниците со своите пла-

нови и програми за работа и развој поуспешно да 
ги остваруваат уставните обврски за создавање на 
услови за отварање на нови работни места и за 
зголемување на продуктивната вработеност, во сог-
ласност со можностите и потребите од вработу-
вање, 

— порационално да се користат производстве-
ните капацитети и фондовите на работното време, 
со воведување и на повеќе смени и работни тур-
нуси во оние основни организации на здружениот 
труд каде што постојат објективни услови и мож-
ности за тоа, 

— на основните организации на здружениот 
труд кои остваруваат висок доход како резултат 
на исклучителни погодности, да им се создаваат 
обврски овој доход во целост или делумно да се 
користи за развој на материјалната основа на здру-
жениот труд на основната и на друга организација 
на здружен труд во која е остварен тој доход, од-
носно за развој на материјалната основа на здру-
жениот труд во општината и Републиката, заради 
овозможување на поголемо вработување. 

Член 5 
Учесниците преку носителите на инвестицио-

ната и кредитната политика ќе настојуваат да се 
обезбеди: 

— инвестиционите вложувања да се насочуваат 
и во оние дејности кои овозможуваат поголемо и 
попродуктивно активирање на населението, со ори-
ентација средствата за работа да се доближат до 
изворите на работната сила и да се стимулираат 
и поддржуваат напорите на организациите за дис-
перзија на свои погони и производство, 

— доследна и навремена реализација на ин-
вестициите за изградба на нови објекти, за рекон-
струкција, модернизација и интензификација на 
стопанството и порамномерен развој на производ-
ствените капацитети во одделни региони, 

— услови за што поголемо ангажирање на ра-
ботните луѓе за работа врз база на личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните, обезбедувај-
ќи даночни олеснувања, економски и други мерки 
за поттикнување и стимулирање на овие дејности, 

— поповолни услови за кредитирање и проши-
рување на трудоинтензивните гранки и терцијар-
н и ^ дејности (бенефицирана камата, подолг рок 
за враќање на кредити и друго) како можност за 
поголемо работно ангажирање на населението и 
преку работа на СИЦ (домашни ракотворби и 
друго), 

— насочување на техничко-технолошкиот раз-
виток и на структурните промени во производство-
то, како основа за поголемо продуктивно вработу-
вање, 

— организирано и постапно враќање на нашите 
работници од работа во странство преку создавање 
на услови за нивно работно ангажирање во оп-
штественото стопанство, во индивидуалниот сектор 
на земјоделството и врз основа на личен труд 
и средства во сопственост на граѓаните (со корис-
тење и на штедните влогови и заштеди на работ-
ниците од работа во странство), 

— здружување на средства од организациите 
и заедниците и од работните луѓе за отворање на 
нови работни места и продуктивно вработување. 

— услови за привлекување и поголемо анга-
жирање на странски капитал и за развој на де-
ловно-техничка соработка на организациите на 
здружениот труд со странски деловни партнери, 
особено организациите од областа на градежниш-
твото за изведување на градежни работи во стран-
ство посебно во земјите во развој, како можност 
за зголемување на вработеноста. 

Член 6 
Учесниците ќе се залагаат во реализацијата на 

долгорочната програма за развој на земјоделството 
(зелен план), да го стимулираат процесот на раз-
војот на кооперативните односи меѓу организациите 
на здружениот труд од земјоделството и прехран-
бената индустрија со индивидуалните земјоделски 
производители, имајќи ја предвид и општествената 
ориентација за поголемо производство на храна. 

Во рамките на општите настојувања за подоб-
рување на условите за работа и живеење на село, 
учесниците се обврзуваат, преку прописи и само-
управни спогодби, да се реши прашањето за уче-
ство на земјоделците кооперанти во самоуправува-
њето во организациите на здружениот труд, пра-
вото на инвалидско-пензиско осигурување, здрав-
ствено осигурување и други права од кооперант-
ските односи. 

Член 7 
Учесниците ќе ги поддржуваат и прошируваат 

постојните мерки во изградбата на инфра и супра-
структурата на село, преку создавање на услови за 
комплексно просторно и урбанистичко решавање 
и целосно обликување на покрупните селски на-
селби, како услов за ублажување на безработноста. 

За поуспешна реализација на овие мерки учес-
ниците ќе се ангажираат во општините да се 
изготват долгорочни и оперативни годишни про-
грами. 

Член 8 
Со оглед на потребите и големото значење на 

станбеното и комуналното стопанство за работно 
активирање на работните луѓе, учесниците ќе се 
залагаат за интензивирање и стимулирање на стан-
бената и комуналната изградба (станови за пазар, 
водовод, канализација, паркиралишта, улична мре-
жа и друго) и за урбанизација и изградба на ре-
креативни зони во подрачјата на градовите. 

Член 9 
Учесниците ќе ги поддржуваат и стимулираат 

иницијативите на месните заедници во утврдува-
њето и реализацијата на развојната политика и 
политиката на вработувањето, а посебно во утвр-
дувањето на материјално-социјалниот статус на 
безработните. 

Член 10 
Учесниците ќе се залагаат, со примена на мер-

ките и критериумите за вработување, утврдени во 
овој и во другите општествени договори и само-
управни спогодби, да се зголемува вработеноста на 
членовите на домаќинствата кои се жители на гра-
довите и индустриските центри. 

2. Планирање на вработувањето 

Член 11 
Поаѓајќи од уставните начела на самоуправно 

планирање, а со цел да се обезбедат оптимални 
услови за продуктивно вработување, учесниците се 
обврзуваат да се обезбеди плановите и програмите 
за работа и развој на организациите, заедниците и 
општествените планови на општините и Републи-
ката да содржат и програми за развој на врабо-
теноста и на кадрите, со кои ќе се обезбедат ус-
лови за продуктивно работно ангажирање на рас-
положливите работни потенцијали, за стабилно 
растење на вработеноста и за развиток на кадрите 
во согласност со потребите на општеството и ин-
тересите на поединците. 

Член 12 
Учесниците ќе се залагаат организацијата на 

здружениот труд, која ќе се определи за модерни-
зација на производствениот процес, за преориента-
ција на работењето или за други унапредувања 
што придонесуваат за поголема продуктивност на 
трудот и за поголем успех на организацијата, едно-
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времено со планот за модернизација, унапредува-
ње, односно преориентација на работењето, да го 
утврди и планот за преквалификација и вработу-
вање на работниците, ако поради овие промени во 
организацијата ќе престане потребата од нивната 
работа. 

Планот за модернизација, унапредување или 
преориентација на работењето треба да се смета 
за нецелосен и учесниците ќе се залагаат да не 
се одобруваат средства за негова реализација, ако 
не содржи и план за преквалификација и врабо-
тување на работниците ако поради тоа престане 
потребата од нивната работа. 

Член 13 
Учесниците ќе се залагаат програмите за развој 

на организациите најмалку да го содржат след-
ното: 

— бројот, професионалната и квалификацио-
ната структура на потребните работници, 

— динамиката на задоволувањето на потребите 
од кадри, 

— начинот на подготвување и обезбедување на 
потребните работници, 

— мерки за реализација на планот на врабо-
тувањето и развојот на кадрите, 

— мерки за продуктивно вработување на внат-
решните резерви во здружениот труд. 

Учесниците се согласни да се обезбеди обврска, 
програмите од претходниот став, односно делот кој 
се однесува на вработеноста, да се доставуваат до 
општинските заедници на вработувањето. 

Член 14 
Учесниците ќе се залагаат во програмите што 

ги донесуваат општинските заедници во врска со 
вработувањето да се утврдат: 

— бројот и структурата на работниците кои ќе 
бараат работа, како и бројот и структурата на ра-
ботниците кои се планираат да се вработат, 

— мерките, начинот и средствата за подготву-
вање на работниците за нивно успешно вработу-
вање, 

— целите што треба да се постигнат во поли-
тиката на заштитата на работниците за време на 
привремената безработност, како и средствата за 
остварување на тие цели, 

— тековните и долгорочните задачи што треба 
заедниците сами или во соработка со други органи 
и организации да ги извршат заради решавање на 
одделни актуелни проблеми на вработувањето и да 
утврдат и предложат прашања што треба да се 
решат на друго ниво. 

Член 15 
Републичката заедница на вработувањето, врз 

основа на програмите на општинските заедници на 
вработувањето, во својата програма ќе ги искажува 
потребите од ангажирање на работниците од под-
рачјата на други општини во рамките на Репуб-
ликата, односно од работниците на привремена ра-
бота во странство, како и бројот на работниците 
кои можат да се вработат во подрачјата на други 
општини во Републиката, во другите републики и 
покраини. 

Член 16 
Учесниците ќе се залагаат да се склучат по-

себни општествени договори во рамките на Репуб-
ликата меѓу Општата заедница на образованието, 
Стопанската комора на Македонија и Републичката 
заедница на вработувањето и Републичката конфе-
ренција на Сојузот на социјалистичката младина 
на Македонија и посебни самоуправни спогодби во 
рамките на општините за развој на стручното об-
разование, професионалната ориентација, стипен-
дирањето и ' кредитирањето на ученици и студенти 
и за откривање на талентирани младинци и нивно 
стипендирање, поаѓајќи од потребата од потесна 
меѓусебна поврзаност на овие активности и нивно 
усогласување со општествените потреби. 

Член 17 
За што побрз развиток на кадрите во соглас-

ност со општествените потреби, како и заради пое-
фикасна работа на посредувањето при вработува-
њето, професионалната ориентација и образование-
то, учесниците се согласни да обезбедат создавање 
на услови за систематско следење развојот на за-
нимањата, за организирање на работа врз анали-
зата на занимањата и за изработка на номенкла-
тура и класификација на занимањата. 

Член 18 
Учесниците се согласни дека за успешно пла-

нирање на вработувањето се нужни соодветни 
проучувања и истражувања на населението, па за 
таа цел Извршниот совет, Стопанската комора на 
Македонија и Републичката заедница на вработу-
вањето ќе обезбедат услови за проучување на раз-
војот и структурата на вкупното, а посебно на ра-
ботоспособното население и за неговото организи-
рано насочување во согласност со потребите на 
стопанскиот и општествениот развиток. 

3, Пријавување и огласување на слободните ра-
ботни места и евиденција на безработните 

Член 19 
Учесниците ќе се залагаат: 
— организациите и заедниците своите потреби 

од работници да ги пријавуваат до заедниците на 
вработувањето според единствени податоци, што ги 
утврдува Републичката заедница на вработува-
њето, 

— општинските заедници на вработувањето, во 
договор со организациите и заедниците, пријавени-
те слободни работни места да ги огласуваат на на-
чин достапен на сите невработени што ги испол-
нуваат условите за соодветните работни места, 
вклучувајќи ги и работниците на привремена ра-
бота во странство, 

— меѓусебните обврски на општинските заед-
ници на вработувањето и организациите и заедни-
ците во врска со пријавувањето и огласувањето 
на слободните работни места да се утврдат во 
општествените договори за подрачјето на општи-
ната и во самоуправните спогодби за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд. 

Член 20 
Општинските заедници на вработувањето, во 

согласност со организациите и заедниците од свое-
то подрачје, треба да ги пријавуваат на Републич-
ката заедница на вработувањето слободните работ-
ни места кои не можат да се пополнат со соодветни 
работници од нивното подрачје. 

Републичката заедница, слободните работни 
места од претходниот став ќе ги огласува најдоцна 
во рок до пет (5) дена по приемот на пријавата, 
односно барањето на општинската заедница и да 
преземе соодветни мерки за пополнување на при-
јавените слободни работни места со работници од 
подрачјата на други општински заедници. 

Член 21 
Врз основа на информациите за слободните ра-

ботни места во организациите на здружениот труд 
од другите републики и покраини, Републичката 
заедница ќе презема навремени мерки за обезбе-
дување на работници за тие организации според 
пријавените потреби, а во согласност со Самоуп-
равната спогодба за основните начела, условите и 
постапката на меѓурепубличкото и покраинското 
посредување при вработувањето. 

Член 22 
Заради обезбедување поцелосен преглед на дви-

жењето на работниците (вработување и престанок 
на работа), Републичката заедница на вработува-
њето и Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување се обврзуваат да обез-
бедат усогласување на своите евиденции. 
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Член 23 
Учесниците се согласни евиденцијата за ли-

цата што бараат вработување да се води во заед-
ниците на вработувањето по единствена методоло-
гија што ја утврдува Републичката заедница врз 
основа на постојните позитивни прописи и овој 
договор. 

Во методологијата од претходниот став треба 
да се утврдат и критериуми за утврдување на ли-
цата кои можат да се сметаат за стварно безра-
ботни и тие да се регистрираат на начин утврден 
во методологијата, при што под стварно неврабо-
тено лице треба да се смета лице кое е способно 
и сака да работи, прифаќа вработување што му 
одговара на неговите работни и стручни способ-
ности, а нема можност со личен труд да обезбедува 
средства за живот. 

Лицата што се занимаваат со приватна профе-
сионална дејност, работниците што бараат да го 
променат работното место, редовните ученици и 
редовните студенти, лицата што уживаат лична 
пензија, инвалидите од прва категорија, лицата што 
се постари од 65 години (мажи) односно 60 години 
(жени), ако немаат право на здравствено осигуру-
вање за време на безработноста, не треба да се 
водат во евиденцијата на безработните. 

4. Основи за утврдување критериуми за приоритет 
при вработувањето 

Член 24 
Поради се уште ограничените можности за ра-

ботно активирање во општествениот сектор на сите 
лица што бараат вработување, учесниците ќе се 
залагаат да се утврдат критериуми за приоритет 
при вработувањето на лицата кои се стварно не-
вработени. 

Член 25 
Под еднакви услови предвидени за работното 

место, приоритетот при вработувањето треба да се 
засновува врз следните основни критериуми: 

— социјално-економската положба на работ-
никот, 

— посебните услови. 

Член 26 
Социјално-економската положба на работникот 

треба да се утврдува според материјалната полож-
ба на безработниот и членовите на неговото потесно 
семејство. 

Материјалната положба од претходниот став 
треба да се докажува со документи издадени од 
надлежен орган. Месните заедници и други органи 
соработуваат и им помагаат на општинските заед-
ници на вработувањето за утврдување на матери-
јалната положба и другите елементи релевантни 
за приоритет при вработувањето на работникот. 

Член 27 
Како посебни услови за приоритет при врабо-

тувањето треба да се утврдат: 
— престанокот на својството на работник во 

здружениот труд поради престанок на организа-
цијата, 

— учеството во НОБ, 
— инвалидноста и намалената работна способ-

ност (воени и мирновоени инвалиди, инвалиди на 
трудот, ментално ретарирани и други инвалидни 
лица), 

— член на потесното семејство на паднат борец 
или жртва на фашистичкиот терор, 

— статусот на повратник на лицата од источ-
ните земји, 

— лицата на кои, според Општествениот дого-
вор за привремено вработување на југословенски 
граѓани во странство и враќање од работа во стран-
ство, не може да им се издаде одобрување за вра-
ботување во странство, и 

— времетраењето на привремената безработност. 

Критериумите за приоритет при вработувањето 
за лицата од алинеите 3 до 7 на претходниот став 
треба да се применуваат само при првото врабо-
тување. 

Член 28 
Во траењето на привремената безработност тре-

ба да се признава времето од денот на пријавува-
њето на работникот во заедницата пред замину-
вањето на работа во странство со посредство на 
заедницата, пред заминување на отслужување на 
воен рок, односно пред стекнување својство на ра-
ботник на одредено време. 

Член 29 
Независно од утврдените критериуми за при-

оритет при вработувањето, треба да се вработуваат 
следните лица: 

— работник кој чека на вработување подолго 
од три години, а има најмалку средна стручна 
спрема, односно средно образование за одредено 
занимање, 

— работник — член на потесното семејство на 
работник кој загинал или е онеспособен за работа 
вршејќи ја својата должност во организацијата, а 
таа врши вработување, 

— лице кое има статус на кооперант, а бара 
вработување во организацијата врз основа на вло-
жување на сопствени средства за работа и зем-
јиште, како и лице кое со вложување на сопствени 
средства овозможува отворање на работно место 
за своето вработување. 

Член 30 
Општинските заедници на вработувањето треба 

да соработуваат со организациите и заедниците при 
изборот на работниците кои, според огласот или 
конкурсот, се пријавиле за вработување. Врз осно-
ва на својата евиденција (приоритетна листа), заед-
ниците на вработувањето им даваат податоци на 
организациите и заедниците што вршат вработу-
вање за материјалната положба и другите елементи 
релевантни за правилен избор и утврдување на 
приоритетот при вработувањето на пријавените 
кандидати за вработување. 

По барање од организациите и заедниците, оп-
штинската заедница на вработувањето треба да 
води стручна постапка за избор на работници за 
вработување од редот на регистрираните безра-
ботни. 

Член 31 
Врз основите за приоритети при вработувањето 

од овој договор, во општинските договори треба 
да се утврдат и вреднуваат критериуми за прео-
ритетите при вработувањето и мерки за матери-
јална и општествена одговорност за неисполнува-
ње на преземените обврски. 

Член 32 
Учесниците сметаат дека на работникот би тре-

бало да му престане правото на приоритет за 
вработување врз основа на утврдените критериуми 
во општинските договори, ако од неоправдани при-
чини го одбие понуденото работно место кое одго-
вара на неговата стручна спрема и другите работни 
способности. 

Член 33 
Критериумите утврдени во општинските дого-

вори треба да се применуваат и при вработува-
њето на наши граѓани во странство, доколку ги 
исполнуваат условите од Општествениот договор за 
привремено вработување на југословенски граѓани 
во странство и за враќање на југословенски гра-
ѓани од работа во странство. 

Член 34 
Учесниците ќе се залагаат да обезбедат орга-

низациите и заедниците во своите акти работните 
места да не ги условуваат со отслужен воен рок 
и пол .(машки-женски), освен во случаите каде 
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што е тоа пропишано со закон, како и Да утврдат 
соодветен процент за вработување на инвалидни 
лица, во зависност од бројот на вработените. 

5. Вработување на млади стручни кадри 
— приправници 

Член 35 
Заради поголемо и побрзо вработување на мла-

дите школувани кадри, учесниците ќе се залагаат 
во плановите и програмите за вработување на ор-
ганизациите и заедниците да се обезбеди соодветен 
број работни места за овие кадри, и да се надмине 
практиката секое работно место да се пополнува 
со работник кој веќе има работно искуство. 

Член 36 
Стекнувањето на својство на работник во здру-

жениот труд на младите стручни кадри треба да 
претставува постојана обврска на работниците во 
организациите и заедниците, во согласност со про-
грамите за развој, потребата од подобрување на 
квалификационата структура на вработените, тех-
ничко-технолошките примени во производството и 
работењето, вкупниот број на вработените и при-
родниот одлив на стручните кадри од организа-
циите и заедниците. 

Член 37 
Учесниците ќе се залагаат младите школувани 

кадри да се вклучуваат во здружениот труд и во 
својство на приправници. 

Организациите и заедниците примањето на 
приправници треба да го вршат со цел лицата со 
завршено високо, вишо и средно образование, низ 
практична работа, да се здобијат со искуство за 
самостојно вршење на работите на работното место 
во рамките на својот степен на образование и на-
сока, како и заради остварување на уставното пра-
во за работа. 

Член 38 
Учесниците ќе се залагаат во општествените 

договори за вработување, што се склучуваат во 
општините, врз основите на овој договор поблиску 
да се утврдат критериуми за примање на приправ-
ници. 

Врз основа на критериумите од општинските 
договори за вработување, организациите и заедни-
ците би требало во самоуправните спогодби за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд поблиску да ги утврдат: бројот на приправ-
ниците по занимање и степен на образование што 
би ги примале секоја година, начинот на оспосо-
бување на приправниците за самостојна работа, 
личните доходи, како и другите права и обврски на 
приправниците што произлегуваат од трудот и по 
основ на трудот. 

Член 39 
Во зависност од критериумите за примање на 

приправници (вкупниот број на вработените работ-
ници, структурата на кадрите утврдена со само-
управна спогодба за меѓусебните односи во здру-
жениот труд, постојната стручна структура на вра-
ботените работници, видот на дејноста, нивото на 
технологијата и степенот на опременост за вршење 
на дејности, односно обемот и содржината на раз-
војната програма, како и од очекуваниот број на 
слободни работни места) учесниците на Договорот 
сметаат дека организациите и заедниците треба да 
примаат годишно најмалку: 

— еден приправник ако има до 30 вработени 
работници, 

— еден приправник на секои натамошни 50 
вработени работници, 

— еден приправник на секои натамошни 100 
над 1.000 вработени работници. 

Член 40 
По исклучок од претходниот член, организа-

циите од областа на образованието и просветата, 
во договор со интересната заедница, во тековната 
учебна година треба да примаат приправници за 
наставно-воспитна работа зависно од природниот 
одлив на постојните наставно-воспитни работници 
и проширувањето на дејноста. 

Член 41 
Со општествениот договор за вработување за 

подрачјето на општината треба да се утврдат слу-
чаите во кои организацијата не е должна за од-
редено време да прима приправници, а особено кога 
организацијата им исплатува на работниците га-
рантиран личен доход. 

Одлука за привремено ослободување треба да 
донесува собранието на општината, со претходно 
прибавено мислење од синдикатот и општинската 
заедница на вработувањето. 

Член 42 
Критериумите за приоритети при вработување-

то треба да се применуваат и за приправниците, 
освен за завршените студенти и ученици кои до-
бивале стипендија или кредит за школување од 
организацијата и заедницата што вршат вработу-
вање. 

Член 43 
Заради * создавање на услови за вработува-

ње на млади стручни кадри, учесниците ќе се за-
ложат во општинските договори за вработување и 
во соодветните општи акти на организациите и за-
едниците, да се утврди обврска надлежниот само-
управен орган на организацијата, односно заед-
ницата, задолжително за секој работник кој ги 
исполнил условите за пензионирање, да го раз-
гледа случајот и да донесе одлука дали има неоп-
ходна потреба таквиот работник и понатаму да го 
задржи својството на работник или да се пензио-
нира. Доколку донесе одлука за задржување на 
работникот, таквата одлука да се преиспитува се-
која година. 

Постапката од претходниот став треба да се 
применува и на работниците кои веќе се здобиле 
со статус на пензионер, а повторно се реактиви-
рале. 

Општинските заедници на вработувањето треба 
да водат посебна евиденција за случаите од став 1 
и 2 на овој член. 

6. Материјалната и социјалната сигурност на ра-
ботниците за време на привремената безработност 

Член 44 
Тргнувајќи од уставното начело дека правата 

на работниците за време на привремената безра-
ботност се уредуваат врз принципот на задолжи-
телно социјално осигурување и заемност и соли-
дарност, учесниците се согласни и ќе настојуваат 
правата на работниците за време на привремената 
безработност да се уредат врз следниве основи: 

— врз принципот на заемност и солидарност и 
минатиот труд — право на паричен надоместок, со 
тоа што ова право на работниците не може да се 
условува со приходите на безработниот и членовите 
на неговото семејство додека трае исплатата по 
овој основ, 

— врз принципот на заемност и солидарност 
— право на парична помош, по истекот на времето 
за кое работникот остварувал примања врз основа 
на задолжителното социјално осигурување, со тоа 
што видовите на овие помошти и поблиските усло-
ви за остварување на овие права треба да ги утвр-
дуваат општинските, односно Републичката заедни-
ца на вработувањето, во зависност од потребите на 
работникот и материјалните можности на заед-
ницата. 
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Член 45 
Со проширувањето на условите за остварување 

на правото на паричен надоместок за време на 
привремената безработност, треба да се обезбеди 
еднаква социјална сигурност на работниците на 
територијата на Републиката, поради што учесни-
ците се согласни и ќе настојуваат со прописи да 
се уреди: 

— времето за користење на правото на парич-
ниот надоместок да изнесува најмалку три месеци 
ако работникот има девет месеци непрекината ра-
бота, односно 12 месеци работа со прекини во по-
следните две години, 

— најнискиот износ на паричниот надоместок 
да биде 75% од гарантираниот личен доход на под-
рачјето на општината каде што работникот го 
остварил правото на надоместок, 

— на работникот кој има право на паричен 
надоместок може, под одредени услови утврдени со 
пропис, да му се исплати еднократен паричен на-
доместок, помош, кредит и слично, со тоа што овие 
средства наменски да се користат за работно ак-
тивирање на работниците врз база на личен труд, 
во туризмот, земјоделството, трудоинтензивните деј-
ности и слично, 

— корисникот на паричен надоместок да биде 
должен да прифати вработување надвор од мес-
тото на живеењето ако се исполнети пропишаните 
услови, 

— исплатата на паричниот надоместок да мо-
же под определени услови, да престане, а пред се 
во случај ако работникот неоправдано го одбие 
понуденото вработување кое одговара на неговите 
стручни и други работни способности. 

Член 46 
Учесниците се согласни и ќе настојуваат со 

прописи да се уреди времето на привремената без-
работност, за кое работникот остварува право на 
паричен надоместок врз принципот на задолжи-
телно социјално осигурување, да се признава во 
посебен стаж, но најмногу до 12 месеци. 

Член 47 
Учесниците се согласни и ќе настојуваат да им 

се обезбеди право на здравствено осигурување на 
сите стварно безработни лица кои пред престану-
вањето на работата биле носители на здравствено 
осигурување најмалку шест (6) месеци, а на лицата 
што завршиле средно, вишо и високо образование, 
без оглед на претходното време на здравственото 
осигурување, под услов ако се пријават заради 
вработување во рок од 60 дена по престанувањето 
на својството на работник односно по завршување 
на школувањето. 

Член 48 
При остварувањето на правата за време на 

привремената безработност, учесниците сметаат де-
ка треба да се поаѓа од следните принципи: 

— работникот да го остварува правото за време 
на привремената безработност во заедницата на 
вработувањето, надлежна според местото на по-
следното вработување, додека лицата од претход-
ниот член на овој договор кои се пријавиле заради 
вработување по завршување на школувањето — 
според местото на живеење, 

— работникот кој има право на паричен надо-
месток, односно право на здравствено осигурува-
ње, а работел на подрачјето на една заедница на 
вработувањето, додека местото на живеење му е на 
подрачје на друга заедница на вработувањето, ко-
ристењето на овие права може да го пренесе во 
заедницата на вработувањето, надлежна според 
местото на живеење, со тоа што заедницата на вра-
ботувањето, надлежна според местото на работе-
њето, би била должна да ги рефундира исплате-
ните износи на надоместокот наместо личен доход, 
односно придонесот за здравственото осигурување. 

Материјалните и другите обврски во случаите 
од претходниот став меѓу општинските заедници 
на вработувањето ги уредува Републичката заед-
ница на вработувањето. 

7. Основни начела за солидарност во финансира-
њето на вработувањето 

Член 49 
Учесниците се согласни дека финансирањето на 

вработувањето и правата на работниците за време 
на привремената безработност треба да се засно-
вуваат врз начелата на солидарност. 

Солидарноста во финансирањето на работите 
на вработувањето и правата на работниците за 
време на привремената безработност, за чие оства-
рување условите се утврдени со републички про-
писи, треба да се обезбеди во рамките на општин-
ските заедници и Републичката заедница на вра-
ботувањето. 

Средствата за солидарност во Републичката 
заедница би можеле да се користат под услови, 
мерила и критериуми што треба да ги утврди таа 
заедница. 

Солидарност во финансирањето на подготвува-
њето на работниците преку стручно оспособување 
и преквалификација треба да се обезбеди во рам-
ките на општинските заедници на вработувањето,, 
а на ниво на Републиката под услови утврдени со 
самоуправна спогодба меѓу општинските заедници. 

Член 50 
Средствата за финансирање на стручното оспо-

собување и преквалификација на работниците тре-
ба да се обезбедуваат делумно од средствата на 
вработувањето (и тоа од средствата на заедниците 
од чии подрачја се работниците, од средствата на 
заедниците од чие подрачје е основната организа-
ција на здружениот труд за која работниците 
стручно се оспособуваат, односно преквалифику-
ваат), а делумно од средствата на организациите 
и заедниците за чии потреби работниците стручно 
се оспособуваат и преквалификуваат. 

Член 51 
Заедниците на вработувањето треба да склу-

чуваат договори со организациите и заедниците за 
програмирање, изведување и финансирање на 
стручното оспособување и преквалификација на ра-
ботниците, како и за нивното вработување по за-
вршеното стручно оспособување и преквалифика-
ција. 

Член 52 
Учесниците ќе се заложат со општествените 

договори за вработување да се обезбеди средствата 
што организациите на здружениот труд ги издво-
јуваат или врз начелата на заемност и солидарност 
ги здружуваат со други организации на здружен 
труд заради вработување на работниците на кои 
им престанала потребата од нивната работа, да ги 
здружуваат и со заедниците на вработувањето и да 
се користат за стручно оспособување и преквали-
фикација, како и за вработување и стимулирање 
на основните организации на здружениот труд кои 
ги примаат работниците што остануваат без работа. 

8. Подготвување на работниците за вработување 

Член 53 
За што поуспешно вработување на стварно без-

работните лица, учесниците се согласни дека оп-
штинските заедници на вработувањето треба да 
организираат подготвување на овие работници, за-
ради вработување преку стручно оспособување и 
преква л ификаци ј а. 

Учесниците ќе се залагаат да се обезбеди 
стручно оспособување и преквалификација на 
стварно безработните лица, ако со договор е утвр-
дена конкретната потреба од такви работници, од-
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носно ако е обезбедено нивно вработување по за-
вршеното стручно оспособување и преквалифика-
ција. 

Член 54 
Општата заедница на образованието, Републич-

ката заедница на вработувањето и Стопанската ко-
мора на Македонија ќе подготват единствени основи 
за стручно оспособување и реостручување на ра-
ботниците низ практична работа, а особено за 
дефицитарните занимања за кои работниците мо-
жат за покус рок да се оспособат за работа за 
одредено работно место. 

Заедниците од претходниот став и Стопанската 
комора ги утврдуваат условите, начинот и надлеж-
носта за признавање на стручната оспособеност на 
работниците кои стручно се оспособиле за одредено 
занимање, односно работно место на практична ра-
бота за време на привремената работа во странство. 

Организациите на здружениот труд, општин-
ските заедници на вработувањето и другите орга-
низации и заедници кои непосредно го реализи-
раат стручното оспособување и реостручување на 
работниците од став еден на овој член, врз основа 
на единствените основи, треба да изготвуваат кон-
кретни планови и програми за стручно оспособува-
ње зависно од потребите на основните организации 
на здружениот труд за чии потреби се врши струч-
но оспособување или преквалификација. 

9. Обезбедување на услови за поголема подвижност 
на работниците за вработување 

Член 55 
За да се обезбеди поголем степен на подвиж-

ност на работниците, учесниците ќе се залагаат за 
развивање систем на заеднички и селективни мер-
ки (специфични за развиените и недоволно раз-
виените подрачја) како што се: обезбедување на 
поволни услови за станување и исхрана, за лични 
доходи, за школување на децата, за обезбедување 
на парична помош поради вработување во друго 
место и преселување на семејството и друго. 

Член 56 
Учесниците сметаат дека за успешно развива-

ње на внатрешните миграциони движења во рам-
ките на Републиката и меѓу републиките и по-
краините е нужен развиен и современ систем на 
информирање за понудите и побарувањата на ра-
ботна сила. За оваа цел Републичката заедница на 
вработувањето ќе ги преземе сите потребни мерки 
за осовременување на евиденцијата и за развива-
ње на системот на информирање, како за работни-
ците во Републиката, така и за работниците на 
привремена работа во странство. 

Член 57 
Учесниците сметаат дека со прописи треба да 

се утврди обврска на основните организации на 
здружениот труд, на работниците кои во нив ста-
пуваат на работа, а не може да им се обезбеди 
дневен превоз до работа и назад, да им се обезбеди 
сместување и исхрана која одговара на утврдените 
стандарди од собранијата на општините. 

Член 58 
Кога Републичката заедница на вработувањето 

организира посредување, предимство имаат работ-
ниците од недоволно развиените подрачја на Ре-
публиката, кои се регистрирани при општинската 
заедница на вработувањето. 

Неразвиени подрачја од претходниот став се 
подрачјата утврдени со Законот за недоволно раз-
виените подрачја во СР Македонија. 

10. Обезбедување работно место на работник во 
друга организација на здружен труд 

Член 59 
Учесниците ќе се заложат со самоуправна спо-

годба основните организации на здружениот труд 
да ги утврдат случаите и условите во кои се дол-
жни да преземаат работници за кои престанала 
потребата од работа во друга организација од еко-
номски и технолошки причини. 

Самоуправната спогодба од претходниот став 
организациите можат да ја склучуваат за подрачје 
на една или повеќе општини или во рамките на 
својата гранка, односно групација. 

Во примената на самоуправната спогодба од 
овој член, заедниците на вработувањето треба да 
им даваат стручна и друга помош на учесниците 
на спогодувањето. 

Член 60 
Учесниците се согласни дека основните орга-

низации на здружениот труд треба да ги пријаву-
ваат во заедниците на вработувањето работниците 
за чија работа ќе престане потребата на начин кој 
ќе го утврди Републичката заедница на вработу-
вањето. 

Член 61 
Со самоуправната спогодба за здружување на 

основните организации во работна организација, 
односно со самоуправна спогодба за здружување 
на основните организации во заедница на основ-
ните организации треба да се утврди обрвска за 
работникот трајно или привремено да работи во 
друга основна организација во состав на работната 
организација. 

Начинот и постапката за премин на работни-
кот од една во друга основна организација треба 
да се утврдува со самоуправна спогодба за здру-
жување, со која се утврдува и надлежноста за 
одлучување по тоа прашање. 

Во самоуправната спогодба за здружување со 
која се утврдуваат случаите и начинот за премин 
на работник од една во друга основна организа-
ција, особено треба да се уредат случаите на уки-
нување на работното место, односно трајното на-
малување обемот на работата во основната орга-
низација во која работникот работи, зголемениот 
обем на работа во другата основна организација, 
барањата на процесот на работата и меѓусебната 
зависност на основните организации — ако се ра-
боти за траен премин на работникот од една во 
друга основна организација, односно поради виша 
сила и нарушување во процесот на трудот — кога 
е во прашање привремен премин на работникот од 
една во друга основна организација. 

11. Завршни одредби 
Член 62 

Учесниците ќе настојуваат да обезбедат про-
писите, општествените договори за вработување во 
општините и другите општи акти чие донесување 
произлегува од овој договор да се подготват и 
донесат во рок од шест месеци по објавувањето на 
овој договор. 

Член 63 
Учесниците се обврзуваат во рок од шест ме-

сеци по потпишувањето на договорот да изготват 
посебни програми за реализација на обврските што 
произлегуваат од одредбите на овој договор. 

Член 64 
Учесниците на овој договор формираат коми-

сија за следење на неговото спроведување. 
По еден член и еден заменик одредуваат учес-

ниците на договорот. 
Комисијата има свој деловник, по кој работи. 

Член 65 
Комисијата го следи спроведувањето на овој 

договор и за тоа најмалку два пати годишно пие-
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мено ги известува учесниците заради преземање 
на соодветни мерки за реализација на обврските 
што произлегуваат од договорот. 

Член 66 
Постапката за изменување и дополнување на 

договорот се покренува со писмено барање на секој 
учесник на договорот. Барањето се доставува до 
другите учесници и до заедничката комисија. 

Член 67 
Овој договор влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 01—802/1—75 
3. II. 1976 година 

С к о п ј е 
Потписници, 

За Собранието на СР Македонија, 
Републички секретар за труд, 

Душко Георгиевски, е. р. 

За Републичката конференција на 
ССРНМ, 

Потпретседател, 
Томе Д раку левски, е. р. 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Македониј а, 

Потпретседател, 
Кицо Нонковски, е. р. 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката мла-

дина на Македонија, 
Претседател, 

Благоја Станоевски, е. р. 

За Стопанската комора на Маке-
донија, 

Потпретседател, 
инж. Киро Роглев, е. р. 

За Републичката заедница на 
вработувањето, 

Претседател на Собранието, 
Миливој Димитровски, е. р. 

За Општата заедница на образо-
ванието, 

Претседател на Собранието, 
Димче Левков, е. р. 

За Републичката заедница на 
здравството и здравственото 

осигурување, 
Претседател на Собранието, 

Никола Арсовски, е. р. 
За Заедницата на пензиското и 

инвалидското осигурување 
на Македонија, 

Претседател на Собранието, 
Лилјана Манева, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

64. 
Врз основа на член 13, став 1, алинеја 3 од 

Самоуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото 
осигурување, Собранието на Републичката заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување, на 
седниците на Соборот на делегатите на работниците 
— корисници на услугите, Соборот на делегатите 
на земјоделците — корисници на услугите и Со-
борот на делегатите на работниците од организа-
циите на здружениот труд од здравството — дава-
тели на услугите, одржани на 2 февруари 1976 го-
дина, донесе 

1. Aldomet forte Lek 
2. Ampicillin Alkaloid 
3. Amoxilft Pliva 
4. Antistin Plivin Pliva 
5. Azafen Galenika 
6. Berotek Zdravje 
7. Canesten JBauer-Pharma 
8. Cloxacilin Alkaloid 
9. Combantrin Alkaloid 

10. Daktarin Krka 
11. Diprogent Belupo 
12. Dorsiflex Lek 
13. Doxium Lek 
14. Ersefurul Bosnalijek 
15. Eskacef Belupo 
16. Fasigyn Krka 
17. Floxapen Pliva i Krka 
18. Guno-daktrin Krka 
19. Hiconcyl iKrka 
20. Honvan Bosnalijek 
21. Ixoten Bosnalijek 
22. Metampicilin Alkaloid 
23. Moduretik Lek 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ 
ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРЕПИШУВААТ 
НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ОДНОСНО ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

1. Во Одлуката за утврдување Листата на го-
товите лекови што можат да се препишуваат на 
товар на средствата на заедниците на здравстве-
ното осигурување на работниците односно земјо-
делците („Службен весник на СРМ", бр. 50/74), Лис-
тата на лековите се дополнува со следните лекови: 

Forma па lekot 

tableti 
Sirup 
kapsuli i sirup 
kapki za o£i 
tableti 
aerosol 
krema, otopina, vaginaleti 
kapsuli i sirup 
tableti i suspenzija 
krema 
krema i mast 
tableti 
tableti 
kapsuli 
kapsuli i suspenzija 
tableti 
kapsuli 
ovule vaginales 
kapsuli, kapki i sirup 
tableti 
tableti 
kapsuli 
tableti 

Proizvoditel па lekot NAZIV NA LEKOT 
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24. Noveril 
25. Parclusone 
26. Rifadin 
27. Rivotril 
28. Sumetrin 

29. Suvipen 
30. Unipen 
31. Tussefanze 

Bosnalijek 
Lek 
Galenika 
Galenika 
Krka 
Zdravje 
Alkaloid 
Zdravje 

drazei 
mast 
sirup (suspenzija) 
tableti 
tabl. za deca, tabl. za vozrasni, 

suspenzija 
prasak za deca, kapsuli 
tableti 
tableti i sirup 

2. Лековите Berotek i Ixoten, од групата на 
цитостатици, можат да се препишуваат само по 
предлог на лекар специјалист од соодветната спе-
цијалност. 

3. Во Листата на лековите, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ", број 27/74, за лековите под 
реден број 38 — Ангисед и под реден број 753 — 
Зулуриќ во колоната 3 името на производителот на 
лекот се менува од Wellcome на Здравје. 

4. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРM". 

Број 01—183/1 
2 февруари 1976 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

85. 
Врз основа на член 12, став 1, алинеја 11 од 

Самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување и точка ХII 
од Одлуката за утврдување на Републичката заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, на заеднич-
ката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 2 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОП-
ШТИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

1. За обезбедување средства за вршење на за-
дачите и работите на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување за 1976 
година, општинските заедници на здравството и 
здравственото осигурување уплатуваат придонес во 
височина утврдена со оваа одлука. 

2. Височината на придонесот од претходната 
точка се утврдува во зависност од вкупните при-
ходи остварени во претходната година на подрач-
јето на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување, одделно за здравстве-
ното осигурување на работниците и земјоделците. 

3. Вкупниот придонес на општинските заедници 
на здравството и здравственото осигурување за 1976 
година се утврдува во износ од 4.004.854 динари и 
се распоредува: 

^ Годишен придонес Вкупен 
Општинска заедница — —придонес 

работници земјоделци 1 -f 2 
0 1 2 3 

1. Скопје 1.271.713 72.218 1.343.931 
2. Битола 247.031 99.515 346.546 
3. Прилеп 175.105 80.150 255.255 
4. Куманово 154.641 64.785 219.426 
5. Кратово 14.866 7.610 22.476 
6. Крива Паланка 34.620 18.355 52.975 

0 1 2 3 

7. Титов Велес 240.626 38.730 279.356 
8. Кавадарци 76.785 13.505 90.290 
9. Штип 127.629 29.030 156.659 

10. Пробиштип 32.697 5.566 38.263 
11. Радовиш 31.793 24.740 56.533 
12. Кочани 66.746 32.025 98.771 
13. Делчево 37.845 15.570 53.415 
14. Берово 26.737 14.120 40.857 
15. Охрид 119.025 14.605 133.630 
16. Струга 72.970 12.550 85.520 
17. Дебар 23.359 3.740 27.099 
18. Кичево 56.578 13.290 69.868 
19. Тетово 140.842 97.395 238.237 
20. Гостивар 95.117 52.740 147.857 
21. Струмица 125.460 71.575 197.035 
22. Свети Николе 38.855 12.000 50.855 

В К У П Н О : 3.211.040 793.814 4.004.854 

4. Од средствата остварени од придонесот ќе се 
финансираат трошоците на самоуправните органи 
на Републичката заедница, Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на Југославија, Стру-
чната служба на Републичката заедница и другите 
трошоци во врска со спроведувањето на здравстве-
ното осигурување. 

5. Општинските заедници придонесот од точката 
3 на оваа одлука ќе го уплатуваат во полза на 
средствата на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување најдоцна до 
20-ти во месецот за изминатиот месец и тоа во 
височина од 1/12 од утврдениот годишен износ 
на придонесот за здравственото осигурување на ра-
ботниците и здравственото осигурување на земјо-
делците. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 01—180/1 
2 февруари 1976 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

бб. 
Врз основа на член 107 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73), член 13, став 1, 
алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 
13, алинеја 5 од Самоуправната спогодба за здру-
жување на општинските заедници на здравството 
и здравственото осигурување во Републичка за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње, Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување на седницата 
на Соборот на делегатите на земјоделците — ко-
рисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работниците од здружениот труд што вршат здрав-
ствена дејност — даватели на услугите, одржана на 
2 февруари 1976 година, донесе 

25 февруари 1976 
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О Д Л У К А 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА СОЛИДАР-
НОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
I 

Со Фондот на солидарноста на здравственото 
осигурување на земјоделците (во натамошниот 
текст: Фонд на солидарноста) управува Собра-
нието на Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување (во натамошниот текст: 
Собрание на Републичката заедница) на начин ут-
врден со Статутот на Републичката заедница. 

II 
Средствата на Фондот на солидарноста служат 

за обезбедување солидарност и порамномерно оп-
товарување на средствата на општинските заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување на 
земјоделците со трошоците за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита. 

III 
Средствата на Фондот на солидарноста се обез-

бедуваат од: 
— општинските заедници преку посебен при-

донес од приходите од придонесите за задолжи-
телните видови на здравствена заштита; 

— Социјалистичка Република Македонија од 
делот на своите приходи што спогодбено го утвр-
дува со Републичката заедница и други приходи. 

IV 
Придонесот на општинските заедници за Фон-

дот на солидарноста се пресметува и наплатува од 
основица која ја сочинуваат утврдените приходи од 
придонесите за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на општинските заедници за теков-
ната година, пресметани според просечниот приход 
на тие придонеси по осигурено лице во Републи-
ката. 

Височината на придонесот на општинските за-
едници за Фондот на солидарноста и просечниот 
приход по осигурено лице за задолжителните ви-
дови здравствена заштита во Републиката од прет-
ходниот став ги утврдува Собранието на Републич-
ката заедница со посебна одлука. 

Придонесот за Фондот на солидарноста во текот 
на годината општинските заедници го уплатуваат 
месечно до 15-ти во месецот за претходниот месец. 

V 
Право на надоместок за покривање на расхо-

дите за задолжителните видови на здравствена за-
штита што се однесуваат на осигурените лица од 
Фондот на солидарноста има секоја општинска за-
едница која ги исполнува условите утврдени со 
оваа одлука. 

VI 
Височината на надоместокот за покривање на 

вишокот на расходите за задолжителните видови 
на здравствена заштита на општинските заедници 
од Фондот на солидарноста се утврдува зависно 
од односот меѓу вкупниот износ на пресметаниот 
вишок на расходи на сите општински заедници во 
Републиката и вкупниот износ на остварените при-
ходи на Фондот на солидарноста за тековната го-
дина. 

Како вишок на расходи на општинската заед-
ница, во смисла на претходниот став, се смета раз-
ликата меѓу фактички направените расходи за 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
осигурените лица во текот на годината, но не по-
веќе од износот на истите расходи пресметани спо-
ред просечните трошоци за таква заштита по едно 
осигурено лице во Републиката, и износот на пре-
сметаните вкупни приходи од придонесите за за-
должителните видови на здравствена заштита за 

осигурените лица пресметани во смисла на точка 
IV став 1 и 2 од оваа одлука. 

При пресметувањето на вишокот на расходи за 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
општинските заедници чиј просечен износ на оства-
рените расходи по едно осигурено лице е помал од 
90% од републичкиот просек на остварените рас-
ходи по едно осигурено лице, ќе се земе како 
остварените расходи на тие заедници по едно оси-
гурено лице да изнесуваат 90% од просечниот из-
нос на расходите по едно осигурено лице во Ре-
публиката. 

Ако износот на'остварените приходи на Фондот 
на солидарноста е еднаков или поголем од вкуп-
ниот износ на пресметаните вишоци на расходите 
за задолжителните видови на здравствена зашти-
та на сите општински заедници во Републиката, 
пресметани во смисла на став 2 и 3 од овој член, 
вишоците на расходите на сите општински заедни-
ци се надоместуваат во полн износ. 

Ако вкупниот износ на пресметаните вишоци 
на расходите за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на сите општински заедници во 
Републиката е поголем од вкупниот износ на оства-
рените приходи на Фондот на солидарноста, надо-
местокот на вишокот на расходите ќе се изврши 
сразмерно со односот меѓу остварените приходи на 
Фондот на солидарноста и вкупниот износ на ви-
шоците на расходите на општинските заедници. 

VII 
Во текот на годината на општинските заедници 

им се исплатува аконтација на надоместокот на 
расходите за задолжителните видови на здравстве-
на заштита на осигурените лица по истекот на 
секое тримесечје. 

Аконтацијата на надоместокот на расходите за 
задолжителните видови на здравствена заштитана 
осигурените лица во текот на годината ќе се пре-
сметува и исплатува тримесечно по критериумите 
и на начин утврден со одредбите од точката V и 
VI од оваа одлука. 

VIII 
Конечното утврдување и исплатување на на-

доместокот на расходите за задолжителните видови 
на здравствена заштита на осигурените лица се вр-
ши по истекот на годината врз основа на подато-
ците од завршните сметки на општинските заедни-
ци и завршната сметка на Фондот на солидарноста. 

Ако по завршната сметка на Фондот на соли-
дарноста се покаже вишок на приходи поголем од 
10% од остварените приходи во соодветната година, 
износот на вишокот на приходите над тој процент 
ќе се распоредува на општинските заедници кои 
по завршната сметка за таа година оствариле не-
покриен вишок на расходи. 

Распределбата на вишокот на приходи од прет-
ходниот став ќе се врши со посебна одлука на 
Собранието на Републичката заедница. 

IX 
Со цел да се спречи односно намали непотреб-

ното префрлување на средства од општинските за-
едници на Фондот на солидарноста и обратно, ќе 
се врши пребивање на нивните меѓусебни обврски 
на начин што ќе го утврди Стручната служба на 
Републичката заедница. 

X 
Се овластува Стручната служба на Републич-

ката заедница по потреба да издава стручни упат-
ства и објаснувања за примена на оваа одлука. 

XI 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за формирање и рабо-
тење на Фондот на солидарноста на здравственото 
осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ", бр. 10/72 и 2/74). 
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XII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Број 01—182/1 
2 февруари 1976 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

67. 
Врз основа на член 107 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ", бр. 21/71 и 24/73), член 13, став 1, 
алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 
13, алинеја 5 од Самоуправната спогодба за здру-
жување на општинските заедници на здравството 
и здравственото осигурување во Републичка заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, на седниците 
на Соборот на делегатите на работниците — ко-
рисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работниците од организациите на здружениот труд 
што вршат здравствена дејност — даватели на ус-
лугите, одржани на 2 февруари 1976 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА СОЛИДАР-
НОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ 

I 
Со Фондот на солидарноста на здравственото 

осигурување на работниците (во натамошниот текст: 
Фондот на солидарноста) управува Собранието на 
Републичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување (во натамошниот текст: Собрание 
на Републичката заедница) на начин утврден со 
Статутот на Републичката заедница. 

И 
Средствата на Фондот на солидарноста служат 

за обезбедување солидарност и порамномерно оп-
товарување на средствата на општинските заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување, 
за здравственото осигурување на работниците со 
расходите за задолжителните видови на здравстве-
на заштита. 

III 
Средствата на Фондот на солидарноста се обез-

бедуваат од: 
— општинските заедници преку посебен при-

донес од приходите од придонесите за задолжител-
ните видови на здравствена заштита, и 

— други приходи. 

IV 
Придонесот на општинските заедници за Фон-

дот на солидарноста се пресметува и наплатува од 
основица што ја сочинуваат остварените приходи 
од придонесот за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на општинските заедници, пресме-
тан со просечната стапка на тој придонес во Ре-
публиката во тековната година. 

Височината на придонесот на општинските за-
едници за Фондот на солидарноста и просечната 
стапка на придонесите за задолжителните видови 
на здравствена заштита во Републиката од прет-
ходниот став ги утврдува Собранието на Републи-
чката заедница со посебна одлука. 

Придонесот за Фондот на солидарноста во те-
кот на годината општинските заедници го уплату-
ваат месечно до 15-ти во месецот за изминатиот 
месец, а дефинитивната пресметка и уплата на 
придонесот се врши според завршните сметки на 
општинските заедници. 

V 
Право на надоместок за покривање на расхо-

дите за задолжителните видови на здравствена 
заштита што се однесуваат на осигурените лица од 
Фондот на солидарноста има секоја општинска за-
едница која ги исполнува условите утврдени со 
оваа одлука. 

VI 
Височината на надоместокот за покривање на 

вишокот на расходите за задолжителните видови 
на здравствена заштита на општинските заедници 
од Фондот на солидарноста се утврдува зависно од 
односот меѓу вкупниот износ на пресметаниот ви-
шок на расходи на сите општински заедници во 
Републиката и вкупниот износ на остварените при-
ходи на Фондот на солидарноста за тековната го-
дина. 

Како вишок на расходи на општинската заед-
ница, во смисла на претходниот став, се смета раз-
ликата меѓу фактички направените расходи за за-
должителните видови на здравствена заштита на 
осигурените лица во текот на годината, но не по-
веќе од износот на истите расходи пресметани 
според просечните трошоци за таква заштита по 
едно осигурено лице во Републиката и износот на 
остварените вкупни приходи од придонесите за за-
должителните видови на здравствена заштита за 
осигурените лица пресметани во смисла на точка 
IV став 1 и 2 од оваа одлука. 

Ако износот на остварените вкупни приходи 
на Фондот на солидарноста е еднаков или поголем 
од вкупниот износ на пресметаните вишоци на рас-
ходите за задолжителните видови на здравствена 
заштита на сите општински заедници во Републи-
ката, вишоците на расходите на сите општински 
заедници се надоместуваат во полн износ. 

Ако вкупниот износ на пресметаните вишоци 
на расходите за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на сите општински заедници во 
Републиката е поголем од вкупниот износ на оства-
рените приходи на Фондот на солидарноста, надо-
месток на вишоците на расходите ќе се изврши 
сразмерно до односот меѓу остварените приходи на 
Фондот на солидарноста и вкупниот износ на ви-
шоците на расходите на општинските заедници. 

Право на надоместок на расходите на задол-
жителните видови на здравствена заштита немаат 
оние општински заедници чии вкупни приходи, ос-
тварени од придонесите за задолжителните видови 
на здравствена заштита од осигурените лица, се 
еднакви или поголеми од фактички направените 
расходи за обезбедување на таква заштита на 
осигурените лица, но не повеќе од износот на 
расходите пресметани според просечните расходи 
за таквата заштита по едно осигурено лице во Ре-
публиката. 

VII 
Во текот на годината на општинските заедници 

им се исплатува аконтација на надоместок на рас-
ходите за задолжителните видови на здравствена 
заштита на осигурените лица по истекот на секое 
тримесечје. 

Аконтацијата на надоместокот на расходите за 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
осигурените лица во текот на годината ќе се пре-
сметува и исплатува тримесечно по критериумите 
и на начин утврден со одредбите на точката V и VI 
од оваа одлука. 

VIII 
Конечното утврдување и исплатување на на-

доместок на расходите за задолжителните видови 
на здравствена заштита на осигурените лица се 
врши по истекот на годината врз основа на пода-
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тоците од завршните сметки на општинските за-
едници и завршната сметка на Фондот на соли-
дарноста. 

IX 
Од средствата на Фондот на солидарноста ќе 

се финансира и дејноста на Републичкиот одбор на 
Црвениот крст на Македонија на обезбедување кр-
водарители и унапредување на крводарителството 
во Македонија. 

Износот на надоместокот што ќе се исплатува 
на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Ма-
кедонија за извршување на работите и задачите 
од претходниот став ќе се утврдува со посебен 
договор што за секоја одделна година ќе го склу-
чуваат тој одбор и Собранието на Републичката 
заедница. 

X 
Со цел да се спречи односно намали непотреб-

ното префрлување на средства од општинските за-
едници на Фондот на солидарноста и обратно, ќе 
се врши пребивање на меѓусебните обврски на на-
чин што ќе го утврди Стручната служба на Ре-
публичката заедница. 

XI 
Се овластува Стручната служба на Републич-

ката заедница, по потреба, да издава стручни упат-
ства и објаснувања за примена на оваа одлука. 

XII 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за формирање и рабо-
тење на Фондот на солидарноста на здравственото 
осигурување на работниците („Службен весник на 
СРМ", бр. 10/72, 4/73, 49/73 и 3/75). 

XIII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Број 01—181/1 
2 февруари 1976 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

68. 
Врз основа на член 5, став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за заеднички резерви на ос-
новните организации на здружениот труд од об-
ласта на здравството, Собранието на Републичкиот 
фонд за заеднички резерви на основните органи-
зации на здружениот труд од областа на здравство-
то, на својата седница одржана на 13 февруари 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО, ПО ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Стапката за пресметување и уплатување на 

средствата во Републичкиот фонд за заеднички 
резерви на основните организации на здружениот 
труд од областа на здравството (Фонд), по заврш-
ните сметки за 1975 година изнесува 3% од оста-
токот на доходот. 

И 
Средствата на Фондот од претходната точка се 

уплатуваат во рок од 30 дена по усвојувањето на 
завршната сметка. 

III 
Оваа одлука да се објави во „Службен весник 

на СРМ". 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Број 11 
13 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател на Собранието на 

Фондот, 
прим. д-р Василие Давидовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

69. 
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 („Службен весник на СРМ", бр. 28/73 
и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ 
ПРИМАЊА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ 

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1975 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се врши усогласување на пен-

зиите и другите примања со порастот на просеч-
ните трошоци на животот во 1975 година, кој во 
однос на 1974 година изнесува 24,5%, и со процентот 
на разликата помеѓу конечно утврдениот процент 
на порастот на трошоците на животот во 1974 го-
дина и извршеното усогласување на пензиите и 
другите примања во 1975 година според оценетиот 
пораст на трошоците на животот во 1974 година, 
кој изнесува 0,3% во однос на 1973 година. 

II 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

без заштитниот додаток, се зголемуваат, за 19,84% и 
за износ од 70 динари. 

На зголемување од претходниот став подлежат 
сите пензии определени од пензиска основа во која 
не е влезен целосно или делумно личниот доход 
односно основицата на осигурување од 1975 година, 
сразмерниот дел на пензијата определен за времето 
поминато на работа во СФРЈ, пензиите остварени 
врз основа на меѓународни конвенции за социјално 
осигурување со важност до 31 декември 1974 го-
дина, како и исклучително признаените пензии 
според член 27 и 44 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување остварени до 30 јуни 
1975 година. 

Привремените пензии определени според член 
38 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија се зголе-
муваат за 19,84% и за износот од 70 динари, со тоа 
што така зголемената пензија не може да биде 
повисока од граничниот износ на најниското пен-
зиско примање. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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III 
Пензиите на борците на НОВ од пред 9 септем-

ври 1943 година определени од гарантираната пен-
зиска основа во смисла на член 38, став 4 односно 
член 42, став 2 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, аконта-
тивно се зголемуваат за 20%. 

Усогласувањето на пензиите од претходниот 
став ќе се изврши по утврдувањето на просечниот 
личен доход на работниците во Југославија оства-
рен во 1975 година. 

IV 
Паричниот надоместок за телесно оштетување, 

како и материјалното обезбедување и привремениот 
надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат 
на усогласување по член 99 од Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија се зголемуваат за 24,8%. 

Основите од кои се определува паричниот на-
доместок за телесно оштетување во 1975 година од 
1 јануари 1976 година се зголемуваат за 24,8%. 

V 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето на пензиите и другите примања спо-
ред точка II, III и IV од оваа одлука служи изно-
сот на пензијата, без заштитниот додаток, односно 
износот на другите примања што на корисникот му 
следувал за месец декември 1975 година, не земајќи 
го предвид зголемувањето според Одлуката за вон-
редно усогласување на пензиите и другите прима-
ња според порастот на трошоците на животот во 
1975 година („Службен весник на СРМ", бр. 40/75). 

VI 
На пензиите зголемени според одредбите на 

оваа одлука се одредува нов износ на заштитниот 
додаток според одредбите на соодветната одлука. 

VII 
Усогласувањето на пензиите и другите прима-

ња — според одредбите на оваа одлука ќе се из-
врши, и тоа: 

1) на пензиите и другите примања за кои е 
донесено решение до влегувањето во сила на оваа 
одлука од Стручната служба на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија по службена должност, без донесување на 
решение, 

2) на пензиите и другите примања за кои ре-
шение за остварување на правото ќе се донесе но 
влегувањето во сила на оваа одлука од овласте-
ните стручни служби за донесување на решенија 
за правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување во прв степен, при донесувањето на реше-
нието. 

VIII 

Појаснување за примената на одделните од-
редби од оваа одлука дава Стручната служба на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01—169/1 
10 февруари 1976 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. ;о. 

70. 
Врз основа на член 18, став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 46/72) и член 26, став 2 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 10 фе-
вруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ 

ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Најнискиот износ на пензиите за 1976 година 

изнесува 700 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01—170/1 
10 февруари 1976 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

71. 
Врз основа на член 18, став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 46/72) и член 125 од Статутот 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ", бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 февруари 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 

Граничниот износ на најниското пензиско при-
мање за определување висината на заштитниот 
додаток на пензијата, почнувајќи од 1 јануари 1976 
година, се утврдува во износ од 1380 динари. 

II 
Определувањето на новиот износ на заштит-

ниот додаток според граничниот износ на најнис-
кото пензиско примање од претходната точка на 
корисниците на пензија кои имаат право на таков 
додаток на 1 јануари 1976 година ќе го изврши 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија по 
службена должност, без донесување на писмени 
решенија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01—171/1 
10 февруари 1976 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 
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72. 
Врз основа на член 203, став 1, точка 1, а во 

врска со член 127 и 129 од Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 28/73 и 
28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИ-
КОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО 
ДОМАЌИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО НА 

ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА 

Член 1 
На корисникот на пензија му следува право 

на заштитен додаток на пензијата ако пензијата 
му е помала од пропишаниот граничен износ на 
најниското пензиско примање за годината во која 
се остварува правото и ако ни корисникот на пен-
зијата ни членовите на неговото домаќинство не-
маат други приходи доволни за издржување (цен-
зус на приходите). 

Се смета дека ни корисникот на пензија ни 
членовите на неговото домаќинство, во смисла на 
одредбите на член 127 став 1 од Статутот на Заед-
ницата, немаат други приходи доволни за издр-
жување: 

1) ако приходите остварени по основ од работен 
однос (лични доходи, надоместоци, пензии и друго) 
не изнесуваат повеќе од 583 динари месечно по 
член на домаќинството, 

2) ако приходот од земјоделска дејност (ката-
старски приход) не изнесува повеќе од 212 динари 
годишно по член на домаќинството, 

3) ако приходите од вршење на занаетчиска и 
друга стопанска дејност, или од интелектуални ус-
луги, како и приходите од имот и имотни права 
што подлежат на данок (останати приходи) не из-
несуваат повеќе од 233 динари месечно по член на 
домаќинството. 

Член 2 
АКО корисникот на пензија и членовите на не-

говото домаќинство имаат истовремено приходи по 
различни основи од член 1 на оваа одлука и ако 
тие приходи секој за себе се помали од определе-
ниот износ во истиот член, сите приходи на дома-
ќинството се сведуваат на месечни приходи оства-
рени по основ на работен однос, на тој начин што 
годишниот катастарски приход се дели со 12 и 
количникот се множи со коефициентот 33, а оста-
натите месечни приходи се множат со коефициен-
тот 2,5. Збирот на така сведените и собраните вкуп-
ни приходи на домаќинството (вдлучително и при-
ходите остварени по основ на работен однос) се 
дели со бројот на членовите на домаќинството и 
ако количникот изнесува помалку од 583 на корис-
никот на пензија му следува право на заштитен 
додаток. 

Член 3 
На досегашните корисници на заштитен дода-

ток на пензијата им продолжува правото на за-
штитен додаток до 31 август 1976 година и со таа 
дата им се запира исплатата. 

За продолжување на правото на заштитниот 
додаток корисниците се должни да поднесат нови 
докази за семејната положба и приходите на дома-
ќинството. 

Член 4 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување височината 
на приходите на корисникот на пензија и члено-
вите на неговото домаќинство од кои зависи пра-
вото на заштитен додаток на пензијата („Службен 
весник на СРМ", бр. 28/73, 47/73 и 18/75). 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 март 1976 година. 

Бр. 01—172/1 
10 февруари 1976 година Претседател, 

С к о п ј е Лилјана Манева, е. р. 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

— РАДОВИШ 
73. 

Врз основа на член 14, став 1, точка 3 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата, а по пред-
лог на Извршниот одбор донесена на седница од 
26. 12. 1975 година, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на својата седница одржана 
на 16 јануари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност и од 
личен доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата. 

II 
Стапката на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 0,50% на бруто личен доход; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 0,50'%); 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност —- по стапка од 1°/о; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 1 °/о. 

III 
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 10 
16 јануари 1976 година 

Р а д о в и ш 
Претседател, 

Невенка Бојаџиева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РАДОВИШ 

74. 
Врз основа на член 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30, став 1 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Радовиш, Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, на седницата на Соборот на делегатите 
на земјоделците-корионици на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од организациите 
на здружениот труд во здравството-даватели на 
услугите, одржана на 29 декември 1975 година, 
донесе 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 
ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонес од катастарскиот до-

ход на земјоделците се определува во висина од 
12% од тоа: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 9%, и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови од 3%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изне-
сува 25,00 динари: 

— на име придонес за задолжителните видови 
на здравствена заштита 15,00 динари, и 

— на име придонес за правата од здравстве-
ното осигурување над задолжителните видови 
10,00 динари. 

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

— на име придонес за задолжителните видови 
на здравствена заштита 60,00 динари, и 

— на име придонес за правата од здравствената 
заштита над задолжителните видови 30,00 динари. 

II 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на стапката на при-
донесот и катастарскиот доход и паушалниот при-
донес по осигуреник за здравствено осигурување 
на земјоделците за 1975 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 7/75). 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на об-

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

30 декември 1975 година 
Р а д о в и ш 

П р е т с е д а т е л , 
Глигор Дунгевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО 

75. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 7 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Куманово, а по предлог на Извршниот 
одбор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, на седницата на делегатите — корисници 
на услугите — работници и давателите на услуги 
— работници на организациите на здружениот труд 
на здравството, одржана на 25 декември 1975 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО 
(ФОНД НА РАБОТНИЦИ) ЗА ПЕРИОДОТ 

ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА 

Член 1 
До донесување на финансискиот план за 1976 

година Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово (фондот 
на работници) времено ќе се финансира за перио-
дот јануари — март 1976 година, во рамките на 
стварните приходи и расходи за истиот период од 
претходната година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 03—3210/1 
25 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател, 

Стојан Великовски, е. р. 

76. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 7 од Само-

управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Куманово, а по предлог на Извршниот од-
бор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кума-
ново, на седницата на делегатите — корисници на 
услугите — земјоделци и давателите на услуги —• 
работници на организациите на здружениот труд 
на здравството, одржана на 25 декември 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО 
(ФОНД НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ) ЗА ПЕРИОДОТ 

ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА 

Член 1 
До донесување на финансиски план за 1976 

година, Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово (фонд на 
земјоделци) времено ќе се финансира за периодот 
јануари — март 1976 година, во рамките на оства-
рените приходи и расходи за истиот период од 
претходната година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 03—3212/1 
25 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател, 

Стојан Величковски, е. р. 

77. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 16 од 

Самоуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Куманово, а по предлог на Извршниот од-
бор, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Куманово, 
на седницата на сите собори на делегатите, одржа-
на на 25 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ — КУМАНОВО ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ 

— МАРТ 1976 ГОДИНА 

Член 1 
До донесување на финансискиот план за 1976 

година и склучување спогодба за регулирање на 
меѓусебните односи, Стручната служба на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Куманово, времено ќе се финансира 
за периодот јануари — март 1976 година, во рам-
ките на остварените приходи и расходи за истиот 
период од претходната година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРЖ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 03—3213/1 
25 декември 1975 година 

Куманово 
Претседател, 

Стојан Величковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО 

78 
Врз основа на член 25, став 1, точка 7 од Само-

управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кратово, а по предлог на Извршниот одбор, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кратово, 
на седницата на делегатите — корисници на услу-
гите — работници и давателите на услуги — ра-
ботници на организациите на здружениот труд на 
здравството, одржана на 26 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО (ФОНД 

НА РАБОТНИЦИ), ЗА ПЕРИОДОТ 
ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА 

Член 1 
До донесување на финансиски план за 1976 го-

дина, Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кратово (Фонд на 
работници) времено ќе се финансира за периодот 
јануари — март 1976 година, во рамките на оства-
рените приходи и расходи за истиот период од 
претходната година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРЖ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 01—3083/1 
26 декември 1975 година 

Кратово 
Зам. претседател, 

Добре Ивановски, е. р. 

79. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 7 од Само-

управната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кратово, а по предлог на Извршниот од-
бор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кратово, 
на седницата на делегатите — корисници на услу-
гите — земјоделци и давателите на услуги — ра-
ботници на организациите на здружениот труд на 
здравството, одржана на 26 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО (ФОНД 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ), ЗА ПЕРИОДОТ 
ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА 

Член 1 
До донесување на финансиски план за 1976 го-

дина Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кратово (Фонд на земјо-
делци) времено ќе се финансира за периодот ја-
нуари — март 1976 година, во рамките на остваре-
ните приходи и расходи за истиот период од прет-
ходната година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРЖ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 01—3086/1 
26 декември 1975 година 

Кратово 
Зам. претседател, 

Добре Ивановски, е. р. 

80. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 16 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Кратово, а по предлог на Извршниот 
одбор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на сите собори на делегатите, 
одржана на 26 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — КРАТОВО, ЗА ПЕРИОДОТ 
ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА 

Член 1 
До донесување на финансиски план за 1976 

година и склучување спогодба за регулирање на 
меѓусебните односи, Стручната служба на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кратово, времено ќе се финансира 
за периодот јануари — март 1976 година, во рам-
ките на остварените приходи и расходи за истиот 
период од претходната година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРЖ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 01—3087/1 
26 декември 1975 година 

Кратово 
Зам. претседател, 

Добре Ивановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

81. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ", бр. 21/71), член 18, став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 30 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница' на здравството и здравственото осигу-
рување — Струмица, на седницата на Соборот на 
делегатите — корисници на услугите — работници 
одржана на 26 декември 1975 година донесе 

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

СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, усло-

вите за стекнување и начинот на остварување 
правото за спрема на секое новородено дете, која 
припаѓа на осигуреникот на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица. 
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Член 2 
Висината на помошта за опрема на секое но-

вородено дете се утврдува во паушален износ за 
секое новородено дете и тоа: 

1. од 250,00 дин. — ако приходите во заед-
ничкото домаќинство надминуваат повеќе од 750,00 
дин. по член месечно од личниот доход во претход-
ното пресметковно тримесечје; 

2. од 300,00 дин. — ако приходите во заеднич-
кото домаќинство не надминуваат повеќе од 750,00 
дин. по член месечно од личниот доход во прет-
ходното пресметковно тримесечје. 

Член 3 
Помош за спрема на новородено дете се ис-

платува ка ј Службата за Заедницата со поднесок: 
1. за исплата пред породувањето оценка од 

лекарот-гинеколог дека породувањето ќе уследи во 
рок од 1 месец од денот на оценката; 

2. за исплата по породувањето •— извод од ма-
тичната книга на родените; 

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

Член 4 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

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

Член 5 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на по-
мошта за опрема на новородено дете на осигуре-
никот („Службен весник на СРМ", бр. 5/75). 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 01. 1976 година. 

Бр. 02-2066/1 
26 декември 1975 година 

С т р у м и ц а 
Претседател, 

Најден Витларов е. р. 

82. 
Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови за здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 21/71), член 18, 
став 3 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
30 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на седницата на 
Соборот на делегатите — корисници на услугите 
— работници, одржана на 26 декември 1975 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУ-
ВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот на упо-

требата на превозните средства, условите и начи-
нот на остварувањето на надоместокот на патните 
трошоци и висината на надоместокот за трошо-
ците за исхрана и сместување за време на пату-
вање и престој во друго место во врска со оства-
рувањето на здравствената заштита што им при-

паѓа на осигурените лица на товар на средствата 
на Заедницата, а во случаите кога користат здрав-
ствена заштита на начин пропишан со Законот, 
Статутот и Правилникот за начинот на оствару-
вањето на здравствената заштита на Заедницата. 

Надоместок на превозни трошоци 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица за случаите предви-
дени во Статутот на Заедницата во висина на та-
рифата за редовни средства на јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица и кота поради итност на слу-
чајот или здравствената состојба по налог на ле-
кар или здравствена организација превозот е из-
вршен и со други превозни средства. ' 

Кога превозот, во случај од претходниот став 
е извршен без претходен наод на лекар или здрав-
ствена организација, оправданоста на превозот на 
превозните средства накнадно ја цени лекарска 
комисија по претходно прибавено мислење од ле-
кар — поединец, кој му пружал здравствена за-
штита на осигуреното лице. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се од-

редува по правило според најкусата релација и 
тоа по основната тарифа од редовните превозни 
средства на јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се 
смета: 

1. Кога патувањето се врши со железница, оси-
гуреното лице има право на полната цена на чи-
нењето на брзи воз од II класа; 

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

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

Кога на иста релација постојат железнички, 
автобуски и бродски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надоместок на превозните трошоци 
по најкусата релација и најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на член 2 
став 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците 
за превоз припаѓа на осигуреното лице по 1,30 дин. 
од километар, кога колата за брза помош не била 
во состојба превозот да го изврши. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, по посебни прописи, има 

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

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

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

Член 6 
Налогот односно упатот за упатување во дру-

го место поради специјалистички преглед, важи по 
правило само за едно патување. Доколку лекарот 
—специјалист ка ј кого осигуреното лице е упа-
тено, најде дека е потребно испитување и леку-
вање и ка ј други специјалисти, упатот важи за 
сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице од претходниот став е 
упатено односно на основа упатот преземено на 
амбулантно-специјалистичко лекување или испи-
тување, издадениот налог важи за сето време с& 
додека не заврши испитувањето односно лекува-
њето. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Стр. 90 — Бр. 5 
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Висина на надоместокот на име трошоци за ис-
храна и сместување за време на патување и пре-

стој во друго место 

Член 7 
Надоместок на име трошоци за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место на осигуреното лице му припаѓа и тоа: 

1. Во подрачјето на општината на Заедницата 
— во износ од 30,00 динари; 

2. Во подрачјето на Општинската заедница — 
во износ од 40,00 динари; 

3. Во сите други места во земјата, освен во 
републичките и покраинските центри, во износ 
од 50,00 динари; 

4. Во сите републички и покраински центри во 
земјата во износ од 60,00 динари. 

Ако здравствената работна организација оси-
гуреното лице го задржи повеќе од еден ден за 
амбулантно-поликлиничко лекување, во тој слу-
чај осигуреното лице има право на надоместок на 
име трошоци за исхрана и сместување, покрај на-
доместокот предвиден во претходните точки 3 и 4 
плус по 40,00 динари на ден. 

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

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

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

Член 8 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

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

Член 9 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

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

Член 10 
Со денот на применувањето на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за надоместок на 
патните трошоци и трошоците за исхрана и смес-
тување на осигурените лица („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/75). 

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

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

Бр. 02-2067/1 
26 декември 1975 година 

С т р у м и ц а 
Претседател, 

Најден Витларов, с.р. 

83. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ", бр. 21/71), член 18, став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 30 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на седницата на соборот на делегатите — 
корисници на услуги — работници, одржана на 26 
декември 1975 година донесе 

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

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, усло-

вите за стекнување и начинот на остварување 
правото на надоместок на потребните трошоци и 
посмртната помош во случај на смрт на осигуре-
но лице на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица. 

Член 2 
Надоместокот на име погребни трошоци се ут-

врдува во износ: 
1) од 1.500,00 динари, во случај на смрт на оси-

гурено лице постаро од 14 год. на животот; 
2) од 1.200,00 динари, во случај на смрт на оси-

гурено лице од 7 до 14 годишна возраст; 
3) од 900,00 динари во случај на смрт на оси-

гурено лице од 1 до 7 годишна возраст; 
4) од 600,00 динари, во случај на смрт на оси-

гурено лице до 1 годишна возраст. 

Член 3 
Надоместокот на потребните трошоци на оси-

гуреното лице умрено и закопано надвор од мес-
тото на постојаното живеалиште се определува и 
исплатува во височината на надоместокот опре-
делен според местото на законот, ако е тоа за ко-
рисникот поповолно. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гуреното лице умрено за време на престој во 
странство се определува во височина на неопходно 
потребните трошоци за закоп во земјата во која 
осигуреното лице умрело. 

Височината на неопходните трошоци за закоп 
од претходниот став ја оценува надлежниот ор-
ган на Заедницата, земајќи го предвид прибаве-
ното мислење за тоа од дипломатско — конзулар-
ното претставништво на СФРЈ во таа земја. 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот оси-

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

Член 6 
Надоместокот на погребните трошоци се ис-

платува на лицата кои го извршиле закопот на 
осигуреното лице, врз основа на изводот од матич-
ната книга на умрените и здравствената легити-
мација на умреното осигурено лице. 

Посмртната помош во случај на смрт на оси-
гуреникот се исплаќа на најстариот член на се-
мејството кој го издржувал осигуреникот до него-
вата смрт. 

Член 7 
Барањето за исплата на надоместокот на по-

требните трошоци и посмртната помош стасува на 
денот на смртта на осигуреното лице. 

Член 8 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

за осигурените случаи што ќе настанат по неј-
зината примена. 

Член 9 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на на-
доместокот на погребните трошоци и посмртната 
помош на осигурените лица („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/75). 

25 февруари 1976 
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Член 10 
Оваа одлука влегува -во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе се 
применува од 1. 01 1976 година. 

Бр. 02-2068/1 
26 декември 1975 година 

С т р у м и ц а 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

84. 
Врз основа на член 36 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ" бр. 21/71), член 82 став 2 и 3 од 
Статутот на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците, член 17, став 3 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 30 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Струмица, на седницата на Соборот на 
делегатите —• корисници на услугите — работни-
ци, одржана на 26 декември 1975 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ИЗНОС НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ 

ЛЕКОВИ 

Член 1 
На име учество во трошоците за користење 

на издадените лекови, освен лековите за чија при-
мена е потребна интервенција на стручен здрав-
ствен работник, осигурените лица плаќаат по 4,00 
динари по издаден лек препишан на рецепт и на-
бавен во аптека или друга здравствена работна 
организација на подрачјето на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, без оглед на цената — вред-
носта на издадениот лек. 

По исклучок, ако препишаниот лек е под вред-
носта од 4,00 динари, лекот се издава со наплата 
на неговата вредност. 

Член 2 
Учество во трошоците од претходниот член на 

оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои 
лековите им се препишани и ги користат по основ 
на задолжителните видови на здравствената за-
штита и во случај на несреќа на работа и заболу-
вања од професионални болести (член 30 и 32 од 
Законот). 

Член 3 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за височината на 
постојниот износ на учеството на осигурените ли-
ца во трошоците за користење на издадените ле-
кови („Службен весник на СРЖ", бр. 6/75). 

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

јавувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе 
се применува од 1. 01. 1976 година. 

Бр. 02-2069/1 
26 декември 1975 година 

С т р у м и ц а 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

85. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 21/71) и член 25, точка 
9 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Свети Николе, Собранието на За 
едницата, на седницата на Соборот на делегатите 
корисници на услугите — земјоделци и Соборот 
на делегатите на давателите на услугите од здрав-
ствените работни организации, одржана на 25 де-
кември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидност во извршувањето на об-
врските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и други организации на кои 
им се доверува спроведувањето на здравственото 
осигурување, Заедницата на здравственото осигу-
рување ќе издвојува средства во резервен фонд 
од фондот за здравствено осигурување на земјо-
делците. 

И 
Задолжителна резерва за 1976 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот приход на Заедницата на здравственото оси-
гурување на фондот »на земјоделците по стапка 
од 3»/о. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 01-468 
25 декември 1975 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

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

25, став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здоавстве-
ното осигурување („Службен весник на СРЖ", бр. 
5/74) и член 25, точка 8 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Свети 
Николе, Собранието на Заедницата, на седницата 
на Соборот на делегатите корисници на услугите 
— земјоделци и Соборот на давателите на услу-
гите, одржана на 25 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА, УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и из-

носите на придонесите на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1976 година. 

II 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните придонеси за здравственото осигурување: 
1. Осигурениците-земтоделци кои имаат сопстве-

на земја (катастарски доход) ќе плаќаат: 
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а) да стапка од 10% на катастарскиот доход, 
во која се содржи: 4% за задолжителни видови на 
здравствената заштита и 6% за правата што Заед-
ницата сама ги утврдува; 

б) по 30 динари по глава на член на семеј-
ството и сопственик на земјоделскиот имот, од кои: 
10 динари на име правата од задолжителните ви-
дови на здравствената заштита и 20 динари за 
правата што Заедницата сама ги утврдува; 

2. Осигурениците земјоделци кои немаат соп-
ствена земја (катастарски доход) а таква обрабо-
туваат под наем и се занимаваат со земјоделство 
ќе плаќаат: 

а) по 80 динари на домаќинство, во кои се 
содржани 30 динари на име задолжителни видови 
на здравствената заштита и 50 динари за правата 
што Заедницата сама ги утврдува; 

б) по 30 динари по член на семејството и гла-
ва на домаќинството, во кои се содржани: 10 ди-
нари за задолжителни видови на здравствената 
заштита и 20 динари за правата што Заедницата 
сама ги утврдува. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 01-468 
25 декември 1975 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

87. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ", бр. 21/71) и член 25, точка 9 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Свети Николе, Собранието на Заед-
ницата, на седницата на соборот на корисниците 
на услугите- работници и соборот на даватели на 
услугите од здравствените работни организации, 
на седницата одржана на 25 декември 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД ОД ФОНДОТ ЗА ЗД-
РАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидност во извршувањето на обврс-
ките опрема осигурениците, здравствените работ-
ни организации и други организации на кои им 
се доверува спроведување на здравственото оси-
гурување, Заедницата на здравственото осигуру-
вање од фондот на работниците ќе издвојува сре-
дства во резервниот фонд. 

II 
Задолжителната резерва во 1976 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинуваат вкуп-
ните приходи на Заедницата на фондот за здрав-
ственото осигурување на работниците по стапка 
од 3%. 

III 
Оваа одлука влегува во (Сила со денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 01-468 
25 декември 1975 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

88. 
Врз основа на член 102 од Законот на здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 21/71) и член 25, точка 
8 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Свети Николе, Собранието на За-
едницата, на заедничката седница на соборот на 
корисниците на услуги — работници и соборот на 
давателите на услуги од здравствените работни 
организации, на седницата одржана на 25 декем-
ври 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

ВОН РАБОТЕН ОДНОС ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат придонесите за 

здравствено осигурување на одредени категории 
лица вон работен однос, осигурени при Заедни-
цата на здравството и здравственото осигурување 
— Свети Николе за 1976 година. 

Член 2 
Обврзниците на придонесот за здравствено оси-

гурување определени со Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението ќе плаќаат при-
донес за здравствено осигурување во постојан ме-
сечен износ и тоа: 

1. За лицата на доброволна практика (волон-
тери) што не примаат личен доход, ако работат 
со полно работно време (член 13, став 1 точка 6 од 
Законот) — 60,00 динари; 

2. За учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за квалификувани работни-
ци, за кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава во работната организација, училиш-
тето или кај приватниот работодавец (член 13, став 
1, точка 7 од Законот) — 50,00 динари; 

3. За лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, лицата кои учествуваат во организи-
рани работни акции ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат 
на пред во ј нинка обука — логорување и лицата 
припадници на територијалните единици, лицата 
припадници на цивилната заштита за време на 
изведувањето на задачите на територијалната од-
брана (член 17, став 1, точка 1 до 4 од Законот) 
— 40,00 динари; 

4. За уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет (член 17, став 1, точка 5 од Законот) — 
40,00 динари; 

5. Учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факулте-
тите, уметничките академии, за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата, лицата 
кои учествуваат на младински работни акции кои 
по прописите за инвалидското осигурување се оси-
гурени за сите случаи на инвалидност, лицата кои 
учествуваат во организирани работни акции, ли-
цата кои се наоѓаат на предвојничка обука, лицата 
кои се наоѓаат на извршување задачи на тери-
торијалната одбрана или на цивилната зашти-
та и за припадниците на доброволните органи-
зации на противпожарната заштита (член 18, став 
1, точка 1 до 5 и точка 8 од Законот) — 40,00 ди-
нари. 

Член 3 
Посебен придонес на здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа во странство што жи-
веат на подрачјето на оваа Заедница, а на кои 
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не им е обезбедена заштита кај странскиот но-
сител на здравственото осигурување, ќе плаќаат 
самите осигуреници — работници вработени кај 
странскиот работодавец во постојан месечен из-
нос за секој осигурен член на семејството при За-
едницата во месечен износ од 70,00 динари. 

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

несувањето ќе се применува од 1. 01. 1976 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-468 
25 декември 1975 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

89. 
Врз основа на член 36, став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 21/71) и член 25, 
точка 10 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Свети Николе, Собрани-
ето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување, на седницата на Со-
(борот на делегатите — корисници на услугите — 
земјоделци и Соборот на давателите на услугите, 
одржана на 25 декември ,1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ — ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на учес-

твото- партиципацијата на осигурениците — зем-
јоделци во трошоците при користење на здрав-
ствената заштита предвидена според законот и 
нормативните акти на Заедницата. 

Член 2 
Осигурениците — земјоделци учествуваат во 

трошоците при користење на здравствената за-
штита само во незадолжителните видови на здрав-
ствената заштита — во правата што Заедницата 
сама ги утврдува. 

Вишната на учеството од претходниот став на 
овој член изнесува 50% од цената на услугите 
наведени во член 3 од оваа одлука. 

Член 3 
Осигурениците — земјоделци со учество од 50% 

од цената на здравствената услуга имаат право 
да ги користат следните видови на здравствена 
заштита: 

1. Преглед и лекување ка ј лекар од општа 
практика и лекар специјалист во сите видови на 
амбулантно-поликлинички здравствени работни ор-
ганизации, како и потребни медицински и лабо-
раториски испитувања во врска со прегледот; 

2. Стационари лекување во сите стационарни 
здравствени работни организации, вклучувајќи ги 
и специјализираните стационари, освен стациона-
р и ^ 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 
најблиската здравствена работна организација ко-
ја може да му пружи потребна лекарска помош; 

5. Лекови и санитетски материјали во амбу-
лантно^поликлиничкото лекување кога не се пре-
сметани во цената на услугата. 

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

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-468 
25 декември 1975 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

90. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6, член 

25, став 3 и член 26 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74) и член 25, точка 8 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Свети 
Николе, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на Соборот на делегатите корисници на ус-
лугите-работници и Соборот на делегатите дава-
тели на услугите од здравствените работни орга-
низации, одржана на 25 декември 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
а) Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работниците за 1976 година се утвр-
дува на 7,10% на бруто-износ како основица и тоа: 

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

— за здравствена заштита што Заедницата са-
мостојно ја утврдува — 4,30%; 

б) Придонесот по оваа одлука ќе се пресме-
тува и исплатува и тоа: 

— за организациите на здружениот труд што 
се опфатени со Упатството во номенклатурата од 
1 заклучно со 8, како основица за пресметување 
на придонесот ќе служи остварениот доход на-
мален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доход; 

— за организациите што се опфатени со но-
менклатурата 9 и 0, како основица за пресмету-
вање на тој придонес ќе служи бруто личниот 
доход и другите примања. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за случај повреда при работа и заболува-
ње од професионални болести се утврдува на 0,40% 
за 1976 година и тоа: 

— за организациите на здружениот труд што 
се опфатени со упатството во номенклатурата од 
1 заклучно со 8, како основица за пресметување 
на цридонесот ќе служи остварениот доход нама-
лен за пресметаните законски и договорни обврс-
ки, освен данокот на доход; 

— за организациите што се опфатени со но-
менклатурата 9 и 0, како основица за пресмету-
вање на тој придонес ќе служи бруто личниот 
доход и другите примања. 

Член 3 
Основицата и стапката на придонесот за здрав-

ственото осигурување во случај на повреда на ра-
бота и професионално заболување за работите кои 
се вршат по основ на договор за дело, се утврду-
ваат: 

— Основицата за пресметување на придонесот и 
договорниот износ за извршената работа по до-
говор за дело; 
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— Висината на стапката на придонесот се ут-
врдува на 0,5% од основицата исплатена за ра-
ботите по договор за дело. 

Член 4 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени 
на работа во странство од основните организации 
на здружен труд (деташирани работници) се оп-
ределува во височина од 20% од утврдената ос-
новица што ја претставува: 

— .просечниот нето личен доход на работни-
ците во матичната организација исплатен во го-
дината што претходи на годината во која работ-
никот е испратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен до-
ход во претходната година, како основица се зема 
исплатениот просечен нето личен доход во матич-
ната организација од претходната година на сите 
работниците од категоријата што ја има деташира-
ниот работник. 

Основиците од претходниот став во текот на 
годината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
пресметуваат зголемени со просекот на зголеме-
ниот личен доход во матичната организација во 
годината кога деташирањето е извршено спрема 
претходната година. 

Член 5 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот, при уплата на при-
донесите за здравственото осигурување и посеб-
ниот придонес за користење на здравствена за-
штита во странство на самиот налог-уплатница да 
даде спецификација за уплатените придонеси по 
видови на правата со ознака на ооновиците и на 
периодот за кој се пресметува и уплатува придо-
несот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбите 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 
За лицата кои привремено ќе останат вон ра-

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

— по 7,10% од основицата на бруто износот што 
служи за материјално обезбедување. 

— по 9,90% од основицата на нето износот што 
служи за материјално обезбедување. 

Основицата за пресметување и плаќање на 
придонесот за здравствено осигурување ја сочи-
нува износот исплатен на име паричен надоместок 
на привремено безработните лица за кое се пре-
сметува и исплатува придонесот за здравствено 
осигурување. 

Ако за времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување не може да се определи 
на начин утврден во претходниот став бидејќи не 
се исплатува надомест на привремено безработни-
те лица, како основица за .пресметување на придо-
несот служи основицата во која последен пат е 
пресметан придонесот за здравственото осигурува-
ње. 

Член 7 
Основицата за пресметување и плаќање на 

придонесите на здравственото осигурување и за 
утврдување правата од здравственото осигурува-
ње на лицата вработени кај приватни работодав-

ци, за кои со Законот за здравственото осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението не е утврдена основица 
за придонес, се утврдуваат и тоа: 

Основицата за пресметување и плаќање на 
придонесите за здравственото осигурување и за 
утврдување на правата од здравственото осигуру-
вање за лицата од претходниот став изнесува: 

1. За лицата вработени како неквалификувани 
работници — 1.200 динари; 

2. За лицата вработени како квалификувани 
работници — 1.500 динари; 

3. За лицата вработени како висококвалифи-
кувани работници — 1.800 динари; 

4. За домашни помошнички — 1.200 динари. 
Основиците се утврдени во нето износ. , 

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

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 01-468 
25 декември 1975 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

91. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав- * 

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРИ" бр. 21/71) и член 25 точка 9 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, Собранието на Заедницата, на седни-
цата на Соборот на корисниците на услугите-ра-
ботници и Соборот на давателите на услугите од 
здравствените работни организации, одржана на 
25 декември 1975 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА 

РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 
1976 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиски средства за фи-

нансирање на проширената репродукција во здрав-
ствените работни организации во 1976 година да 
се издвојува средства во фондот за унапреду-
вање и развој на здравствената служба во висо-
чина од 4,00% од фондот на здравственото осигуру-
вање на работниците. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-468 
25 декември 1975 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

92. 
Врз основа на член 25, точка 10 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата на Соборот на делегатите корисници на 
услугите — работници и Соборот на делегатите 
— даватели на услугите од здравствените работни 
организации, на седницата одржана на 25 декември 
1975 година, донесе 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 5 — Стр. 95 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВА-
ЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

I 
Височината на надоместокот на трошоците за 

исхрана и сместуваше за време на патување и 
престој во друго место во врска со остварувањето 
на здравствена заштита на осигурените лица из-
несува: 

— 20 динари во рамките на општината; 
— 60 динари во сите други градови во Ре-

публиката; 
— 100 динари надвор од СРM. 
За деца до 15 годишна возраст ќе се испла-

тува 50°/о од износите определени во став 1 од 
оваа точка. 

II 
Осигуреникот остварува право на дневница ко-

га патувањето и престојот во друго место трае 
вкупно повеќе од 12 часа, половина дневница ко-
га патувањето трае од 8 до 12 часа, а за време по-
малку од 8 часа не следува дневница. 

III 
На осигуреникот при остварувањето на здрав-

ствената заштита, покрај надоместокот на трошо-
ците за исхрана и патување му се признаваат са-
мо врз основа на поднесена потврда од органи-
зацијата каде се ноќевало. 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 01-468 
25 декември 1975 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

93. 
Врз основа на член 36 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ", бр. 21/71), член 25, точка 10 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Свети Николе, Собранието на Заедни-
цата, на седницата на Соборот на делегатите —• 
корисници на услугите — работници и Соборот на 
давателите на услугите, одржана на 25 декември 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ НАБАВКА 

НА ЛЕКОВИ 

Член 1 
На име учество во трошоците за користење 

на издадени лекови, освен лековите за чија при-
мена е потребна интервенција на стручен здрав-
ствен работник (ампуларни лекови кои непосредно 
се имплицираат) осигурените лица плаќаат по 
3,00 динари по издаден лек препишан на рецепт 
и набавен во аптека или друга здравствена ра-
ботна организација на подрачјето на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Свети Николе, без обѕир на цената-
вредноста на лекот. 

По исклучок, ако препишаниот лек е под вред-
носта на партиципацијата, под 3,00 динари, лекот 
со издава со наплата на полната цена на тој лек. 

Член 2 
Учество во трошоците од претходниот член не 

плаќаат осигурените лица во следните случаи: 
— за лекови кои се препишуваат по основ на 

права од задолжителните видови на здравствена 
заштита; 

— уживателите на лични, инвалидски и се-
мејни пензии кои користат заштитен додаток на 
пензиј ата; 

— привремено безработните лица, пријавени 
во СИЗ за вработување кои користат право на 
материјално обезбедување. 

Член 3 
Износот на учеството од член 1 на оваа од-

лука осигуреното лице го плаќа веднаш при на-
бавката на лекот во аптеката, односно здравстве-
ната работна организација. 

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

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРЖ". 

Број 01-468 
25 декември 1975 година 

Свети Николе 

Претседател, 
Здравко Богатинов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

94. 
Врз основа на член 25, став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ" бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница и ос-
новни заедници на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес, на заедничката сед-
ница на Соборот на делегатите на корисниците на 
услугите — работници и на Соборот на делегатите 
на давателите на услуги, одржана на 29. 12. 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата 
за здравственото осигурување на лицата врабо-
тени кај приватните работодавци за кои со За-
конот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствената заштита на насе-
лението не е утврдена основицата за придонес. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работо-

давци основицата е личниот доход на работникот, 
но не помалку од следниот износ: 
— за неквалификувани работници 1.200 дин. 
— за полуквалификувани работници 1.400 дрт. 
— за квалификувани работници 1.600 дин. 
— за висококвалификувани работници 1.800 дин. 
— за домашни помошнички 1.200 дин. 
— за лицата на доброволна практика 

(волонтери) 1.600 дин. 
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Член 3 
За учениците во стопанството, односно учени-

ците во училиштата за квалификувани работни-
ци, за кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава во работната организација, училиш-
тата или кај приватниот работодавец е наградата 
што ја прима, но не помалку од следниот износ: 
— за прва година 150 динари 
— за втора година 250 динари 
— за трета година 350 динари 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

01-бр. 566 
29 декември 1975 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

95. 
Врз основа на член 46, став 5 од Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Титов Велес, а во врска со точка I 
од Одлуката на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Велес, 
за привремено регулирање на одредени прашања 
за финансирањето, број 247 од 27. 4. 1974 година. 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, на седницата на 
Соборот на делегатите на корисниците на услугите 
— работници и Соборот на делегатите на давате-
лите на услуга, одржана на 29 декември 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 

1976 ГОДИНА 

I 
Стапката за издвојување на средствата за ре-

зервниот фонд на основните заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување на работни-
ците — Титов Велес, Гевгелија и Неготино за 1976 
година се утврдува на 3% од вкупните приходи 
на основните заедници. 

II 
Вака пресметаната резерва во висина од 1% ќе 

претставува задолжителна резерва во смисла на 
член 10 од Законот за средствата на резервите, 
а остатокот од 2% ќе претставува слободен дел и 
ќе служи за обртни средства на Заедницата до 
денот на нејзиното прераспоредување од страна 
на основните заедници Титов Велес, Гевгелија и 
Неготино. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 566 
29 декември 1975 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

96. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување и член 
46 точка 3 од Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Титов Ве-
лес, а во врска со точка I од Одлуката за при-
времено регулирање на одделни прашања за фи-
нансиското работење на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Титов 
Велес, Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување, на седницата на Со-
борот на делегатите на корисниците на услугите 
— работници и Соборот на делегатите на давате-
лите на услугите одржани на 29 декември 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравството и здрав-

ственото осигурување на работниците се утврду-
ва во висина од 7,30% од бруто личниот доход во 
која се содржи: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
2,5'%, и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува Заедницата од 4,80%. 

II 
За обврзниците на придонесот за здравство 

и здравствено осигурување од член 24 точка 3, 
5 и 7 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигуру-
вање, за кои според членот 25, став 1, алинеја 2, 
4 и 6 од истиот закон, основицата е определена 
во нето лични примања, стапката на придонесот 
на здравството и здравственото осигурување се 
утврдува во висина од 10,50% од нето основицата 
во која се содржи: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
4,50%, и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигуру-
вање што самостојно ги утврдува Заедницата од 
6,00%. 

III 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување во случај несреќа при работа 
и заболување од професионални болести се утвр-
дува во висина од 0,70% од определената основица. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. За организациите на здружениот труд од 
областа на стопанството, како основните органи-
зации на здружен ТРУД регистрирани како уста-
нови, кои во номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државните 
органи по дејности се распоредени во областите 
од 1 до 8, остварениот доход намален за пресмета-
ните и договорните обврски, освен данокот на до-
ход. 

2. За другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, општествено-политички 
организации и здруженија и други работни заед-
ници што не се организирани како организации 
на здружен труд кои во своето работење не оства-
руваат доход, а кои се регистрирани во областите 
9 и 0 од номенклатурата за распоредување на сто-
панските и другите организации и државните ор-
гани по дејности, бруто личниот доход на врабо-
тените. 

25 февруари 1976 Бр. 5 — Стр. 97 
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IV. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 566 
29 декември 1975 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

97. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување и член 
41, точка 3 од Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Титов Ве-
лес, а во врска со точка I од Одлуката за привре-
мено регулирање на одредени прашања на финан-
сирањето и финансиското работење на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес, Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
на седниците на Соборот на делегатите на корисни-
ците на услугите — земјоделци и Соборот на де-
легатите па давателите на услугите, одржани на 
29 декември 1975 година, донесе 

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

МЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравственото осигурување на 

земјоделските осигуреници за 1976 година ќе се 
обрачунува и наплатува: 

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат 
сопствена земја (катастарски приход): 

а) по стапка од 8°/о на катастарскиот приход, 
од кои: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 4%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата —• 4%; 

б) по 30,00 дин. за домаќинство, од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена за-

штита — 15,00 динари; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата — 15,00 динари. 
2. На осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност: 

а) по 30,00 дин. за секое осигурено лице, од 
кои: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 15,00 динари; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 15,00 динари. 

б) по 50,00 динари за домаќинство, од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена за-

штита — 25,00 динари; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата — 25,00 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

нејзиното објавување во „Службен весник на СРЖ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 566 
29 декември 1975 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

98. 
Врз основа на член 41, точка 4 од Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на зе-
мјоделците — Титов Велес, а во врска со точка 
I од Одлуката за привремено регулирање на од-
делни прашања за финансирањето и финансиско-
то работење на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување —• Титов Ве-
лес, на седницата на Соборот на делегатите на 
корисниците на услугите •— земјоделци и Соборот 
на делегатите на давателите на услугите, одржа-
на на 29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Стапката за задолжително издвојување на 

средствата во резервниот фонд за 1976 година се 
1У тврд ув а на 3% од вкупните приходи. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

нејзиното објавување во „Службен весник на СРЖ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 566 
29 декември 1975 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА 

99. 
Врз основа на член 9 и 17 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/74), член 24 точка 11 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струга, Собранието на Заедницата, на одржаната 
седница на 26 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА УСЛУ-
ГИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУ-

АРИ—МАРТ 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Финансирањето на потребите, односно услуги-

те на организациите на здружениот труд во об-
ласта на здравството за кои средства ќе бидат 
обезбедени во финансискиот план и програмата 
за 1976 година во периодот јануари—март 1976 
година, ќе се врши привремено, сразмерно на ко-
ристените услуги, односно финансирањето на ис-
тите во истиот период од 1975 година, што изне-
сува 1/4 од вкупните средства за финансирањето 
на здравството во текот на 1975 година. 

Член 2 
Финансирањето на здравствените услуги на 

ООЗТ од областа на здравството од подрачјето на 
Струшката општина ќе се врши 1/2 месечно 
за периодот јануари—март 1976 година, односно 
до склучувањето на спогодба за финансирањето 
на услугите за 1976 година. 

Член 3 
Приходите што ќе се остварат во периодот 

јануари—март 1976 година, како и распоредот на 
расходите остварени за тој период ќе бидат соста-
вен дел на финансискиот план за 1976 година. 
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Член 4 
Одредбите на оваа одлука ќе се применуваат 

привремено за периодот јануари—март 1976 годи-
на, ако со посебен пропис не биде поинаку опре-
делено. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1976 го-
дина. 

Бр. 01-8343/1 
23 декември 1975 година Претседател, 

С т р у г а инж. Боро Прентоски, е. р. 

100. 
Врз основа на член 9 и 17 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/74), член 24 точка 11 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, Соборот на делегатите приматели на ус-
лугите — работници, на одржаната седница на 
26 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И РАБОТАТА НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА 

Член 1 
До донесувањето на дефинитивна стапка на 

придонесите на ООЗТ во стопанството и опште-
ствените дејности и финансискиот план за фи-
нансирањето дејностите за 1976 година ќе се при-
менуваат одредбите на оваа одлука. 

Член 2 
Стапката на придонесите на ООЗТ и опште-

ствените дејности за првото тримесечје од 1976 го-
дина ќе биде 8°/о од бруто износите на личните 
доходи. 

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

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

Број 01-8342/1 
23 декември 1975 година 

С т р у г а 
Претседател, 

инж. Боро Прентоски, е. р. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници за периодот јану-

ари—март 1976 година ќе ги плаќаат следните при-
донеси на земјоделските осигуреници: 

а) 10% за осигуреници — земјоделци кои има-
ат сопствена земја катастарски приход и 15 ди-
нари придонес по член на домаќинството на осигу-
реникот; 

б) 100 динари паушал по домаќинство и по 15 
динари паушал за секој осигурен член на дома-
ќинството за осигуреници што немаат сопствена 
земја. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат со придонесот 

од личниот доход од земјоделска дејност со стапка 
од 10%, со утврдениот паушал по член на дома-
ќинството во износ од 15 динари и паушалот по 
домаќинство од 100 динари за секој член ќе се 
делат: 

— 74% за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита, и 

— 26% за подмирување на другите права и об-
врски од здравственото осигурување. 

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

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

Бр. 01-8345/1 
23 декември 1975 година 

С т р у г а 
Претседател, 

инж. Боро Прентоски, е. р. 

101. 
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 24, точка 9 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Струга, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га, на седницата на Соборот на делегатите и на 
земјоделците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите, одржани 
на 26 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ И ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА СТАПКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИ-

ГУРЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАРТ 
1976 ГОДИНА 

Член 1 
До донесувањето на стапката на придонеси и 

финансискиот план за финансирањето на дејнос-
тите за 1976 година за периодот јануари—март — 
1976 година привремено ќе се применуваат одред-
бите на оваа одлука. 

102. 
Врз основа на член 9 и 17 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ", бр. 5/74), член 24 точка 11 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување '— 
Струга, Соборот на делегатите приматели на ус-
лугите — работници, на одржаната седница на 
26. XII 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување правата од 
здравственото осигурување на лица вработени кај 
приватните работодавци, за кои со Законот за са-
соуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување не е утврдена основи-
ца за придонес. 

Член 2 
Основиците за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување и за утвр-
дување на правата од здравственото осигурување 
за лицата вработени како: градежни работници, 
угостителски работници, превозници, молери, елек-
троинсталатери, вдашинбравари, автомеханичари и 
други слични струки се утврдуваат според ква-
лификациите во следните износи: 
— за неквалификувани работни-

ци 2.000 динари 
— за полуквалификувани работ-

ници 2.200 „ 
-— за квалификувани работници 2.700 „ 
— за висококвалификувани ра-

ботници 3.200 „ 
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Член 3 
За вработените лица од сите останати дејности 

ненаведени во член 2 на оваа одлука, основиците 
се утврдуваат според квалификациите во следни-
те износи: 
— за неквалификувани работни-

ци 
— за полуквалификувани работ-

ници 
— за квалификувани работници 
— за висококвалификувани ра-

ботници 
— за домашни помошнички 

Член 4 
За ученици во стопанство, односно за учени-

ци во училиштата за квалификувани работници 
за кои покрај училишната програма се изведува 
и практична настава во работната организација, 
училиштата или кај приватниот работодавец е на-
градата што ја прима, но не помалку од следниот 
износ: 
— за прва година 200 динари 
— за втора година ЗОО „ 
— за трета година 400 „ 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРM". 

Бр. 01-8341/1 
23 декември 1975 година 

С т р у г а 
Претседател, 

инж. Боро Прентоски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Мира 
Пат, родена Мујагић од Скопје, населба Драчево, 
ул. „Киро Фетак" бр. 12, застапувана од Стојан 
Радески, адвокат од Скопје, против тужениот Стје-
пан Пат, роден на 19. V. 1929 година во Белград 
— Сурчин, од татко Јосип Пат и мајка Лепосава 
Игњатовић со последно место на живеење во Скоп-
је, сега на времена работа во Австралија, со не-
позната адреса. 

Се повикува тужениот Стјепан Пат во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот лично да се 
јави на судот и да ја соопшти својата адреса. Во 
спротивно ќе му се постави привремен старател 
кој ќе го застапува до окончувањето на снопот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2386/75. 
(14) 

Пред Окружниот суд во Скопје тужите лк ата 
Хава Исмаили, родена Селами, со стан на ул. „Бра-
ќа Миладиновци" бр. 7 — Тетово, поднесе тужба за 
развод на брак против тужениот Беџет Исмаили, 
со стан на ул. „Призренска" бб — Тетово, сега со 
непозната адреса. 

Бидејќи сегашната адреса на тужениот е не-
позната, истиот се повикува во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас да ја соопшти на судот 

сегашната своја адреса. Во спротивно ќе му биде 
поставен старател кој ќе ги штити неговите инте-
реси во овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 474/75. 
(20) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката 
Лиман Ханифе од село Сарај, против тужениот 
Лиман Меди, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Лиман Меди да се јави 
вс- судот или да ја достави својата адреса во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спро-
тивно ќе му се одреди старател кој ќе го застапува 
до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1211/75. 
(21) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Љубица Буковиќ од Битола, ул. „Горѓи Су-
д р е в " бр. бб, поднесе тужба до овој суд за развод 
на брак против Милован Буковиќ од Нови Карло-
вац, сега со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Милован е во неизвесност, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
на овој суд или да одреди свој застапник. Во спро-
тивно, на истиот ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 108/76. 
(16) 

Усеиновски Реџеп од Струга, ул. „Скопска" 
бр. 14, поднесе тужба до овој суд за развод на 
брак против Усеини Вајде од Струга, сега со не-
познато место на живеење. 

Бидејќи тужената Вајде е во неизвесност, се 
поканува 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 спро-
тивно на истата ќе и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 78/76. 
(17) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води тужба од страна на ту-
жителот Мустафи Јусуф од село Теарце, против 
тужениот Ајредини Кенан и др. од Тетово, за долг 
вредност 1.550 динари. 

Се повикува тужениот Абдии Емин од село 
Џепчиште во рок од 1 месец да се јави пред Оп-
штинскиот суд во Тетово, а воедно се повикува 
секое лице кое нешто знае за него и каде се наоѓа 
тужениот Абдии Емин, да го извести за тоа судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 336/71 од 
29. V. 1975 година. (18) 

Тужителот Нухи Заимба Беќири од село Бо-
говиње, поднел тужба до овој суд против Керими 
Јусуфа Абдулќерим од село Урвич, за исполнува-
ње на договор за купопродажба. 

Бидејќи тужениот Керими Јусуфа Абдулќерим 
од село Урвич се наоѓа во Турција со непозната 
адреса, се поканува во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ", 
да се јави во судот или да одреди свој застапник. 
Во спротивно, ќе биде одреден законски застапник 
по службена должност. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 535/73. 
(19) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

При Општинскиот суд во Струмица, се води 
постапка за прогласување за умрен на лицето 
Василев Борис, роден на 7. II. 1920 година во село 
Босилово, кој нестанал за време на борбите водени 
на Сремскиот фронт през месец април 1945 година. 

Се повикува исчезнатото лице, во колку е во 
живот, да се јави во рок од 3 месеци од објавува-

1.200 динари 

1.300 
1.500 

1.700 
1.200 
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њето на огласот, а воедно се повикува секоЈ ОНОЈ 
кој нешто знае за неговиот живот да му соопшти 
на овој суд во предвидениот рок. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 318/75. 
(13) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Диплома за средно земјоделско училиште на име 
Ремзи Салихи, ул. „116" бр. 17, Тетово. 

(2110) 
Ученичка книшка издадена од Училиштето 

„Добре Јованов" — Прилеп на име Киро Василески, 
ул. „Авала" бр. 18, Прилеп. (2112) 

Свидетелство од I година, издадено од Еко-
номското училиште — Прилеп, на име Јанка Дим-
ческа, кеј „1-ви Мај "бр. 53, Прилеп. (2113) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Добре Јованов" — Прилеп на име 
Васка Николоска, ул. „Београдска" бр. 33, Прилеп. 

(2114) 
Диплома бр. 13, издадена од Училиштето „Перо 

Наков" на име Јосиф Алековски, ул. „Орде Чо-
пела" бр. 120, Куманово. (2115) 

Свидетелство за IV одделение на име Никола 
Крстевски, с. Луковица, Тетово. (2116) 

Диплома за завршена гимназија на име Шабан 
Ибраими, ул. „М. Ацев" бр. 69, Тетово. (2117) 

Свидетелство за IV оделение на име Томче 
Сибиновски, с. Луковица, Тетово. (2118) 

Диплома за завршена школа за физичка кул-
тура на име Јанко Петрески, Гостивар. (2119) 

Свидетелство за IV година, издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Веди 
Беџети, ул. „И. Антески — Смок" бр. 244, Гостивар. 

(2120) 
Здравствена легитимација на име Рената Јо-

ваноска, ул. „Живко Брајкоски" бр. 53, Гостивар. 
(2121) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ — „Даме Груев" — Градско на име 
Ферзахета Ашкериќ, е. Виничани, Т. Велес. 

(2122) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Славка Ристова Стоименова, е. Габрово, Дел-
чево. (2123) 

Студентска легитимација бр. 1877, издадена од 
педагошка академија на име Илија Мавровски, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 21, Прилеп. (2125) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Основното училиште „Пере Тошев" — е. Г. Бо-
туше, на име Рада Лубашкова, с. Порече. М. Брод. 

(2126) 
Свидетелство од IV одделение на име Марија 

Аврамова, с. Старо Лагово, Прилеп. )2127) 
Ученичка книшка за IV одделение на име 

Вецко Стеваноски, е. Бонче, Прилеп. (2128) 
Ученичка книшка од IV одделение на име Јо-

ван Стеваноски, е. Бонче, Прилеп. (2129) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Пан-

де Стеваноски, е. Бонче, Прилеп. (2130) 
Ученичка книшка издадена од Гимназијата 

„Мирче Ацев" — Прилеп на име Радивоје Мит-
рески, е. Долгаец, Прилеп. (2131) 

Ученичка книшка на име Слободан Јосифоски, 
ул. „Б. Лопар" — 12, Варош — Прилеп. (2132) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Бранко Петровиќ, е. Лисиче, Т. Велес. (2133) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Ивчев, ул. „М. Горки" бр. 18, Т. Велес. (2134) 

Свидетелство за IV разред на име Бсе Латов, 
с. Јеловјане, Тетово. (2135) 

Свидетелство за основно училиште на име Ке-
рамедин Бајрами, с. Врановце, Гостивар. (2136) 

Свидетелство за IV година, издадено од Тех-
ничкото училиште во Гостивар на име Џеваир Ру-
брати, с. Добридол, Гостивар. (2137) 

Свидетелство за VIII одделение на име Василка 
Илчо Андонова, ул. „Илинденска" бр. 17, Виница. 

(2138) 
Свидетелство за завршен II клас, издадено од 

Гимназијата „Методи Митевски — Брицо" — Дел-
чево на име Јелица Игнатова Постолова, ул. „Ив. 
Р. Лола" бр. 16, Делчево. (2139) 

Ученичка книшка издадена од Музичкото учи-
лиште — Прилеп на име Блаже Јорданоски, ул. 
„К. Волнароски" бр. 114, Прилеп. (2140) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Гаврилоски" — Прилеп на име 
Виолета Мавроска, ул. „Бригада" бр. 44, Прилеп. 

(2141) 
Свидетелство за V одделение, издадено од Учи-

лиштето „Пецо Даскало" — е. Долнени — Прилеп 
на име Бранко Јованоски, е. Новоселани, Прилеп. 

(2142) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

е. Кривогаштани — Прилеп на име Бранко То-
шески, е. Врбјани, Прилеп. , (2143) 

Свидетелство за VIII одделение бр. 184, изда-
дено од ЦОУ „Јоаким Крчовски" — Кр. Паланка 
на име Добринка Јовчевска, е. Конопница, Кр. Па-
ланка. (2144) 

Диплома за завршена гимназија на име Љубо-
мир Јанев, ул. „Титоградска" бр. 4, Т. Велес. 

(2145) 
Диплома за завршено учителска школа на име 

Мустафа Абедин, е. Пирок, Тетово. (2146) 
Свидетелство за VIII одделение на име Горица 

Рујаноска ул. „Бр. Бешироски" бр. 13, Прилеп. 
(2148) 

Свидетелство за VIII одделение на име Свет-
лана Аризаноска, е. Гостиражни, Прилеп. (2149) 

Здравствена легитимација на име Зејадин Зул-
фи Ибраими, Куманово. (2150) 

• Свидетелство за завршена угостителска школа 
во Битола на име Руса Новевска, ул. „Д. Туцовиќ" 
бр. 56, Битола. (2151) 

Здравствена легитимација на име Благоја Ка-
ранфилоски, е. Ложани, Прилеп. (2152) 

Свидетелство за II клас, издадено од Училиш-
тето „Т. В. Тарцан" — Прилеп на име Душан Па-
носки, е. Десово, Прилеп. (2153) 

Здравствена легитимација на име Спасија Бо-
риоска, ул. „Лазо Филипоски" бр. 31, Прилеп. 

(2154) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од 

Училиштето „Г. Делчев" — Прилеп на име Јордан 
Недески, Прилеп. (2155) 

Свидетелство за VIII одделение на име Верка 
Димеска, Бело Поле, Прилеп. (2156) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Кочо Рацин" — Т. Велес на име Добринка 
Николова, ул. „800" бр. 21 — 1/1, Скопје. (2157) 

Свидетелство за I година, издадено од Инду-
стриското училиште „Коле Неделков" — Т. Велес 
на име Горѓи Перов, ул. „Шарска" бр. 29, Т. Велес. 

(2158) 
Свидетелство за IV клас гимназија на име 

Бафтијар Шабани, ул. „Н. Тесла" бр. 39, Тетово. 
(2159) 

Диплома за завршена гимназија на име Баф-
тијар Шабани, ул. „Н. Тесла" бр. 39, Тетово. 

(2160) 
Свидетелство за завршена осмолетка на име 

Етем Рушали, е. Нераште, Тетово. (2161) 
Свидетелство за VI одделение на име Џија Ај-

рули, е. Раковец, Тетово. (2162) 
Диплома за завршено средно медицинско учи-

лиште на име Душица Атлагиќ, ул. „Вардарска" 
бб, Тетово. (2163) 

Работна книшка на име Калина Радичевска, 
е. Балиндол, Гостивар. (2164) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „А. Русковски" — Берово на име Славка 
Симовска, е. Будинарци, Берово. (2165) 
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Свидетелство за 1 година, издадено од Гимна-
зијата „А. Русковски'* — Берово на име Атанас 
Каршов, е. Босилово, Струмица. (2166) 

Работна книшка рег. бр. 5494, серија бр. М. 
3033У11 издадена од Собранието на општината Ресен 
на име Илија Симо Наумовски, е. Лева Река, Ре-
сен. (2167) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Стив Наумов" — е. Бешиште 
на име Васил Ушкоски, е. Бешиште, Прилеп. 

(2168) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нури-

ман Абдулаи, е. Челопек, Тетово. (2169) 
Свидетелство за IV клас, на име Гази Селмани, 

е. Беловиште, Гостивар. (2170) 
Работна книшка бр. 6098, издадена од Гостивар 

на име Давид Давидоски, ул. „Св. Спироски" бр. 9, 
Гостивар. (2171) 

Здравствени легитимации на име Горѓи и Да-
ринка Давидоски, ул. „Св. Спироски" бр. 9, Гос-
тивар. (2172) 

Гарантен лист и фактура од телевизор на име 
Давид Давидоски, ул. „Св. Спироски" бр. 9, Гос-
тивар. (2173) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џемаил 
Куртиши, е. Балиндол, Гостивар. (2174) 

Свидетелство на име Ферки Бектеши, е. Кори-
то, Гостивар. (2175) 

Работна книшка издадена од СО — Битола на 
име Милица Геневска, ул. „Кирил Пејчинов" бр. 
20, Битола. (2179) 

Свидетелства за I, II и III клас, издадени од 
Училиштето „Р. Р. Ричко", Прилеп на име Киро 
Цветкоски, ул. „Ј. Јордански" бр. 102, Прилеп. 

(2180) 
Свидетелство од учебната 1971—1972 година на 

име Власто Јанковски, ул. „Р. Шпанац" бр. 27, Ку-
маново. (2181) 

Свидетелства за I и II година и ученичка книш-
ка, издадени од Училиштето „Перо Наков" — Ку-
маново на име Димитрие Стојановски, ул. „Живко 
Чоло" бр. 22, Куманово. (2182) 

Свидетелства за I и II година и ученичка книш-
ка од I и II година, издадени од Училиштето за 
занимања „Перо Наков" — Куманово на име Ти-
хомир Јакимовски, е. Макреш, Куманово. (2183) 

Свидетелство за VIII одделение од 73/74 година 
на име Јана Здравевска, е. Теово, Т. Велес. (2184) 

Диплома од гимназија на име Неџат Казими, 
е, Пирок, Тетово. (2185) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име 
Бафтијар Шабани, ул. „Н. Тесла" бр. 39, Тетово. 

(2186) 
Диплома бр. 05—29/268-61 од 31. VII. 67 за ви-

сококвалификуван електроинсталатер, издадена од 
општината Кавадарци на име Маринко Тешија, ул. 
„Сибовица" бр. 11, Каштел Лукште. (2187) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Ацо Русковски" на име Драган Чичаковски, 
Берово. (2189) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното учиилште „Рајко Жинзифов" — Скопје на 
име Иса Хусеини, Скопје. (2190) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Основното училиште „Гоце Делчев" — е. Г. Лисиче 
на име Боро Илиевски, Скопје. (2191) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Јане Сандански" — Струмица на име 
Софија Белкова, Скопје. (2192) 

Свидетелство за IV година и свидетелство за 
положен завршен испит издадени од Економското 
училиште „Борис Кидрич" — Скопје на име Лилја-
на Ристовска, Скопје. (2193) 

Работна книшка бр. 2053 издадена од Скопје 
на име Стојан Камчев, Скопје. (2194) 

Свидетелства за завршено I и II година, изда-
дени од ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на 
име Николчо Ристов, Скопје. (2195) 

Ученичка книшка за I година, издадена од За-
натско™ училиште „Коце Металец" — Скопје на 
име Ванчо Панчевски, Скопје. (2196) 

Свидетелство за IV клас издадено од Гимнази-
јата „Георги Димитров" — Скопје на име Виолета 
Гурчинова, Скопје. (2197) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ибраим Бајрам, Скопје. (2198) 

I Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Рамадан Даутовиќ, Скопје. (2199) 

Индекс бр. 16196, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Благица Наунова, Скопје. 

(2200) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Работничкиот универзитет — Скопје на 
име Трајче Пенев, Скопје. (2201) 

Индекс бр. 16075, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Катарина Јовановска, 
Скопје. (2202) 

Индекс бр. 4825, издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет — Скопје на име Јосиф Гру-
јовски, Скопје. (2203) 

Индекс бр. 13025, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Стојан Панчевски, Скопје. 

(2204) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Ни-

кола Кацарски, Скопје. (2205) 
Свидетелство за VII одделение на име Марија 

Иваноска, ул. „Д. Наредниот" Прилеп. (2206) 
Свидетелство за V одделение, издадено од Учи-

лиштето „Климент Охридски" — Прилеп на име 
Лилјана Клинческа, ул. „Орде Чопела" бр. 62, При-
леп. (2208) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Браќа Миладинови" — Прилеп на 
име Миле Иваноски, ул. „11 октомври" бр. 182, 
Прилеп. (2209) 

Свидетелство за I година, издадено од Хемис-
кото училиште „Борка Талески" — Прилеп на име 
Љупчо Петровски, ул. „К. Ганрилоски" бр. 21, При-
леп. (2210) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Земјо-
делското училиште „Киро Бурназ" — Куманово на 
име .Антонија Тоскиќ, ул. „М. Пијаде" бр. 17, Ку-
маново. (2211) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име 
Мифта*) Мемети, е. М. Речица, Тетово. (2212) 

Работна книшка на име Живко Бојковски, е. 
Милетино, Тетово. (1654) 

Свидетелство од VII одделение на име Неџет 
Мустафаи, е. Милетино, Тетово. (1655) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Ејуп Ризванче, ул. „Ленинградска" бр. 29, Гос-
тивар. (1656) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „11 Октомври" е. Симница на 
име Намил Османи, е. Равен, Гостивар. (1657) 

Работна книшка издадена од Виница на име 
Ацо Митев, Виница. (1658) 

Свидетелство од IV одделение на име Хајри 
X. Ибраими, ул. „Беличица" бр. 29, Тетово. (1660) 

Свидетелство од VIII одделение на име Ну-
риман Мустафи, е. Балиндол, Гостивар. (1661) 

Работна книшка бр. 10719, издадена од Скопје 
на име Неби Мемети, е. Дворце, Скопје. (1662) 

Ученичка книшка од V одделение на име Иле 
Петров, ул. „К. Чучук" бр. 50, Т. Велес. (1664) 

Работна книшка на име Рамадан Сејдиу, е. 
Синичане, Тетово. (1665) 

Работна книшка на име Абдил Селими, е. Ре-
чане, Гостивар. (1668) 

Свидетелство за завршено средно економско 
училиште, издадено од учил. „Ч. Филиповски" — 
Гостивар на име Олгица Апостолоска, ул. „И. Р. 
Лола" бр. 55, Тетово. (1669) 

Работна книшка на име Зора Блажевска, е. 
Брвеница, Тетово. (1673) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Снежана Ефтимовска, Скопје. (1676) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Богоја Белковски, Скопје. (1677) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Веловски, Скопје. (1678) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Идаји Криези, Скопје. (1679) 

Воена книшка издадена од Крушевац на име 
Јован Илија Поповски, Скопје. (1680) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коце Дуковски, Скопје. (1681) 

Работна книшка издадена од Штип на име 
Татина Ашкилова, Скопје. (1682) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Осман Металари, Скопје. (1683) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Осман Металари, Скопје. (1684) 

Воена книшка издадена од Бели Манастир — 
Славонија на име Кане Зубер Танковски, Скопје, 

(1685) 
Воена книшка издадена од Титоград на име 

Радмило Марковски, Скопје. (1686) 
Воена книшка издадена од Пожаревац на име 

Живко Цековски, Скопје. (1687) 
Работна книшка издадена од Прилеп на име 

Мара Ристеска, Скопје. (1688) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Милекие, Ибадет, Ф ли лим, Мифаил 
и Африм Гури, Скопје. (1689) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Решад Саиди, Скопје. (1690) 

Работна книшка издадена од Сарајево на име 
Борис Кокин, Скопје. ' (1691) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Гоце Делчев" — е. Белим-
бегово на име Драги Цветковски, Скопје. (1692) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје 
на име Борис Николов Васков, Скопје. (1693) 

Воена книшка издадена од Војна пошта Нови 
Сад на име Алија Црновршанин, Скопје. (1694) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Дра-
ги Брклевски, Скопје. (1695) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Будимир, Надица и Сашко Б о ш е в -
ски, Скопје. (1696) 

Здравствена легитимација на име Пеце Кита-
новски, ул. „М. Пијаде" бр. 275, Прилеп. (1697) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од 
Училиштето „Мерче Ацев" — е. Крушеани, При-
леп на име Благоја Кочески, е. Крушеани, При-
леп. (1698) 

Работна книшка рег. бр. 44, серија бр. 423812, 
издадена од СО — Кр Паланка на име Радојко 
Ја ичевски, е. Костур, Кр. Паланка. (1699) 

Свидетелство за IV одделение на име Лазар 
Павлоски, е. Требош, Тетово. (1700) 

Свидетелство за III клас — машински смер 
на име Тахир Алиу, е. Седларце, Гостивар. (1704) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Основното училиште „Даме Груев" — Градско на 
име Левтерија Самарпиева, Градско, Т. Велес. (1705) 

Здравствена легитимација на име Расим Али-
ја, е. Слатина, Тетово. (1711) 
Работна книшка на име Асан Мустафи, Гостивар. 

(1713) 
Свидетелство за IV одделение на име Јанија 

Садри, е. Боговиње, Тетово. (1718) 
Здравствена легитимација издадена од Славон-

ски Брод на име Ајет Беџити, е. Чајле, Гостивар. 
(1719) 

Свидетелство за завршена III година индустри-
ско училиште Гостивар на име Бранко Лазаре-
ски, Скопје. (1721) 

Свидетелство од VII одделение на име Омер 
Ибраими, е. Равен, Гостивар. (1722) 

Свидетелство за VIII одделение бр. 294, изда-
дено од Основното училиште „Јоаким Крчовски" 
— Кр. Паланка на име Стаменка Јованова, Кр. 
Паланка. (1724) 

Работна книшка на име Исмет Ами'^и, е. Гло-
ѓи, Тетово. (1593) 

Здравствена легитимација на име Лидија Трен-
довска, ул. „Трнова бавча" бр. 9, Тетово. (1494) 

Работна книшка на име Алија Шакири, е. Од-
ри, Тетово. (1595) 

Работна книшка на име Зоја Киридзи, ул. „Го-
це Делчев" бр. 2, Гостивар. (1598) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Основното училиште „Злате Дамјановски, е. Вру-
ток, на име Иванка Ристеска, е. Долна Јеловица, 
Гостивар. (1599) 

Работна книшка бр. 6312, серија бр. 1357031, 
издадена од СО — Ресен на име Никола Робаноз-
ски, е. Дрмени, Ресен. (1600) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово 
на име Нехат Рамадани, ул. „Црнотравска" бр. 38, 
Куманово. ' (1601) 

Свидетелство за положен завршен испит из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово 
на име Салим Зулфија, е. Липково, Куманово. (1602) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Марика Милошеви^ Скопје. (1603) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Петковска, Г. Петров. (1604) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Бран-
ко Јаковац, Скопје. (1605) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Афродита Касуми, Г. Петров. (1606) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Шаип Бајрамов, Скопје. (1607) 

Воена книшка издадена од Загреб на име Ра-
дован Крстиќиќ, Скопје. (1608) 

Сервисна книшка бр. 145155, издадена од За-
води „Црвена застава" — Крагујевац на име Ан-
гелко Трајков, Скопје. (1609) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Џе-
миљ Јаја, е. Семениште, Скопје. (1610) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Бранко Петрински, Скопје. (1611) 

Воена книшка издадена од Панчево на име 
Тбд/ор Зафировски, Скопје. (1613) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велика Пешевска, Скопје. (1614) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ба ј -
рам Максути, Скопје. (1615) 

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 

Врз основа на член 30 од Општествениот дого-
вор за заедничките основи на самоуправното уре-
дување на односите во стекнување на доходот и 
распределба на средствата за личните доходи во 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" број 
14/75), Републичкиот завод за статистика го утвр-
дува и објавува следниот податок: 

— Просечен месечен нето личен доход исплатен 
во стопанството на Републиката за 1975 го-
дина, изнесува 2543 динари. 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

СОДРЖИНА 
Страна 

48. Упатство за дополнување на Упатството 
за начинот на пресметување и плаќање 
на данокот на доход на организациите на 
здружениот труд — —• — — — — 73 

49. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 13/75 од 24 декември 1975 година — 73 

Општествени договори и самоуправни спогодби 
63. Општествен договор за основите на само-

управното уредување на односите и деј-
ствувањето во областа на вработувањето 
во СР Македонија — — — — — — 74 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 
64. Одлука за измена и дополнување на Од-

луката за утврдување листата на гото-
вите лекови што можат да се препишу-
ваат на товар на средствата на заедници-
те на здравственото осигурување на работ-
ниците односно земјоделците — — — 81 
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65. Одлука за утврдување на придонесите на 
општинските заедници на здравството и 
здравственото осигурување за финансира-
ње на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување за 
1976 година — — — — — — — — 82 

66. Одлука за работењето на фондот на соли-
дарноста на здравственото осигурување на 
земјоделците — — — — — — — 83 

67. Одлука за работењето на Фондот на соли-
дарноста на здравственото осигурување на 
раоотниците — — — — — — — — 84 

68. Одлука за определување на стапката за 
пресметување и уплатување на средствата 
во Републичкиот фонд за заеднички ре-
зерви на основните организации на здру-
жен труд од областа на здравството, по 
завршните сметки за 1975 година — — 85 

69. Одлука за усогласување на пензиите и 
другите примања со порастот на просеч-
ните трошоци на животот во 1975 го-
дина — — — — — — — — — — 85 

70. Одлука за најнискиот износ на пензиите 
за 1976 година — — — — — — — 86 

71. Одлука за граничниот износ на најнис-
кото пензиско примање за 1976 година — 86 

72. Одлука за висината на приходите на ко-
рисникот на пензија и членовите на него-
вото домаќинство од кој зависи правото 
на заштитен додаток на пензијата — — 87 

73. Одлука за утврдување стапки на придоне-
сите од личните доходи на граѓаните на 
Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на деца-
та — Радовиш — — — — — — — 87 

74. Одлука за стапката на придонесот од ка-
тастарскиот доход и паушалниот придо-
нес по осигуреник за здравствено осигу-
рување на земјоделците за 1976 година — 87 

75. Одлука за времено финансирање на Оп-
штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово 
(фонд на работници) за периодот јануа-
ри—март 1976 година — — — — — 88 

76. Одлука за времено финансирање на Оп-
штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово 
(фонд на земјоделци) за периодот јануа-
ри—март 1976 година — — — — — 88 

77. Одлука за времено финансирање на Стру-
чната служба на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигуру-
вање — Куманово за периодот јануари— 
март 1976 година — — — — — — 88 

78. Одлука за времено финансирање на Оп-
штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кратово 
(фонд на работници) за периодот јануа-
ри—март 1976 година — — — — — 89 

79. Одлука за времено финансирање на Оп-
штинската заедница на здравството и 

здравственото осигурување — Кратово (фонд 
на земјоделци) за периодот јануари—март 
1976 година — — — — — — — — 89 

80. Одлука за времено финансирање на Стру-
чната служба на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигуру-
вање Кратово за периодот јануари—март 
1976 година — — — — — — — — 89 

81. Одлука за висината на помошта за спре-
ма на секое новородено дете — — — 89 

82. Одлука за надоместок на патните трошо-
ци и трошоците за исхрана и сместување 
на осигурените лица за време на патува-
ње и престој во друго место во врска 
со остварувањето на здравствената зашти-
та — — — — — — — — — — 90 

83. Одлука за висината на надоместокот на 
потребните трошоци и посмртната помош 
на осигурените лица — — — — — 91 

84. Одлука за висината на постојниот износ 
на учеството на осигурените лица во тро-
шоците за користење на издадените ле-
кови — — — — — — — — — — 92 

85. Одлука за задолжително издвојување сре-
дства во резервен фонд од Фондот за 
здравствено осигурување на земјоделците 
за 1976 година — — — — — — — 92 

86. Одлука за утврдување на стапката на 
придонесите на здравственото осигурува-
ње на земјоделците за 1976 година — — 92 

87. Одлука за задолжително издвојување сре-
дства во резервниот фонд од Фондот за 
здравствено осигурување на работниците 
за 1976 година — — — — — — — 93 

88. Одлука за придонесите за здравственото 
осигурување на одредени категории лица 
вон работен однос за 1976 година — — 93 

89. Одлука за учество на осигурениците — зе-
мјоделци во трошоците при користење на 
здравствената заштита — — — — — 94 

90. Одлука за утврдување висината на при-
донесите за здравственото осигурување на 
работниците за 1976 година — — — — 94 

91. Одлука за издвојување средства во Фон-
дот за развој на здравствената служба во 
1976 година — — — — — — — — 95 

92. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување 
и престој во друго место во врска со ос-
тварувањето на здравствената заштита — 96 

93. Одлука за висината на учеството на оси-
гурените лица во трошоците при набавка 
на лекови — — — — — — — — 96 

94. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватните работодавци за 1976 
година — — — — — — — — — 96 

95. Одлука за утврдување висината на стап-
ката за издвојување во Резервниот фонд 
на здравството и здравственото осигуру-
вање на работниците — Титов Велес за 
1976 година — — — — — — — — 97 

96. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравството и здра-
вственото осигурување на работниците за 
1976 година — — — — — — — — 97 

97. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување на 
земјоделците за 1976 година — — — — 98 

98. Одлука за утврдување висината на стап-
ката за издвојување во Резервниот фонд 
на здравственото осигурување на земјо-
делците за 1976 година — — — — — 98 

99. Одлука за привремено финансирање на 
услугите на здравството во периодот јану-
ари—март 1976 година — — — — — 98 

100. Одлука за привремено финансирање на 
здравственото осигурување и работата на 
Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струга — 99 

101. Одлука за привремено финансирање и од-
редување на стапка на земјоделските оси-
гуреници за периодот јануари—март 1976 
година — — — — — — — — — 99 

102. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање придонеси за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени кај приватните работодавци — — 99 
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