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218. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРM" 
број 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката за 
начинот на формирањето на цените и за мерки-
те на непосредна општествена контрола на цените 
на производите и услугите од интерес за Репуб-
ликата („Службен весник на СРМ" број 19/75), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОС-
РЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИ-
ТЕ И ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА 
УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За цените на учебниците за основното и 
средното образование се пропишува мерката на 
непосредна општествена контрола на цените — 
одредување на највисоко ниво на цените. 

2. Постојните цени на учебниците за основно-
то и средното образование во 1978 година можат 
да се зголемат до 6°/о. 

3. Се овластува Републичкиот завод за цени 
да го утврдува највисокото ниво на цените на 
учебниците за основното и средното образование 
во рамките утврдени со точка 2 од оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука се задолжуваат Работната организација на 
здружениот труд за учебници „Просветно дело" — 
Скопје и организациите на здружениот труд што 
вршат промет на учебници да извршат попис на 
залихите на учебниците и разликата во цените да 
ја внесат на сметка на издавачот на учебници 
„Просветно дело" — Скопје, а издавачот да ги из-
двои средствата од разликата во цените на учеб-
ниците од залихата на посебна сметка со намена 
за финансирање на издавачката дејност на учеб-
ници за основно и средно образование. 

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

Број 23-784/1 Претседател 
5 ап'рил 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с.р. 

219. 
Врз основа на член 5 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" број 25/72), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 
ЗА ПРОПАН - БУТАН ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО 

И НА МАЛО 

1. Цените за пропан-бутан во прометот на го-
лемо и на мало се формираат калкулативно. 

2. Организациите на здружениот труд, за пок-
ривање на трошоците на прометот за производите 
од точката 1 на оваа одлука од домашно произ-
водство и од увоз, можат да засметуваат маржа 
и тоа: 

а) Вкупна маржа до 10% за сите учесници во 
прометот на големо и на мало на пропан-бутан, 
кога продажбата се врши во боци. 

б) Во прометот на големо за крупните потро-
шувачи до 8%. 

Маржата од претходниот став, под „а" и „б" 
се засметува на набавната цена на пропан-бутанот. 

К а к о набавна цена, во смисла на оваа одлука, 
се подразбира фактурната цена зголемена за за-
висните трошоци. 

Како фактурна цена, во смисла на ставот 3 
од оваа точка, се подразбира износот засметан во 
фактурата на добавувачот. 

Како зависни трошоци се подразбираат трошо-
ците за натовар и растовар, трошоците за транс-
портот од складот на добавувачот до складот на 
купувачот, трошоците на транспортот од складот на 
купувачот до неговите продавници ако се тие одда-
лечени повеќе од 10 км., трошоците на осигурува-
њето на стоката во транспортот, транспортното ка -
ло, кршењето и расипувањето, посебните трошоци 
за пакување и транспорт на стоки со враќање на 
амбалажата и трошоците за закупнина на вагон 
цистерни за пропан-бутан. 

3. Трошоците за амортизација, за испитување 
и одржување на боците, како посебни трошоци во 
прометот на пропан-бутанот, се додаваат на цената 
по пресметувањето на маржата. 

Трошоците за амортизација не можат да вле-
гуваат во вкупниот приход и неговата распределба, 
а за нив се води посебна евиденција. 

За трошоците од ставот 1 од оваа точка орга-
низацијата на здружениот труд утврдува посебен 
ценовник, што го доставува до Републичкиот за -
вод за цени заради евидентирање. 

4. За промет на мало на пропан-бутан, што се 
врши во посебни полнилници во боци од 1, 2 и 3 
кгр., може да се засметува на име дополнителни 
трошоци за полнење 1,80 дин./кгр. 

5. Не се смета за зголемување на маржата из-
носот на позитивната разлика во цените што ја 
пресметуваат организациите на здружениот труд 
како разлика помеѓу постојната продажна цена на 
производите на залихите и продажната цена на 
производите од ист вид и квалитет, што се набаве-
ни подоцна, ако таа разлика во цената се пресме-
тува и се внесува на посебна сметка за разграни-
чување (сметка од групата 29), ко ја може да се 
користи за покривање на негативните разлики во 
цените за други видови производи на залихи. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за начинот 
на формирањето на цените на пропан-бутан во 
прометот на големо и на мало („Службен весник на 
СРМ" број 33/74). 

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

Број 23-660/1 
23 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 
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220. 
Врз основа на член 35 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРИ", бр. 40/71) и 
точките 3 и 7 од Самоуправната спогодба за заед-
ничките основи и мерила за утврдување и усог-
ласување на личните доходи и другите примања на 
функционерите во Републиката и на делегатите во 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ", бр. 1/78), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ТРОШОЦИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ 

ИМЕНУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основите и ме-

рилата за утврдување и усогласување на лични-
те доходи и надоместоците на одделни трошоци во 
крека со вршењето на функцијата на функционе-
рите и работниците што ги именува Извршниот со-
вет на републичките органи на управата, републич-
ките организации и стручните служби на Советот 
(во натамошниот текст: функционерите). 

Член 2 
Личниот доход на функционерите се утврдува 

согласно со основите и мерилата утврдени со Са-
моуправната спогодба за заедничките основи и ме-
рила за утврдување и усогласување на личните 
доходи и другите примања на функционерите во 
Републиката и на делегатите во Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Спогодба). 

Член 3 
Функционерите и работниците остваруваат ли-

чен доход во месечен износ кој се утврдува на тој 
начин што основицата што ќе ја утврди Комиси-
јата за следење на применувањето на Спогодбата 
се зголемува со определените коефициенти утвр-
дени за одделни групи на функции. 

Функциите се распоредуваат во четири групи 
на функции со определени коефициенти и тоа: I 
група од 3,10 до 3,30; П група од 2,90 до 3,00; Ш 
група 2,80 и IV група 2,70. 

Распоредувањето на функциите во групи на 
функции и определени коефициенти се врши со 
листа на функциите која е составен дел на оваа 
одлука. 

Член 4 
Личниот доход според одредбите на член 2 и 3 

од оваа одлука се зголемува според годините на 
работниот стаж, изразен во признаен пензиски 
стаж, со 0,5% за секоја година по навршените пет 
години работа до утврдениот со закон работен стаж 
признат за пензија. 

Процентот од став 1 на овој член се зголемува 
за 0,25% на функционерите — жени што имаат 
повеќе од 25 години работен стаж. 

Член 5 
Личните доходи на функционерите се усогла-

суваат според просечнио пораст на личните доходи 
на вработените во стопанството во Републиката и 
со просечниот пораст на продуктивноста на трудот 
во стопанството, врз основа на службените податоци 
на Републичкиот завод за статистика на јмалку 
еднаш годишно. 

Одлука за усогласување на личниот доход од 
претходниот став донесува Комисијата за кадров-
ски и административни прашања. 

Член 6 
На функционерите чии личен доход на пора-

нешната функција односно работно место бил пого-
лем од личниот доход што им припаѓа според од-
редбите на оваа одлука, по правило, им се утврдува 
личен доход во износот што го имале на поранеш-
ната функција односно работно место. 

Личниот доход утврден според претходниот став 
не се зголемува додека не се создадат услови за 
примена на одредбите на оваа одлука. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на функционерите со над 35 години работен 
стаж за мажи, односно 30 години за жени, до 
остварувањето на условите за стекнување право на 
пензија. 

Преземените функционери од Сојузната упра-
ва до нивното именување на нова должност имаат 
право на личен доход во височина на просечниот 
личен доход што го оствариле во последните 6 ме-
сеци. 

Член 7 
Функционерите имаат право на надоместок ка 

трошоци за службено патување во земјата и стран-
ство. 

Височината на дневницата за службено пату-
вање во земјата ја утврдува Комисијата за кадров 
ски и административни прашања на Извршниот со-
вет согласно со одредбата содржана под точка 13 од 
Спогодбата, а за службено патување во странство 
дневницата ќе се исплатува во височина од изно-
сот утврден со прописите што важат за републич-
ките органи на управата. 

Надоместокот на трошоците за превоз ќе се ис-
платува во височина на износот на цената на воз-
ниот билет на користеното превозно средство на 
јавниот сообраќај на кое функционерот има право 
на соодветната релација. 

Ако при службеното патување се користи соп-
ствено возило, надоместокот се исплатува во висо-
чина на цената на превозното средство на јавниот 
сообраќај за соодветната релација на патувањето. 

Правата на користење на одделните средства 
на јавниот сообраќај (патен, железнички, воздушен 
и воден) за службените патувања на функционерите 
ги утврдува Комисијата за кадровски и админис-
тративни прашања. 

Член 8 
Функционерите имаат право на надоместок на 

стварните трошоци за селидба од поранешното мес-
то на постојано живеење до Скопје и обратно. 

Член 9 
Функционерите што живеат одвоено од своето 

семејство, имаат право на надоместок за одвоен 
жинот. 

Височината на надоместокот од претходниот 
став ја утврдува Комисијата за кадровски и адми-
нистративни прашања најмногу до 65% од износот 
на просечно остварениот личен доход на вработе-
ните во стопанството во Републиката во претходната 
година. 

Член 10 
Функционерите имаат право на надоместок за 

користење на годишен одмор во износ од 60% од 
просечниот личен доход на вработените во стопан-
ството во Републиката остварен во претходната 
година. 

Член 11 
Во случај на остварување право на пензија 

функционерите имаат право на надоместок во из -
нос на тримесечниот личен доход. 

Член 12 
Во случај на смрт на функционер, на лицето 

•что го извршило погребот му се исплатува надо-
месток на трошоци за погребот во височина на 
двомесечен личен доход на умрениот. 
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Член 13 
Комисијата за кадровски и административни 

прашања на Извршниот совет донесува поединечни 
решенија за личните доходи и другите надоместоци 
на трошоците на функционерите и дава објасне-
нија во врска со примената на одредбите на оваа 
одлука. 

Член 14 
Одредбите на оваа одлука во однос на утврду-

вањето и усогласувањето на личните доходи на 
функционерите се применуваат од 1 јануари 1978 
година, а другите одредби од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да в а ж и Одлуката за утврдување 
категории на функции и за височината на личните 
доходи и другите надоместоци на функционерите и 
работниците што ги именува односно назначува Из-
вршниот совет или што се именуваат или назна-
чуваат во согласност со Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 25/75, 41/75 и 1/76). 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Број 23-990/1 
24 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Самостоен советник во ИС, потсекретар во 2,90 
РТС, потсекретар во републички секретаријат, 
Заводот за општествено планирање и секре-
таријат на ИС, директор на Дирекција за ре-
публички стоковни резерви, началник на ре-
публичка служба за известување и тревоже-
ње, секретар на Советот за прашања на оп-
штественото уредување и Советот за стопан-
ски развој и економска политика, помошник 
на секретарот за внатрешни работи, народна 
одбрана и финансии, заменик на секретар на 
секретаријат, заменик на директор на: Завод 
за статистика, Хидрометеоролошки завод, Ре-
публички завод за техничка соработка, Ре-
публички завод за цени, за јавна управа, на 
Републичка геодетска управа, на Архивот на 
Македонија, на Уредот за документација, пот-
претседател на Советот за иселенички пра-
шања на ИС и секретариј ати на ИС. 

III ГРУПА 

Помошник на републички секретар, помошник 2,80 
на директорот на републичкиот завод за оп-
штествено планирање, помошник на секрета-
рот на Извршниот совет, главен републички 
инспектор, началник на управа за ветеринар-
на служба, помошник на претседател на ре-
публички комитет и на републичка комисија 
и помошник на самостојна стручна служба 
(секретаријат, завод, управа, совет, дирекција, 
уред, архив и др.) и управник на ВП дом 
Тетово. 

ЛИСТА НА ФУНКЦИИ ПО ГРУПИ 
Според член 3 од Одлуката 

I ГРУПА 

Виши советници; секретар на Секретаријатот 3,30 
за односи со странство и Секретаријатот за 
кадровски прашања на ИС; директор на: Ре-
публички хидрометеоролошки завод; Репуб-
лички завод за статистика; директор на Ар-
хивот на Македонија, 

Директор на Републичка геодетска управа, 3,20 
директор на Републичкиот завод за техничка 
соработка, директор на Републичкиот завод за 
јавна управа, директор на Уредот за доку-
ментација, директор на Републички завод за 
цени, потсекретар за државна безбедност, 
директор на Републичкиот завод за судски 
вештачења во областа на финансиите, мате-
ријалното работење и сообраќајот, 

Потсекретар за народна одбрана, секретар на: 3,10 
Советот на истражувачки работи во рудар-
ството, Советот за изградба, одржување и ре-
конструкција на патиштата, претседател на 
Советот за иселенички прашања и началник 
на Бирото за претставки и поплаки на ИС, 
директор на Републичкиот завод за инфор-
матика. 

И ГРУПА 

Директор на Центарот за стручно образование 3,00 
на кадри за безбедност и општествена само-
заштита, управник на КПД Идризово, потсе-
кретар за јавна безбедност во РСВР и пот-
секретар во Републички секретаријат за ф и -
нансии, 

IV ГРУПА 

Советник во Извршниот совет, на републич- 2,70 
ки секретар, на потпретседател на републич-
ки комитет и комисија и на самостојна струч-
на служба (секретаријат, завод, управа, совет, 
дирекција, уред, архив и др.). 

221. 
Врз основа на член 83 став 2 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 
11/76), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Републичкиот штаб за цивилна заштита на 
Милан Талевски, поради одење во пензија. 

И. За член на Републичкиот штаб за цивилна 
заштита се именува 

Евзи Мемети, заменик на републичкиот секре-
тар за внатрешни работи. 

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

Бр. 17-455/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 
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222. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРИ" 
бр. 17/65 и 16/69), а во врска со член 31 и член 33 
од Законот за филмот „Службен весник на СРМ" 
бр. 44/75, Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕ-

ПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА 
ФИЛМОВИ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател и членови на Републичката комисија 
за преглед на филмови, поради истек на манда-
тот на: 

а) претседател Томе Момировски 
б) членови: Тошо Поповски, Ферит Бељан, Јо -

ле Трајковски, Ж и в к о Чинго, Кирил Ценевски, д -р 
Коста Балабанов, Јован Павловски, д - р Сејфедин 
Сулејмани, Иљами Емин, Бранко Ставрев, Илинка 
Петрушевска, Колев Перо, Љупчо Киковски, Вла-
до Чучков, Горѓи Делчев, Ристо Куфаловски, Мил-
ка Божикова. 

II. За претседател и членови на Републичката 
комисија за преглед на филмови се именуваат: 

а) за претседател 
Томе Момировски, претседател на Културно-

просветната заедница на Македонија 
б) за членови 
1. Менде Ивановски, академски сликар, сцено-

граф во Телевизија Скопје, 
2. Томе Арсовски, писател, 
3. Димитрис Османли, доцент на Факултетот за 

музичка и драмска уметност, 
4. Фимчо Муратовски, диригент, 
5. Ферит Бељан, помошник на републичкиот 

секретар за образование и наука, 
6. д -р ѓорѓи Делчев, професор, 
7. Горѓи Василевски, филмски критичар, 
8. д-р Сејфедин Сулејмани, член на Изврш-

ниот совет на Собранието на СРМ, 
9. Милка Божикова, советник на Републичкиот 

секретар за култура, 
10. Илинка Петрушевска, стручен соработник 

во Кинотеката на СРМ, 
11. Иљами Емин, директор на Театарот на на-

родностите во Скопје, 
12. Димитар Герасимовски, директор на Цента-

рот за идеолошко марксистичко образование и сту-
дии при Ц К СКМ, 

13. Зоран В ангелов, уредник во РТВ Скопје, 
14. д-р ѓорѓи Сталев, професор на Филолошки 

факултет во Скопје и 
15. Љупчо Киковски, хемиски техничар во Ин-

дустријата за стакло и стаклена волна во Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Број 17-464/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 

223. 
Врз основа на член 45 од Законот за архив-

ската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 47/73 
и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-

ВИ НА СОВЕТОТ НА АРХИВОТ НА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Архивот на Македонија, по-
ради истек на мандатот на Томо Томовски и Исхан 
Камили. 

II. За членови на Советот на Архивот на Маке-
донија се именуваат: 

1. Спирко Спирковски, член на Секретаријатот 
на Републичката конференција на ССРНМ, 

2. Славе Поповски, член на Претседателството 
на Републичкиот одбор на Сојузот на здружени-
јата на борците од НОВ за Македонија и 

3. Мети Крлиу, претседател на Управниот од-
бор на Фондот за мемоари, хроники, публикации и 
уметнички остварувања на теми од НОВ и реви-
зија при РО на СЗБ од НОВ за Македонија. 

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

Бр. 17-457/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благо ј Попов, е .р. 

224. 
Врз основа на член 17 од Законот за сценско-

уметничка дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
41/73), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРО-

ДЕН ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Македонскиот народен теа-
тар во Скопје, поради истек на мандатот на Камен-
чо Ѓоргов, Михаил Ренџов и Емине Адеми. 

II. За членови на Советот на Македонскиот на-
роден театар во Скопје се именуваат: 

1. Станоевски Благоја, член на Секретаријатот 
на Претседателството на Р К на ССРНМ, 

2. Драгослав Ортаков, професор на Високата 
музичка школа во Скопје и 

3. Атанас Вангелов, асистент на Филолошкиот 
факултет во Скопје. 

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

Број 17-466/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 
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225. 
Врз основа на член 17 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-

ВИ НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА 
ФИЛХАРМОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Македонската филхармо-
нија, поради истек на мандатот на 

Жамила Колономос, 
Тома Пулејков, 
Нада Димитрова. 
II. За членови на Советот на Македонската 

филхармонија се именуваат: 
1. Благоја Ноневски, судија на Окружниот суд 

во Скопје, 
2. Славчо Марковски, професор по музичко вос-

питување во Гимназијата „Георги Димитров", 
3. Фиданчо Стоев, дипл. правник ш е ф на К а -

бинетот на претседателот на Претседателството на 
СР Македонија. 

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

Бр. 17-459/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 

226. 
Врз основа на член 17 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ 

ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Ансамблот за народни игри 
и песни „Танец", поради истек на мандатот на Мит-
ре Марковски и Перо Јовчев. 

II. За членови на Советот на Ансамблот за на -
родни игри и песни „Танец", се именуваат: 

1. Ристо Шанев, советник на секретарот на Сек-
ретаријатот за односи со странство на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ, 

2. Александар Костовски, директор на Домот 
на културата во Тетово, 

3. Методија Владичевски, претседател на КУД 
„Глигор Л рл ичев" — Ѓорче Петров. 

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

Бр. 17-460/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 

227. 
Врз основа на член 22 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73 
и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ НА 

МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Историскиот музеј на Маке-
донија, поради истек на мандатот на: Ј а ш а р Ибра-
хими, д -р Растислав Терзиевски и Данчо Коложе-
говски. 

П. За членови на Советот на Историскиот му-
зеј на Македонија се именуваат: 

1. Васко Караџа, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СР Македо-
нија, 

2. Јанко Тодоровски, општествено-политички 
работник при Р К на ССРНМ, 

3. Иван Тошевски, директор на Уредот за до-
кументација на Извршниот совет на Собранието 
на СРМ. 

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

Број 17-461/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

228. 
Врз основа на член 22 од Законот за музејска-

та дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73 и 
42/76), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ 

НА МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Археолошкиот музеј на Ма-
кедонија поради истек на мандатот на: Абдулхак 
Сали, Наум Шурбановски и Спирко Спирковски. 

П. За членови на Советот на Археолошкиот 
музеј на Македонија се именуваат: 

1. Мицко Мицев, заменик на секретарот на З а -
едницата на научните дејности, 

2. Борче Атанасовски, судија на Окружниот суд 
во Скопје, 

3. Коста Кепевски, археолог во Народниот му-
зеј во Прилеп. 

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

Број 17-462/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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229. 
Брз основа на член 22 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73 
и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА 

МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Етнолошкиот музеј на Ма-
кедонија, поради истек на мандатот на: Драган 
Кузмановски, м-р Бистрица Миркулоска — Крањец, 
д-р Александар Матковски. 

П. За членови на Советот на Е к о л о ш к и о т му-
зеј на Македонија се именуваат: 

1. м-р Киро Танчевски, секретар на Заедницата 
на културата во Битола, 

2. д -р Александар Стојановски, научен совет-
ник во Институтот за национална историја и 

3. д-р Јован Трифуновски, професор на Гео-
графскиот факултет во Скопје. 

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

Број 17-463/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 

230. 
Врз основа на член 22 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73 
и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-

ВИ НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНОНАУЧНИОТ 
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Природнонаучниот музеј на 
Македонија, поради истек на мандатот на: Тра јче 
Стојковски, Милица Кранго и Ристо Шулевски. 

П. За членови на Советот на Природнонаучни-
от музеј на Македонија се именуваат: 

1. Улкер Селими, наставник во Основното учи-
лиште „Тефејус" во Скопје, 

2. м-р Биљана Караман, асистент на Биолош-
киот факултет во Скопје, и 

3. Иван Чадо, хидроботаничар во Хидробио-
лошкиот завод во Охрид. 

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

Број 17-464/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 

231. 
Врз основа на член 57 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/73 и 42/76), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Републичкиот завод за за-
штита на спомениците на културата, поради истек 
на мандатот на: Димитар Алексов, Јорго Хаџи-
стерјо и Ристо Групче. 

П. За членови на Советот на Републичкиот за-
вод за заштита на спомениците на културата се 
именуваат: 

1. Томо Томовски, редовен професор на Фило-
зофско-историскиот факултет во Скопје, 

2. Горѓи Лумбуровски, секретар на Општинска-
та конференција на ССРНМ Битола, 

3. Митре Инадевски, член на Претседателство-
то на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ 
за Македонија. 

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

Број 17-465/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 

232. 
Врз основа на член 14 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74 и 42/76), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Институтот за фолклор, пора-
ди истек на мандатот на: 

Арсена Деспотовска. 
П. За член на Советот на Институтот за фол-

клор се именува: 
Чедомир Стојковски, главен уредник на Вес-

никот „Комунист" македонско издание. 
Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Број 17-466/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е .р. 
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233. 
Врз основа на член 12, став 2 од Законот за 

организирање на научните дејности („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/74 и 42/77), републичкиот се-
кретар за образование и наука пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАР НА 

НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на во-

дењето на Регистарот на научните организации, на -
учните единици и работните заедници на самостој-
ните научни работници (Регистар) и постапката за 
нивно запишување во Регистарот. 

Член 2 
Регистарот се води во тврдо поврзана книга. 

Листовите на Регистарот се нумерирани и проши-
ени со емственик, чии два к р а ј а се потпечатени со 
црвен восок на внатрешната страна од задната ко-
рица на Регистарот. 

Регистарот се оверува на внатрешната страна 
од задната корица. 

Регистарот се води според образецот број 1 кој 
е составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Запишувањата во Регистарот се вршат со темно 

сино мастило. По секое извршено запишување се 
повлекува водорамна линија под целиот текст. 

На еден лист од Регистарот може да се внесат 
податоци само за една научна организација, однос-
но научна единица и работна заедница на само-
стојни научни работници. Кога регистарскиот лист 
ќе се исполни до крајот, за наредните запишувања 
се користи нов регистарски лист кој се води под 
ист регистарски број. 

Запишувањето на бришење на научната орга-
низација, односно научната единица и работната 
заедница на самостојни научни работници од Ре -
гистарот, се врши на тој начин што со црвено мас-
тило се прецртуваат со една коса линија сите 
запишувања и на крајот се наведува дека органи-
зацијата е избришана од Регистарот и по која ос-
нова. 

Во случај на погрешно запишување, се врши ис-
правка на тој начин што преку погрешно запиша-
ниот текст се повлекува тенка линија и над неа 
се внесува точниот текст. Исправката се врши 
со црвено мастило. 

Секое запишување во Регистарот го потпишува 
службеното лице што го вршело запишувањето. 

Член 4 
Запишување во Регистарот на научната орга-

низација, односно научната единица и работната 
заедница на самостојни научни работници се врши 
врз основа на поднесена писмена пријава според 
образецот број 2 што е составен дел на овој пра-
вилник. 

Кон писмената пријава се поднесуваат следните 
прилози: 

а) акт за основање во заверен препис; 
б) список на поважната опрема која служи за 

научна работа (машини, апарати, инструменти и 
слично); 

в) Самоуправната спогодба за здружување на 
трудот и Статутот. 

Доколку до денот на поднесувањето на при-
јавата статутот не е донесен, статутот се доста-
вува веднаш по неговото донесување. 

Член 5 
Писмена пријава се поднесува и за секоја из-

мена што доведува до менувањето на статусот на 
научната организација, односно научната единица 
или работната заедница на самостојните научни ра-
ботници. 

Запишувањето на настанатите измени по запи-
шувањето врз основа на пријавата се врши во 
соодветните рубрики од Регистарот. Кон секоја из-
мена се наведува основот за нејзиното запишу-
вање во Регистарот. 

Член 6 
Пријавата за настанатите измени во соодвет-

ната научеа организација, научна единица и ра-
ботна заедница на самостојни научни работници се 
доставува во рок од 15 дена од настанатата измена 
до Републичкиот секретаријат за образование и 
наука. 

Член 7 
Решението за запишување во Регистарот се до-

ставува на соодветната научна организација однос-
но научна единица или работна заедница на само-
стојни научни работници во рок од 30 дена од за -
пишувањето. 

Решението се доставува и до Стопанскиот суд 
на чие подрачје е седиштето на научната органи-
зација, односно научната единица и работната за-
едница на самостојни научни работници. 

Член 8 
Решението врз основа на кое, научната орга-

низација односно научната единица или работ-
ната заедница на самостојните научни работници, се 
брише од Регистарот поради тоа што по пријава или 
по службена должност се утврди дека научната 
организација, научната единица или работната за-
едница на самостојни научни работници преста-
нала да врши научна дејност или повеќе не ги ис-
полнува условите од Законот за организирање на 
научните дејности, се евидентира во соодветната 
рубрика. 

Решението за бришење од Регистарот се доста-
вува на организацијата, односно научната единица 
или работната заедница на самостојни научни ра-
ботници и до Стопанскиот суд. 

Член 9 
За секоја научна организација, научна единица 

и работна заедница на самостојните научни работ-
ници што е запишана во Регистарот се формира до-
сие во кое се чуваат пријавите, прилозите и дру-
гите документи што се во врска со запишувањето 
во Регистарот. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Дел. бр. 14-344/1 
8 февруари 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за 

образование и наука, 
Љупчо Копровски, е. р. 
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РЕГИСТАР НА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Образец број 1 

Регистарски број Формат 40 X 50 см. 

Образец бр. 2 
Формат 20 X 30 см. 

П Р И Ј А В А 
за запишување во Регистарот на научните 

организации 

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СКОПЈЕ 

Врз основа на член 12 од Законот за органи-
зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74 и 42/77) поднесуваме пријава за 
запишување во Регистарот на научните организа-
ции што се води во Републичкиот секретаријат за 
образование и наука со следните податоци: 

1. Назив на научната организација, научната 
единица, односно работна заедница на самостојни 
научни работници ——— 

2. Седиште 
3. Општина —— 
4. Статус на научна организација, научна еди-

ница, односно работна заедница на самостојни на-
учни работници 

5. Вид на научната дејност што ја врши науч-
ната организација, научната единица, односно ра -
ботната заедница на самостојни научни работници 

6. Број на научни, стручни и други работници 
а) Научни работници во звања: 
— научни советници 
— редовни професори = 

— виши научни соработници 
— вонредни професори 
— научни соработници -
— доценти 
— асистенти 
б) Стручни работници во звања: 
— стручни советници 
— виши стручни соработници 
— стручни соработници 
в) Други работници: 
— во администрација 
— во библиотека, лабораторија и ел. 
— во други служби 
7. Основач на научната организација: 
— назив на основачот 
— седиште — 
— број и дата на актот за основање — 
8. Средства на научната организација во ил-

јади динари: 
— вредност на основните средства во употреба 

за редовна дејност 
— Фонд за научна работа 
Подносител на пријавата, 

М. П. 
Прилози кон пријавата 
1. 
2. 
3. 

Работоводен орган 
(директор) 
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234. 
Врз основа на член 29 од Законот за миров-

ните совети („Службен весник на СРМ" бр. 39/77), 
републичкиот секретар за правосудство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 

РАБОТАТА НА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ 

Член 1 
Мировните совети водат евиденција за својата 

работа на начин и по обрасци определени со овој 
правилник. 

Член 2 
Мировните совети ја водат следната евиден-

ција : 
1. Уписник за барањата за посредување на ми-

ровниот совет и за примените тужби од надлежните 
судови (УМ); 

2. Именик; 
3. Доставна книга. 

Член 3 
Во уписникот УМ се заведуваат сите барања 

за посредување на мировниот совет (барање на 
едната странка, спогодбено барање на двете стран-
ки за посредување на мировниот совет, иницијати-
ва на мировниот совет, барање на орган или ор-
ганизација) и отстапените тужби од надлежните 
судови (тужби и приватни тужби). 

Во уписникот УМ се впишуваат следните по-
датоци: 

— датум на приемот на барањето односно т у ж -
бата; 

— име, презиме и адреса, односно назив на ба-
рателот, односно назив на судот кој ј а отстапил 
тужбата; 

— име, презиме и адреса на спротивната стран-
ка, односно странките во спорот, односно закон-
скиот застапник; 

— содржина на предметот на спорот; 
— резултатот од посредувањето и датум; 
— датум на известување односно доставување; 
;— датум на архивирање, и 
— забелешка. 
Уписникот се води по системот на основни 

броеви (Образец 1). 
Член 4 

Мировниот совет води именик во кој се впи-
шуваат името и презимето на спротивната странка, 
односно на една од странките (ако како баратели 
се јавуваат двете странки), односно на тужениот и 
број на предметот од уписникот (Образец 2). 

Мировните совети кои имаат помал број пред-
мети, не водат именик. 

Член 5 
Доставната книга се води заради евиденција 

на доставување на акти надвор од мировниот совет 
(Образец 3). 

Во доставната книга се впишува: адреса на 
примачот, број на предметот под кој актот се води, 
вид на актот, датум на извршена достава, потпис 
на примачот на актот и забелешка. 

Член 6 
Уписникот УМ се заклучува на крајот на се-

која година. Заклучувањето се врши така што по 
последниот впишан број се става констатација која 
содржи: датум на заклучувањето, реден број на 
последното впишување, број на решени предмети 
(со спогодба или непостигната спогодба), број на 
предмети по кои постапката не е завршена. 

Ако уписникот не се пополни со впишување до 
крајот на годината, тогаш на наредната страна се 
става ознака за новата година и се продолжува со 
впишувања за таа година. 

Член 7 
Предметите кои се решени се означуваат со 

заокружување на соодветниот број во уписникот. 
Предметите по кои постапката не е завршена 

во годината во која се заведени, не се заведуваат 
во уписникот за наредна година. 

Член 8 
На барањето за поведување постапка пред ми-

ровниот совет се става називот на мировниот со-
вет, бројот од уписникот и датум на приемот. 

Ако барањето е усно, се составува службена 
белешка и се заведува како и писменото барање. 

Член 9 
За денот на посредувањето, мировниот совет 

странките ги повикува со покана која содржи: на -
зив на мировниот совет, број на предметот, име, 
презиме и адреса на странките, место, датум и час 
на посредувањето и соопштение на странките 
(Образец 4). 

Доставницата содржи назив на мировниот со-
вет, број на предметот, име и презиме на примачот, 
потписи на примачот и доставувачот и датум на 
приемот (Образец 5). 

Член 10 
Записниците за посредување на мировниот со-

вет се составуваат во форма проголтана со овој 
правилник (Образец 6, 7 и 8). 

Член 11 
Свршените предмети се распоредуваат по го-
дини и се архивираат. 
Предметите се чуваат 5 години. 
Доставната книга се чува 3 години. 
Уписникот и именикот се чуваат трајно. 

Член 12 
Обрасците од број 1—8 претставуваат составен 

дел на овој правилник. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 0802/676 
11 април 1978 година 

Скопје 

У П И С Н И К 
за барањата за посредување на мировниот совет и 
за примените тужби од надлежните судови (УМ) 

Републички секретар 
за правосудство, 

д-р Горѓи Ј. Цаца, е. р. 

Образец 1 

О
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Датум на 
прием на ба-
рањ. односно 

тужбата 

Име, презиме и 
адреса, односно 
назив на барат. 
односно на судот 

Име, презиме и адреса 
на спротивната странка, 
односно на странките 
во спорот, односно на 
законскиот застапник 

Содржина 
на предметот 

на спорот 

Резултат од 
посредува-

њето и датум 

Датум на из-
вестуваше 
односно 

доставување 

Датум на 
архиви-
рање 

Забе-
лешка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 см. 2 см. 5 см. 5 см. | 5 см. 4 см. 2 см. 2 см. | 3 см. 
Формат: 29 X 35 см. 
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И М Е Н И К 
Образец 2 

Назив на мировниот совет 
Образец бр. 6 

Б
ро

ј 

Име и презиме на спротивната 
странка, односно на една од стран-
ките (ако како баратели се јаву-
ваат двете странки), односно на 
тужениот 

Број на 
предметот 

од 
уписни-

кот 

2 см. 12 см. 2 см. 

З А П И С Н И К 
за постигнување спогодба во граѓанските работи 

Составен на ден 
Мировниот совет 

19— година пред 

(назив на мировниот совет) 
Општина 

Формат 16 X 25 

ДОСТАВНА КНИГА 
Образец 3 

'о Р ч м А
др

ес
а 

на
 

пр
им

ач
от

 

1 
В

ид
 н

а 
I 

ак
то

т 

Бр
. 

на
 п

ре
дм

. 
по

д 
ко

ј а
кт

от
 

се
 в

од
и 

Д
ат

ум
 н

а 
из

- 
ј 

вр
ш

ен
ат

а 
до

ст
ав

а 
| 

( 
П

от
пи

с 
на

 
| 

пр
им

ач
от

 
ј 

За
бе

ле
ш

ка
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 

1 см. 4 см. 3 см. 2 см. 2 см. 3 см. 3 см. 

Состав на советот: 
Претседател, 

Членови: 

Записничар, 

(назив на општината) 

Странки во спорот: 

Законски застапник: 

Странките ја постигнаа следната 

С П О Г О Д Б А 
(содржина на спогодбата) 

Формат 18 X 25 

Мировен совет — 
Месната заедница 
Општина 

Образец 4 

во Број I / 

Претседател на 
мировниот совет, 

Членови: 

Странки: 

Законски застапник, 

П О К А Н А 
За 

(име, презиме и адреса на странката) 
за 

расправање на спорот со 
(име, презиме и адреса на Назив на Мировниот совет 

Образец бр. 7 

спротивната странка) 
Посредувањето ќе се одржи во 

на ден 
(место) 

со почеток во часот. 
Претседател 

на Мировниот совет, 

З А П И С Н И К 
за неуспешно посредување во граѓанските работи 

Составен на ден 19 година пред 
Мировниот совет 

(назив на мировниот совет) 
Општина 

На задната страна од поканата стои: 
Соопштение на странките 

Постапката пред мировниот совет е доброволна. 
Во постапката пред мировниот совет не се пла-

ќаат такси. 
Странките пред мировниот совет можат да склу-

чат спогодба која има правна важност и извршна 
е како и спогодбата склучена пред редовниот суд. 

(назив на општината) 

Странки во спорот: 

Мировен совет 
Месната заедница 
Општина 

Образец 5 
во Број / 

Состав на советот 
Претседател, 

Членови: 

Записник, 

Законски застапници: 

ДОСТАВНИЦА 

Примач 

Вид на актот што се доставува 

Странките не постигнаа спогодба. 

Претседател, 

Потврдувам дека го примив означениот акт на Членови: 
ден 

Потпис на примачот 

Потпис на доставувачот 
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Образец бр. 8 
Назив на мировниот совет 

З А П И С Н И К 
за посредување во кривичните работи 

Составен на ден 19 година пред 
Мировниот совет ——, 

(назив на месната заедница) 
Општина . 

(назив на општината) 

Состав на советот 
Претседател, 

Членови: Странки 

Записничар, 

Помеѓу странките 
во кривичната работа по предметот 

К. бр. / на Општинскиот суд 
во постигнато е помирување (од-
носно не е постигнато помирување). 

Претседател на 
Мировниот совет 

Членови: 

235. 
Врз основа на член 48 точка 2 став 2 и точка 

1 став 3 од Законот за евиденција во областа на 
трудот („Службен лист на СФРЈ" бр. 2/77), репуб-
личкиот секретар за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СРЕДСТВА И ОБРАСЦИ ЗА ВОДЕЊЕ НА 

ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
Во областа на трудот, самоуправните интересни 

заедници за вработување водат: 
— евиденција за лицата што бараат работа; 
— евиденција за потребата од работници; 
— евиденција за југословенските граѓани на 

привремена работа во странство; 
— евиденција за странски држав јани и за ли-

цата без државјанство, вработени во СРМ. 

Член 2 
Евиденцијата за лицата што бараат работа се 

води на образецот — Ј1КР врз основа на из јава и 
јавни исправи кои ги дава лицето што бара вра-
ботување, а се пријавува во самоуправната инте-
ресна заедница за вработување. 

Член 3 
Евиденција за лицата што бараат вработување 

ќе престане да се води за односното лице: 
— кога лицето ќе се вработи; 
— кога само ќе се одјави; 
— во случај на смрт; 
— кога е бришано од евиденцијата. 
Лицето кое бара вработување се брише од 

евиденцијата во следните случаи: 
— заради пензионирање; 
— заради исполнување на старост од 65 го-

дини (мажи) односно 60 години (жени); 
— заради утврдена потполна неспособност за 

работа; 

— со денот на почетокот на самостојното оба-
вување на дејност со личен труд и средства во соп-
ственост на граѓаните; 

— заради преселување на територија на дру-
га самоуправна интересна заедница за вработу-
вање; 

— заради нередовно пријавување во самоу-
правната интересна заедница за вработување, во 
склад со одредбите од самоуправните општи акти 
на истата. 

Член 4 
Евиденцијата за потребите од работниците се 

води со внесувањето на пријавените потреби од 
работници по занимање во картотека, врз осно-
ва на: 

— пријава за потреба од работник (образец 
ПИР) — Извештај за засновање на работен однос 
(образец ИЗРО) и Извештај за престанок на рабо-
тен однос (образец НПРО). 

Пријавите за извештаите од претходниот став 
до самоуправните интересни заедници за вработу-
вање ги доставуваат организациите и работните 
луѓе што користат дополнителна работа на други 
работници, од став 1 на член 2 од Законот за еви-
денција во областа на трудот („Службен лист на 
СФРЈ" број 2/77 година). 

Член 5 
Евиденцијата за југословенските граѓани на 

привремена работа во странство се води врз основа 
на пријавите и извештаите пропишани од Сојуз-
ниот комитет за труд и вработување. 

Во евиденцијата од претходниот став покрај 
податоците утврдени во член 28 од Законот за 
евиденција во областа на трудот се утврдува и по-
датокот за народност. 

Пријавите и извештаите од став 1 на овој член 
до самоуправните интересни заедници за вработу-
вање ги доставуваат лицата кои се на привремена 
работа во странство, односно кои ќе отпатуваат на 
привремената работа во странство и организаци-
ите на здружен труд кои упатуваат свои работници 
на работа во странство за изведување на инвести-
циони работи, односно во рамките на деловно-
техничката соработка со странство т. е. и извештаи 
односно податоци за враќањето на работниците од 
привремена работа во странство. 

Член 6 
Евиденцијата за странски државјани, лица без 

државјанство, вработени во СР Македонија се води 
во форма на книга. 

Евиденцијата од претходниот став се води врз 
основа на пријава за странец вработен во СР Ма-
кедонија (образец — ПСВ), пријава за промена на 
податоците за вработен странец (образец ПППВС) 
и пријава за престанување на работа на странец 
(образец ППРС). 

Пријавите од став 2 на овој член ги доставу-
ваат организациите и работните луѓе што корис-
тат дополнителна работа на други работници до 
самоуправните интересни заедници за вработување. 

Член 7 
Обрасците за водење на евиденцијата се со-

ставен дел на овој правилник и ќе бидат прилаго-
дени за механографска обработка. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила 8 дена но 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 13-387/1 

5 април 1978 година 
Скопје 

Републички секретар 
за труд, 

Милан Хорват* е. р. 
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Образец — ЛКР 

ЛИЧЕН КАРТОН НА РАБОТНИКОТ 
А. Л и ч н а а н а м н е з а 

1. Карактеристичен знак 
2. Место на постојано живеење 
3. Улица 
4. Општина 
5. Поштенски број — 
6. 1. Село 2. Град 
7. Презиме, татково име и име -

бр. 

(12) 
(10) 
(18) 

(3) 
(5) 

8. П о л : 1. Машки 2. Женски 
9. Роден: ден —— месец година 

10. Место на раѓање , Општина — 
СР—САП , Држава 

11. Народност (2) 
12. Брачна состојба: 

(24) 
(1) 

(1) 

(6) 

(3) 

Л. Неженет 
Немажена 

2. Женет 
Мажена 

4. Вдовец 
Вдовица 

13. Училишна подготовка 
14. Стручно образование 
15. Занимање — 

3. Разведен 
Разведена 

5. Друго (1) 

(5) 

(2) 
(1) 

16. РАБОТНИОТ ОДНОС 
ПРЕСТАНАЛ 

: Во својство на 1. Работник 2. Приправник 
17. На ден месец година 
18. Поради 
19. При 
20. Вкупен работен стаж 
21. Работна способност: 1. Потполна 

2. Ограничена 
3. Намалена 

22. ИНВАЛИДНОСТ: Група 
23. Категорија 
24. Вид 

години (2) 

(1) 
(в) 
(2) 
(7) 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

25. Фактори за отежнато вработување (2) 
26. Пријавен: ден месец година (6) 
27. Статус на работникот: 

1. Лице кое бара вработување 
2. Стварно невработено лице (1) 

28. Основ на статусот на стварно невработеното 
лице и за промените на тој статус (1) 

29. Основна социјална карактеристика 
на стварно невработеното лице (2) 

Б. С о ц и ј а л н а а н а м н е з а 

30. Број на членови во заедничкото 
домаќинство (2) 

31. Број на вработени членови од заеднич-
кото домаќинство во: Општествен 
сектор (1) 

32. На сопствен имот (земјоделие) 
33. Со средства во сопственост на граѓаните -
34. Во странство (1) 
35. Број на членови кои ги издржува: ТС — 
36. ШС — 
37. Големина на земјишен посед во ха на: 

Работникот 
38. ТС (1) 

39. Ш С (1) 
40. ЗД (1) 
41. Просечен месечен катастарски приход: 

а х ТС (1) 
42. ШС (1) 
43. . а ЗД (1) 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

(1) 

44. Други приходи по било кој основ: 
ТС (1) 

45. ШС (1) 
46. ЗД (1) 

В. ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНАТА 
НЕВРАБОТЕНОСТ 

47. Паричен надоместок: 1. Зм 2. бм 3. 9м (I) 
48. Износ дневно дин. (3) 
49. Датум на почеток (6) 
50. Датум на престанок (6) 
51. Продолжен паричен 

надоместок 
1. Зм 2. бм 3. 9м 4. 12м 5. 15м 6. 18м 
7. 24м 8. Неограничено (1) 
Износ дневно динари 
Датум на почеток 

динари 

52. 
53. 
54. Датум на престанок 
55. Здравствено осигурување: 

Датум на почеток 
56. Месечен износ 
57. Основ на осигурувањето 
58. Датум на престанок 
59. Детски додаток: Бро ј на деца: 

1. 2. 3. 4. 5 и повеќе (1) 
60. Вкупен месечен износ 
61. Датум на почеток 
62. Датум на престанок 
63. Вкупни месечни приходи (по било кој 

основ од „Б" и „В") 
ХС дин. ШС — ~ дин .ЗД дин. 

Г. СПРЕМНОСТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

(3) 
(6) 
(6) 

(6) 
(3) 
(1) 
(6) 

динари (3) 
(6) 
(6) 

(1) 
(1) 
(1) 

64. 

65. 

66. 
67. 
68. 

69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 

78. 
79. 

80. 

82. 

83. 
84. 
85. 
86. 
87. 

ВРАБОТУВАЊЕ БАРА: 
1. Во занимањето, 2. Во занимање од ист 

ранг, 3. Во занимање од понизок ранг (1) 
1. На неопределено време, 2. На опреде-

лено време, 3. Сезонско (1) 
1. М 2.0 З.Р 4.СФРЈ 5.С (1) 
1. Прв пат 2. Повторно (1) 

УПАТЕН НА: 
1. Стручно оспособ. 2. Преквалиф. 3. 

Основно образование (1) 
1. З а приучен работник 2. За Кв. работник (1) 
З а занимањето (5) 
Датум на почеток на обуката 
Датум на завршеток на обуката — 
Обуката ја завршил: 1. Да 2. Не 

ВРАБОТЕН: На ден (6) 
При 
Во занимањето 

(6) 
(6) 
(1) 

(7) 
(5) 

1. На неопределено време 2. На опреде-
лено време 3. Сезонски (1) 
Во својство на: 1. Работник 2. Приправник (1) 
1. Со посредување на СИЗВ 2. Без по-
средување (1) 

Бришан од евиденција: На ден (6) 
Поради (2) 

УЧИЛИШНА ПОДГОТОВКА (да се наведат сите 
видови завршени училишта) 
Положени стручни испити: 
Завршени курсеви и семинари: 
Самообразование 
Посебни знаења 
РАБОТНА АНАМНЕЗА 
Досегашно подрачје на работа 
Број на вработувања во последните три години 

88. ВОЕНА ОБВРСКА: ДА НЕ ОСЛ ОДЛ 
89. УЧЕСНИК ВО НОБ од до — година 

Образецот го пополнил — советодател (потпис) 
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СЕМЕЈНО — СОЦИЈАЛНА АНАМНЕЗА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. А. Работник | 

Б. Членови на потесното семејство кои работни кот ги издржува 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. Збир: 2—7 
В. Членови на поширокото семејство кои работ никот ги издржува 

9. | 
10. 
11. 

12. Збир: 9—11 
Г. Други членови од заедничкото домаќинство 

13. 
14. 
15. 
16. 

17. Збир: 13—16 | 
ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА, К О Ј А ПСИХИЧКИ ОСОБИНИ ШТО ГИ ПРОЦЕНУВА 
Ј А ПРОЦЕНУВА ЛЕКАР: ПСИХОЛОГ: 

С Л Е Д Е Њ Е 

Упатен на работа 
Поканет 
(датум) 

Се јавил 
(датум) На што се однесува поканата Вработувањето го Поканет 

(датум) 
Се јавил 
(датум) 

Прифатил Одбил 

ДАТУМ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЈАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА 
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(Штембил на подносителот) 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

П Р И Ј А В А 
ЗА ПОТРЕБА ОД РАБОТНИК 

Образец — ППР 

Реден број на 
Пријавата : 1 
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(Штембил на подносителот) 
Образец — ИЗРО 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ЗАСНОВАН РАБОТЕН ОДНОС 

Реден број на Пријавата 
за потреба од работник 1 

Дата на поднесувањето на Пријавата 
19 год. 

Датум на приемот на 
Пријавата 19— (Потпис на овластено 
година. лице на подносителот) 

Бро ј на телефон: 
М. п. 

(Потпис на овластено 
лице на Заедницата на 
вработувањето) 

М. п. 
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''Штембил на подносителот) Образец — ППРО 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

П Р И Ј А В А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС 

Датум на приемот на Пријавата 

19 година. 

(Потпис на овластено лице на Заедницата на 
вработувањето) 

М. п. 

М. п. 

(Потпис на овластено лице на подносителот) 

Број на телефон: 
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(Штембил на подносителот) Образец — ПСВ 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

П Р И Ј А В А 
ЗА СТРАНЕЦ ВРАБОТЕН ВО СР МАКЕДОНИЈА 

(Потпис на овластено лице на 
подносителот на Пријавата) 

(м. п.) 
Број на телефон: 

(Датум на приемот на Пријавата) 

(Потпис на овластено лице на 
заедницата на вработувањето) (м. п.) 
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/Штембил на подносителот) Образец — ПППВС 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

П Р И Ј А В А 
ЗА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ НА ВРАБОТЕН СТРАНЕЦ 

(м. п.) 

(Потпис на овластено лице на 
подносителот на Пријавата) 

Број на телефон: 

(Датум на приемот на Пријавата) 

(Потпис на овластено лице на 
заедницата на вработувањето) 

(м. п.) 
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(Штембил на подносителот) Образец — ППРС 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

П Р И Ј А В А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС НА ВРАБОТЕН СТРАНЕЦ ВО С Р 

МАКЕДОНИЈА 

(Потпис на овластено лице на 
подносителот на Пријавата) 
Бро ј на телефон: 

(м. п.) 

(Датум на приемот на Пријавата) 

(Потпис на овластено лице на 
заедницата на вработувањето) 

(м. п.) 

236. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

вршење угостителска дејност со самостоен личен 
ТРУД со средства во сопственост на граѓани (пречис-
тен текст „Службен весник на СРМ" бр. 39/77 го-
дина), Комитетот за туризам и угостителство, во сог-
ласност со републичкиот секретар за труд, а по 
претходно добиено мислење од Стопанската комора 
на Македонија, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ ЗА ПРОВЕРУ-
ВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВР-
ШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО САМОС-
ТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТ-

ВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ И СОСТАВОТ НА 
КОМИСИЈАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува програмата 

и начинот за проверување на стручната оспособе-
ност за вршење угостителска дејност со самостоен 
личен труд со средства во сопственост на граѓани 
како и составот на комисијата. 

Член 2 
Програмата за проверување на стручната оспо-

собеност за вршење угостителска дејност со са-
мостоен личен труд со средства во сопственост на 
граѓани се состои од стручно-практичен дел и 
стручно-теоретски дел. 

Програмата од став 1 на овој член е составен 
дел на правилникот. 

Член 3 
Стручната оспособеност ј а проверува комисија 

според програмата. 
Комисијата за проверување на стручната оспо-

собеност ја сочинуваат: претседател и два члена. 
За практичниот дел од програмата се именуваат 
соодветен број проверувачи. 

На претседателот, членовите и проверувачите 
им се определуваат заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата, од-
носно нивните заменици, треба да имаат завршено 
високо образование со насока што овозможува да 
бидат проверувачи по стручно-теоретскиот дел на 
програмата. 

Проверувачите по стручно практичниот дел, 
односно нивните заменици, треба да се стручни 
наставници од угостителските училишта или ви-
сококвалификувани угостителски работници од ор-
ганизациите на здружен труд што вршат угости-
телска дејност. 

Членовите на комисијата и цроверувачите ги 
именува Комитетот за туризам и угостителство. 

Член 4 
Комисијата одлучува на седница. 
Седницата ја свикува и со неа раководи прет-

седателот односно неговиот заменик. 
Комисијата полноважно одлучува ако се при-

сутни сите нејзини членови. Кога некој член на 
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Комисијата е спречен да присуствува на седницата 
го заменува неговиот заменик. 

Одлуката се донесува со мнозинство на гла-
сови. 

Член 5 
Проверувањето на стручната оспособеност се 

спроведува во рокови што ги утврдува комисијата. 

Член 6 
За проверување на стручната оспособеност 

кандидатите поднесуваат пријава до Комитетот за 
туризам и угостителство на СРМ — Скопје, преку 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на угостителството и туризмот. 

Пријавата ги содржи следните податоци: 
— презиме, татково име и име; 
— дата и место на раѓањето; 
— училиште што го завршил кандидатот; 
— место на живеење и адреса. 
Со пријавата кандидатот задолжително доста-

вува препис на свидетелството или диплома од за -
вршеното основно образование и доказ за изврше-
ната уплата на трошоците за проверување на 
стручната оспособеност. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите по угостителството и туризмот, пријавата 
и доказите од став 3 на овој член е должен, вед-
наш да ги достави до Комитетот за туризам и 
угостителство. 

Член 7 
Најмалку 15 дена пред утврдениот рок за про-

верување на оспособеноста, комисијата прави план 
за спроведување на проверката. Истовремено ко-
мисијата ги поканува кандидатите за проверување. 

Во поканата се назначува местото и времето 
за проверување на стручната оспособеност на кан-
дидатот. 

Член 8 
Проверувањето на стручната оспособеност се 

врши во средно угостителско училиште или во 
угостителска организација на здружен труд* 

За време на проверката на стручно-практич-
ниот дел кандидатот мора да биде облечен во ра -
ботна облека што одговара на соодветното зани-
мање. 

Член 9 
Проверувањето се врши преку изработка на 

практична работа од кандидатот со писмено образ-
ложение. 

За практична работа на кандидатот му се дава 
да изработи една или повеќе задачи од угостител-
ска дејност. 

Практичната задача треба да биде така поста-
вена за да може да се проверат знаењата и веш-
тините на кандидатот од областа на штварството 
и послужувањето. 

Со давањето на практичната задача комисијата 
го определува и времето за кое треба да се изра-
боти. 

Член 10 
По добивањето на практичната задача канди-

датот прави писмено образложение кое содржи: 
— список на материјали — суровини, алат и 

други средства, и 
— економско образложение (калкулација). 
Писменото образложение кандидатот го изра-

ботува под непосреден надзор на комисијата за 
времето што таа ќе го определи, а кое не може 
да биде пократко од еден час. 

По завршувањето на писменото образложение, 
кандидатот пристапува кон изработка на практич-
ната задача. 

Член 11 
Писменото образложение со извршената прак-

тична задача ги проверува комисијата во присуст-
во на кандидатот. 

По барање на комисијата кандидатот дава и 
усно образложение за начинот на изработката на 
практичната задача, употребениот материјал и ел. 

По претходно мислење на проверувачот од 
стручно-практичниот дел, комисијата ја оценува 
работата и одлучува дали кандидатот го положил 
или не го положил стручно-практичниот дел од 
проверувањето. 

Кандидатот кој не го положил стручно-прак-
тичниот дел се упатува на повторно проверување. 

Ч л е н 12 
Кандидатот кој го положил стручно-практич-

ниот дел го полага стручно-теоретскиот дел. 
Стручно-теоретскиот дел се проверува писме-

но и усно. 
Член 13 

Успехот на кандидатот по стручно-практичниот 
дел и по секој предмет од стручно-теоретскиот дел 
се оценува со „положил" или „не положил". 

Член 14 
.Неположените предмети од стручно-теоретскиот 

дел кандидатот може да ги полага во наредниот ис-
питен рок. 

На повторното проверување од стручно-прак-
тичниот дел или стручно-теоретскиот дел, кандида-
тот не може да се јави порано од 30 дена од денот 
на претходното проверување. 

На повторното проверување кандидатот може 
да се јави неограничен број пати. 

Кандидатот кој го положил стручно-практич-
ниот дел, а не положил еден или повеќе предмети 
од стручно-теоретскиот дел и не се јавил на прове-
рување повеќе од една година, од денот на послед-
ното проверување, повторно врши проверување и 
од стручно-практичниот дел. 

Член 15 
За текот на проверката се води записник за 

секој кандидатот одделно кој го потпишуваат прет-
седателот и членовите на комисијата. 

Записникот, пријавата и другите прилози на 
кандидатот се чуваат во Комитетот за туризам и 
угостителство. 

Член 16 
На кандидатот што положил, комисијата му 

издава уверение како доказ дека се здобил со 
стручна оспособеност за вршење угостителска де ј -
ност со самостоен личен труд со средства во сопст-
веност на граѓани. 

За издаденото уверение се води регистар. 

Член 17 
Трошоците за проверувањето на стручната ос-

пособеност за вршење угостителска дејност со са-
мостоен личен труд со средства во сопственост на 
граѓани, паѓаат на товар на кандидатот, а се утвр-
дуваат со посебен акт. 

Член 18 
Лицето што се здобило со стручна оспособе-

ност, по пат на проверување на знаењето пред соод-
ветна комисија надвор од СР Македонија, се смета 
дека се здобило со стручна оспособеност според од-
редбите на овој правилник, ако програмата по ко-
ја е извршено проверувањето е еднаква со прог-
рамата што е составен дел на овој правилник. 

Доколку програмата не е . еднаква лицето од 
претходниот став ќе се проверува делумно или це-
лосно според оваа програма. 

Оценка од став 1 и 2 на овој член дава ко-
мисијата за проверување на стручната оспособе-
ност за вршење угостителска дејност со самостоен 
личен труд со средства во сопственост на граѓани. 

Член 19 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да в а ж и Правилникот за програмата, 
начинот и постапката за проверување на стручна-
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та оспособеност за вршење угостителска дејност со 
личен труд и средства во сопственост на граѓани 
(„Службен весник на СРИ" бр. 27/74). 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-80 
1 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Комитетот за туризам и 
угостителство, 

инж. Никола Горичан, е. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСО-
БЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈ-
НОСТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕД-

СТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

I. СТРУЧНО — ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 

1. Готварство 

1, 1. Основни начини за приготвување на јадења: 
— варени, динствувани, печени, печени на 

скара и пржени во тава, печени на жар; 
— приготвување јадења од длабоко замрзна-

ти прехранбени артикли (намирници). 
1. 2. Приготвување на едноставни јадења: 

— ладни јадења и предјадења; 
— топли предјадења; 
— супи и чорби; 
— месни јадења (готови и по порачка): 
— безмесни јадења; 
— приготвување колбаси и други производи 

на скара. 
1. 3. Салати: 

— приготвување на салати од компир, патли-
џани, пиперки, зелка, краставици и ел. 

1. 4. Топли напитоци и појадок: 
— видови на кафе, начин на готвење (тур-

ско, експресно и филтер кафе); 
— видови на чаеви (руски, липов, камилица 

и др.); 
— млеко, бело кафе, какао; 
— појадок (приготвување и послужување на 

југословенски појадок). 

2. Послужување 

2. 1. Мебел и неговото разместување, чаршафи, 
порцелан, стакло, метални садови, прибор и 
мал инвентар. 

2. 2. Распоредување и поставување на маси и сто-
лови: 
— поставување на маси и столови; 
— слагање на маси по завршувањето на ра-

ботењето. 
2. 3. Бришење (полирање) на приборот за јадење 

и пиење: 
— правилно бришење (полирање) на приборот 

за јадење, чиниите и чашите. 
2. 4. Поставување на мала маса со инвентар: 

— поставување на пепелници, соларници, 
вазни со цвеќе и ел. 

2. 5. Послужување: 
— послужување на супи, ладни и топли пред-

јадења, риба, месени јадења, варива, са-
лати, колачи, компоти и сл. 

2. 6. Однесување на употребените садови (десер-, 
Бирање): 
— однесување на употребените садови и при-

борот од масите и уредување на масите за 
пречек на нови гости. 

2. 7. Ценовник на пијалаци: 
— правилно пишување, содржина, изглед, 

поставување.., 
2. 8. Инвентар и опрема: 

— видови на точилници и разладни уреди; 
— видови на чаши и нивната намена; 
— видови на маси и столови; 
— ретропулт — шанк; 
— останат ситен инвентар; 
— простории, опрема, уреди и инвентар во 

кујните. 
2. 9. Листа на јадења и винска карта: 

— правилно пишување, содржина, изглед, ис-
такнување; 

— мени. 

И. СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

1. Прописи за угостителската дејност со самостоен 
личен труд со средства во сопственост на граѓани 

и други прописи од областа на угостителството: 

1. 1. Угостителски дуќани на самостојните угос-
тители; 

1. 2. Видови на угостителски дуќани; 
1. 3. Предмет на работење на угостителскиот ду-

ќан; 
1. 4. Основање на угостителскиот дуќан (услови, 

запишување во регистарот и др.); 
1. 5. Стручна спрема, односно стручна оспособе-

ност за вршење угостителска дејност; 
1. 6. Минимални технички услови за изградба, уре-

дување и опремување на угостителските ду-
ќани; 

1. 7. Водење на угостителскиот дуќан преку рабо-
товодител; 

1. 8. Основање на заеднички угостителски дуќани 
(регулирање на меѓусебните односи); 

1. 9. Престанување на дејноста на угостителскиот 
дуќан; 

1. 10. Деловна соработка на самостојниот угостител 
со ОЗТ и општествените организации; 

1. 11. Договорни организации на здружениот труд 
и самостојните угостители; 

1. 12. Користење на дополнителен труд на други 
лица; 

1. 13. Вршење на услуги за .сместување и исхрана 
од страна на домаќинствата; 

1. 14. Надзор и управни мерки; 
1. 15. Категоризација на угостителските објекти за 

сместување; 
1. 16. Основање на камп-дуќан од страна на самос-

тојните угостители; 
1. 18. Деловни книги, евиденција и евиденција на 

работењето, статистички извештај и ел.; 
1. 19. Нормативи во угостителството, калкулации 

и ел. 

2. Познавање на основните животни намирници во 
угостителството: 

2. 1. Месо, месни производи, риби и рибни произ-
води: 
— хемиски состав и структура на месото, ви-

дови, санитарна контрола, преработка на 
месото, сувомеснати производи; 

— млеко и млечни производи (хемиски сос-
тав, видови, пастеризација); 

— брашно и производи од брашно; 
— овошје и зеленчук; 
— зачини и ел. 

2. 2. Алкохолни пијалаци: 
— видови на алкохолни пијалаци — темпе-

ратура на одделни пијалаци, точење, изда-
вање и послужување; 

— видови вина (бели, црни и розови); 
— ладење на вина, точење, издавање и пос-

лужување; 
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— правење (мешање) на разни пијалаци; 
— видови на пива, температури, начин на 

чување и рок на траење, точење, издавање 
и послужување на пиво; 

— видови на слатки, горки и специјални ли-
кери, рок на траење, чување, температура. 
Точење, издавање и послужување. 

2. 3. Безалкохолни пијалаци и овошни сокови: 
— природни и индустриски (начин на про-

изводство, состав и особини); 
— минерални води и сода-вода; 
— видови, начин на чување и рок на траење; 
— точење, издавање и послужување; 
— температура на пијалаците при услужу-

вањето; 
— сортирање на пијалаци (на полици, ладни 

— комори, витрини и др. 

3. Работни односи 
3. 1. Засновање на работен однос (услови, постапка, 

надлежни органи); 
3. 2. Работно време (полно, скратено, продолжено, 

распоред на работното бреме); 
3. 3. Права, обврски и одговорности на работни-

ците во работен однос (дисциплински казни); 
3. 4. Одмори и отсуства; 
3. 5. Посебна заштита на работникот — жената, 

младинците и инвалидите; 
3. 6. Личен доход и придонеси (гарантиран личен 

доход); 
3. 7. Колективни договори (содржина); 
3. 8. Договор за работа; 
?.. 9. Престанување на работниот однос (основи и 

начин); 
3. 10. Заштита на правата на работниците; 
3. 11. Работна книшка. 

4. Математика 
4. 1. Основни сметковни операции со цели и де-

цимални броеви; 
4. 2. Процентни сметки, калкулации во угостител-

ството ; 
4. 3. Валути на најпознатите европски и други 

држави. 

5. Хигиена и хигиено-техничка заштита при 
работата 

5. 1. Поим за хигиена и нејзините основни пра-
вила; 

5. 2. Лична хигиена на угостителските работници; 
5. 3. Лична хигиена на вработениот персонал; 
5. 4. Уредување на работните простории: 

— проветрување, осветлување и затоплу-
вање; 

— микроклиматските услови во угостител-
ските објекти и нивното влијание на здрав-
јето на работниците и на гостите; 

— перење, пеглање и замена на постелнината 
во објектите за сместување на гости; 

— подготвување на собите за пречек на го-
сти; 

— уредување на санитарниот јазел (мијал-
ници, бањи, ВЦ и ел.); 

5. 5. Прва помош при несреќен случај (крварење, 
прелом на коски, потрес на мозокот и ел.); 

5. 6. Сандаче за прва помош (содржина, употреба); 
5. 7. Професионални повреди и труење: 

— заштитни средства (работна облека, обув-
ки и др.); 

— јагленмоноксид и јаглендиоксид; 
— укажување на прва помош. 

5. 8. Техничка заштита: 
— сигурно и безопасно движење при рабо-

тата; 
— обезбедување од пожар и експлозии; 
— одржување на апарати и уреди; 
— постапка при избувнување на пожар (упо-

треба на апаратите за гаснење на пожар 
и други средства). 

237. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од Уставот на СР Македонија оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на алинејата 1 на ставот 
1 од член 3 од Одлуката за утврдување на осно-
виците за пресметување и уплатување на придонес 
за здравствено осигурување на осигурениците за 
кои со закон не се утврдени основиците, донесена 
од Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/77), на јавната расправа одр-
жана на 15 март 1978 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот на Службата за оп-

штествено книговодство-експозитура Берово за 
оценување уставноста и законитоста на алинејата 
1 на ставот 1 од член 3 од Одлуката за утврдува-
ње на основиците за пресметување и уплатување 
на придонес за здравствено осигурување на осигу-
рениците за кои со закон не се утврдени основи-
ците, донесена од Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 11/77). 

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

3. Службата за општествено книговодство-екс-
позитура Берово му поднесе предлог на Уставниот 
суд на Македонија за оценување уставноста и за -
конитоста на алинејата 1 на ставот 1 од член 3 
од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот, на осигурениците на 
кои им се утврдува основицата за пресметување на 
придонесот за здравствено осигурурвање на начин 
определен со оспорената одредба, им се пресметувал 
повеќе придонес отколку на осигурениците на кои 
основицата им е утврдена со закон, што не било 
во согласност со Уставот. Според наводите во пред-
логот како најниска стапка на данокот на личен 
доход од вршење на самостојна дејност во вид на 
занимање за подрачјето на Општината Берово со 
која се утврдува и основицата за пресметување на 
придонесот за здравствено осигурување е стапката 
ОД 17%. 

Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на Македонија во одговорот 
на наводите содржани во предлогот истакна дека 
е во прашање погрешна примена на оспорената од-
редба од страна на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување во Берово, а како последица на тоа 
се утврдуваат и повисоки основици за пресмету-
вање и уплатување на придонесот за здравствено 
осигурување на оваа категорија осигуреници. При 
тоа укажува дека најниската стапка на данокот 
на подрачјето на Општината Берово изнесува 1%, 
а не 17% како што е наведено во предлогот. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека, спо-
ред ставот 1 од член 3 од Одлуката за утврдување 
на основиците за пресметување на придонес за 
здравствено осигурување на осигурениците за кои 
со закон не се утврдени основиците, е предвидено 
основиците за пресметување и утврдување на при-
донес за здравствено осигурување на осигурени-
ците кои со личен труд вршат самостојна дејност 
во вид на занимање, а на кои основиците на при-
донесот за здравствено осигурување не им се утвр-
дени со закон, им се утврдуваат основици во нето 
паушален износ за 1977 година, а според алинејата 
1 од овој став. на самостојните занаетчии, самостој-
ните угостители и превозниците во јавниот патен 
сообраќај за основица им се зема утврдениот пау-
шален износ на данокот од самостојно вршење на 
занаетчиска, угостителска односно превозничка де ј -
ност помножен со бројот колку што изнесува н а ј -
ниската стапка на данокот од личниот доход од 
самостојно вршење на занаетчиска, угостителска од-
носно превозничка дејност за тековната година. Од 
друга страна, според членот 7 од истата одлука, 
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основиците утврдени на овој начин не можат да 
бидат помали од износот на минималниот личен 
доход утврден со закон за годината за која се пре-
сметува придонесот. Најниската стапка на данок 
од личен доход од самостојно вршење на стопанска 
дејност што се обложува и плаќа според остварен 
доход на даночната основица, односно за дел 
од даночната основица што е до висина до просеч-
ните лични доходи во општествениот сектор во сто-
панството во општината реализирани во годината 
која и предходи на годината за која се врши облог, 
според Одлуката за општинските даноци на гра-
ѓаните на Општина Берово, за 1977 година изне-
сува 1%. 

Според мислењето на Судот на самостојните за-
наетчии, на самостојните угостители и превозни-
ците во јавниот патен сообраќај, на кои основи-
ците за придонес за здравствено осигурување не 
им се утврдени со закон, им се утврдуваат осно-
вици во нето паушален износ за 1977 година на 
тој начин што утврдениот паушален износ на дано-
кот од самостојно вршење на занаетчиска, угости-
телска односно превозничка дејност се множи со 
бројот на најниската стапка на данокот од личниот 
доход од самостојно вршење на занаетчиска, угости-
телска односно превозничка дејност за тековната 
година, односно во конкретниов случај за Општи-
ната Берово со бројот 1. 

Од изложеното произлегува дека алинејата 1 на 
ставот 1 на член 3 од Одлуката за утврдување на 
основиците за пресметување и уплатување придо-
нес за здравствено осигурување на осигурениците 
за кои со закон не се утврдени основиците е во 
согласност со уставното начело за еднаквоста на 
граѓаните содржано во алинејата 9 од ставот 1 на 
делот П од Уставот на СР Македонија. 

Со оглед на тоа што на оваа категорија осигу-
реници основиците за здравствено осигурување се 
пресметувани и утврдувани според стапката од 17%, 
а не според стапка од 1% како најниска стапка на 
данокот од личниот доход од самостојно вршење 
на занаетчиска, угостителска и превозничка де ј -
ност на подрачјето на Општината Берово, Судот 
смета дека е во прашање погрешна примена на 
оспорената одредба од одлуката. 

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

У. бр. 149/77 
15 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека, во текстот на Тарифата која е 
составен дел на Одлуката за определување виси-
ната на таксата за уверението на здравствената 
состојба на животните и за висината на надоместо-
ците за ветеринарно-санитарните инспекциски пре-
гледи, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
4/78, се поткраднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТАРИФАТА ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА 
УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА 
ЖИВОТНИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-

ТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ 
ИНСПЕКЦИСКИ ПРЕГЛЕДИ 

Во точка I, потточка 4 наместо зборот „над" 
треба да стои зборот „под". 

Во точка IV, потточка 1, под а) наместо зборот 
„копирни" треба да стои зборот „копитари". 

Во точка IV, потточка 4, наместо бројот „0,80", 
треба да стои бројот „0,08". 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

ИСПРАВКА 

Во „Службен весник на СРМ" бр. 14 од 11 ап-
рил 1978 година објавени се — Оглас на Републич-
ката изборна комисија број 141 и број 142 Листа на 
кандидати за избор на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ и Листа на кандидати за 
делегати на Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на СРМ, се поткраднале грешки, поради 
што се дава исправка: 

Број 141: 
1) Карановски д -р Душко, а треба Карановски 

д-р Душан; 
2) Милиќ Милутин, а треба Маниќ Милутин; 
3) Бакалова Марија, а треба Бакаловска инж. 

Марија, вонреден професор на Технолошкиот ф а -
култет, делегација на Технолошкиот факултет; и 

4) Хаџивасилев д -р Киро, а треба Хаџивасилев 
Киро. 

Бро ј 142: 
1) Груевски д-р Трајче, а треба Грујоски д-р 

Трајче. 
ОД РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 
197. 

Ве врска со член 48 став 1 точка 3, а врз 
основа на член 50 став 2 и 3 од Законот за из-
бор на делегации' и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 3/78), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Скопје, на седницата одржана на 9 мај 
1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат повторни избори за деле-
гати во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Скопје. 

2. Изборите за делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита ќе се одржат на 30 јуни 1Ѕ78 
година во делегатските единици утврдени со посебна 
одлука на Собранието на Републичката заедница. 

3. Пропишаните рокови за изборните дејствија 
почнуваат да течат од 9 ма ј 1978 година. 

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

Број 08-293/1 
9 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

Исмаилаки Емурлаи, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТЕТОВО 
198. 

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 
СРИ („Службен весник на СРМ" број 7/74), член 
14 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на културата („Службен весник на СРМ" број 
5/74) и член 23 од Статутот на СИЗ на култура, 
Собранието на самоуправната интересна заедница 
на културата — Тетово, на седницата одржана на 
16. П. 1978 година, донесе 

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

РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1978 
ГОДИНА 

I 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 
придонесите: од доход на стопанството, од личен 
доход од работен однос од нестопанска дејност, 
од личен доход од земјоделска дејност и од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска и несто-
панска дејност. 

П 
Стапките на придонесите на Општинската са-

моуправна интересна заедница на културата за 
1978 година изнесуваат: 

— 0,10% од доходот на стопанството; 
— 0,10% од личниот доход од работен однос од 

нестопанска дејност; 
— 0,30% од личниот доход од земјоделска деј -

ност и 
-— 0,50% од личниот доход од самостојно вр-

шење на стопанска и нестопанска дејност. 
Ш 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-
јавувањето во „Службен гласник на Општината 
Тетово", а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 0801-53/1 
16 февруари 1978 година 

Тетово 
Претседател, 

Хавзи Мехмети, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
ПРИЛЕП 

199. 
Врз основа на член 19 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на образованието 
(„Службен весник на СРИ" бр. 5/74) и член 23 
точка 3 од Статутот на Заедницата на основното 
образование на Општината Прилеп, Собранието на 
Заедницата на основното образование на Општина-
та Прилеп, на својата седница, одржана на 16. Ш. 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ЗА 1978 
ГОДИНА 

Член 1 
Членот 1, алинеја прва на точката 2 се менува 

и гласи: 
„Од самостојно вршење земјоделска дејност 

3,25%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 02-56 
16 март 1978 година 

Прилеп 
Претседател 

на Собранието на Заедницата, 
Милан Ѓорѓиоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО 
200. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоу-
правните интересни заедници на културата и член 
23 став 5 и член 69 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на културата — 
Кратово, Собранието на Заедницата на културата 
за општина Кратово, на својата седница одржана 
на 27 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА ЗА КУЛТУРА ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот на Самоуправната ин-

тересна заедница за култура во Кратово, се опре-
делуваат во висина и тоа: 

а) Придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанство по стапка од 0,40% дин.; 

б) Придонес од доход на ОЗТ од стопанство 
по стапка од 0,50% дин.; 

в) Придонес од личен доход на земјоделци по 
стапка од 0,15% дин. 

Член 2 
Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон и други акти на 
Заедницата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 

применува од 01. 04. 1978 година. Истата ќе биде 
објавена во „Службен гласник на општина К р а -
тово." 

Бр. 06-587 
27 март 1978 година 

Кратово 
Претседател 

на ИО на ОСИЗ за културата, 
Воислав Славковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ВИНИЦА 
201. 

Врз основа на член 5 став 1, точка 8 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници за ста-
нувањето („Службен весник на СРМ" бр. 49/74) и 
член 9 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗС — Ви-
ница, Собранието на СИЗС — Виница, на својата ре-
довна седница одржана на 30 јануари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Работниците во ООЗТ, во самоуправните инте-

ресни заедници и работните заедници што вршат 
работи од заеднички интерес за повеќе основни 
организации и здруженија и во др. работни заед-
ници што не се организирани како и организации 
на здружен труд, работниците вработени к а ј ра -
ботните луѓе што работат со средства на трудот 
во сопственост на граѓаните, во рамките на Заед-
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ницата на станувањето издвојуваат, здружуваат, 
и распоредуваат средства за станбена изградба и 
др. намени. 

Член 2 
Основицата за пресметување на придонесот од 

претходниот член претставува БЛД на вработени-
те со стапка од 4%. 

Член 3 
Заклучно со првото тримесечје за 1978 год. ос-

новните организации на здружен труд и другите 
самоуправни организации од областа на стопан-
ството, вклучува јќи ги и организациите на здру-
жениот труд регистрирани како установи, распоре-
дени во области од 1—8 од Номенклатурата за рас-
поредување на стопанските и другите организации 
и државни органи по дејности, ќе издвојуваат при-
донес за станбена изградба од доходот по стапка од 
4%. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од член 2 на оваа одлука ќе се врши според про-
писите за даноците на граѓаните. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на нејзи-

ното објавување во „Службен гласник на Општи-
ната*' и „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-10/1-2 
30 Јануари 14ЈГ*Б годг.на 

Виница 
Претседател, 

Славчо С. Захариев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ГЕВГЕЛИЈА 
202. 

Врз основа на член 10 став 1 ^очка 5 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на станува-
њето (..Службен весник на СРМ , бр. 49/74) и член 
15 стан I точка 9 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница нг станувањето на општина Гев-
гелија, Собранието ^а Самоуправната интересна за-
едница на станувањето на опил ина Гевгелија, на 
седницата одржана на 21 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стапката на 

придонесот за станбена изградба („Службен весник 
на СРМ", бр. 24'76) член 2 се менува и гласи: 

„Средства на Заедницата на станувањето обез-
бедуваат работните луѓе со придонес на личниот 
доход" 

Основица за пресметување на придонесот од 
став 1 на осој член претставува бруто личниот до-
ход по стапка од 60/

0. 

Член 2 
Членот 3 се брише. 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Пресметувањето и наплатувањето на придо-

несот се врши според прописите за даноците на 
граѓаните". 

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

несувањето, а ќе се применува о д 1. 4. 1978 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ" и во „Службен гласник на општина Гев-
гелија". 

Бр. 03-303 Претседател, 
23 март 1978 година Т. Шимов, е. р. 

Гевгелија 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА 

203. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 14 алинеја 5 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Битола, Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 21 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА 

Член 1 
Во член 2 точка 3 од Одлуката за утврдување 

на стапките на придонесите на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштита 
— Битола („Службен гласник на општината Бито-
ла", бр. 11/77), износот од 1,7% се утврдува на 
0,54%. 

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

јавувањето во „Службен гласник на општината 
Битола", а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 

Бр. 02-8/1-78 
21 февруари 1978 година 

Битола Претседател, 
Киро Стефановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

204. 
Врз основа на член 202, а во врска со член 210 

од Статутот на општината Битола („Службен глас-
ник на општината Битола", бр. 7/74), Соборот на 
здружен труд на Собранието на општината Битола, 
со самостојно одлучување, разгледувајќи ја Одлу-
ката на Собранието на Општинската заедница на 
'здравството и здравственото осигурување — Б и -
тола под бр. 02 бр. 47/50 од 27. ХП. 1977 година, на 
седницата одржана на 29 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ 

ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Се усвојува Одлуката за придонесите на здрав-

ственото осигурување што се плаќаат од постоја-
ни месечни износи за одделни категории осигуре-
ници, под 02 — бр. 47/50 од 27. ХП. 1977 година, 
донесена од Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Битола. 

Член 2 
Составен дел на оваа одлука е Одлуката за 

придонесите на здравственото осигурување што се 
плаќаат во постојани месечни износи за одделни 
категории осигуреници. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Битола". 

Бр. 06-6200/1 Претседател 
29 декември 1977 година на Собранието на 

Битола општината Битола, 
Павле Георгиевски, е. р. 

Претседател, 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Борис Обедниковски, е. р. 
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205. 
Врз основа на член 202, а во врска со член 210 

од Статутот на Општината Битола („Службен глас-
ник на општината Битола", бр. 7/74), Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината Б и -
тола, со самостојно одлучување, разгледувајќи ја 
Одлуката на Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Б и -
тола, под 02 — бр. 47/52 од 27. ХП. 1977 година, 
на седницата одржана на 29 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИ-
ТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

1978 ГОДИНА 

Член 1 
Се усвојува Одлуката за стапките и тарифата 

на придонесите за здравствено осигурување и стап-
ката на посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за 1978 година, под 02 
— бр. 47/52 од 27. ХП. 1977 година, донесена на Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравствено осигурување — Битола. 

Член 2 
Составен дел на оваа одлука е Одлуката за 

стапката и тарифата на придонесите за здравстве-
но осигурување и стапката на посебниот придонес 
за користење на здравствена заштита во странство 
за 1978 година. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Битола". 

Бр. 06-6201/1 
29 декември 1977 година 

Битола Претседател 
на Собранието на 

општината Битола, 
Павле Георгиевски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Борис Обедниковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — БИТОЛА 
206. 

Врз основа на член 16 од Законот за самоу-
правните интересни заедници на вработувањето 
и за материјалното обезбедување за време на при-
времена невработеност („Службен весник на СРМ" 
бр. 20/74) и член 15 точка 5 од Статутот, Собра-
нието на Општинската заедница на вработувањето 
Битола, на седницата одржана на 27 март 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ВРАБОТЕНИТЕ 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на вработените во кој се 
содржани и придонесите што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,75% 
од општините Битола и Демир Хисар. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува од 1 јануари 1978 

година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-159/1 
28 март 1978 година 

Битола 
Претседател 

на Собранието на ОСИЗ 
на вработување, 

Стево Гаџовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

207. 
Врз основа на член 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71 и 24/73) и член 24 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кичево, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кичево, на заед-
ничка седница на сите собори на делегати одр-
ж а н а на 22 февруари 1978 година, донесе 

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

ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица члено-
вите на семејствата и другите лица што се осигу-
рени според одредбите на Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/71 и 24/73), како и условите под кои 
ќе се смета дека издржуваното лице нема сопствени 
приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат 
со него во заедничко домаќинство и немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на се-

мејството немаат сопствени приходи доволни за из-
држување ако нивниот катастарски приход од зем-
јоделие не го надминува износот од 650 динари го-
дишно по едно издржувано лице, или ако другите 
приходи не го надминуваат износот од 200 динари 
месечно по едно издржувано лице, или ако катас-
тарскиот приход и другите приходи заедно не го 
надминуваат износот од 2.000 динари годишно по 
едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета 
за издржувано лице ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите предвидени во 
член 3 на оваа одлука и ако осигуреникот учеству-
ва во трошоците на неговата издршка со на јмалку 
500 динари месечно. 

Член 5 
Се смета дека лицата земени на издржување 

немаат сопствени приходи доволни за издржување 
ако нивните приходи односно ако приходите на 
нивните родители по член на домаќинството не 
ти надминуваат износите предвидени по член 3 на 
оваа одлука. 
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Член 6 
Како приходи во смисла на член 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основ на инва-
лиднина за телесно оштетување и додаток за по-
мош и нега што се обезбедуваат според прописите 
од инвалидското осигурување, како и други прима-
ња на издржуваното лице за кои според посебни 
прописи со кои се установува одделното примање, 
изрично е утврдено дека не се зема предвид при 
утврдувањето на имотната состојба на домаќинст-
вото. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

вува да важи истоимената одлука бр. 01-4046 од 
27. ХП. 1974 година, објавена во „Службен весник 
на СРМ " бр. 2/75. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1978 година. 

Број 01-845/1 
22 февруари 1978 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, е. р. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето фи. бр. 190 од 6. VI. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 395 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Правото на потпис на досегашниот 
директор на Рудници и индустрија за огноотпорни 
материјали и керамика „Црвена ѕвезда" од Пех-
чево Ајтарски Стојан му престанува. За в. д. ди-
ректор е именуван Благој Славе Ајтарски, досега-
шен комерцијално-финансиски директор, кој со 
потполно и неограничено овластување ќе ја заста-
пува и потпишува работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на РО Рудници и 
индустрија за огноотпорни материјали и керамика 
„Црвена ѕвезда" — Пехчево, бр. 02-13/25-2 од 26. 
III. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип фи. бр. 
190/77. (288) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето фи. 290 од 4. X. 1977 година, на регистарска 
влошка бр. 20 го запиша во судскиот регистар сле-
дното: Досегашниот предмет на работење на Фаб-
риката за производство на персиски килими „Гоб-
л е н а " од Делчево се проширува уште со: 

— вршење на подвижна-амбулантна продажба 
на сите видови производи со дополнителен асор-
тиман. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Привремениот одбор на ОЗТ „Гоблен-
ка" — Делчево бр. 0202-124/2 од 30. IX. 1977 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
290/77./292/ 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 114 од 14. Ш. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 88 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Правото на потпис на досегашниот 
финансиски директор на ОЗТ фабрика за фотир 
производи „Фротирка" од Делчево Михајлов Ата-
нас престанува. За финансиски директор е назна-
чен Голубовски Димитар кој е овластен со потпол-

ни и неограничени овластувања да ја потпишува 
работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на РО Фабрика 
за фротир производи „Фротирка" — Делчево, бр. 
0201-282 од 9. III. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
114/77. (293) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 292 од 20. X. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр.266 ја запиша во судскиот ре-
гистар Деловната единица — Продавница, со се-
диште во Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 178 на 
ООЗТ „Услужни дејности со трговија" — Струми-
ца во состав на Организацијата на здружен труд 
„Агроремонт" — Струмица. 

Предмет на работеше: 
— промет на големо и мало на резервни авто-

делови и земјоделски машини, автоелектрика, про-
мет со електроматеријали и уреди за домаќинство-
то промет со сите видови водоводни и канализаци-
они материјали и посредување. 

Раководител: Велков Душан. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
„Услужни дејности и трговија" — Струмица во 
состав на ОЗТ „Агроремонт" — Струмица, бр. 
02/7000/1 од 19. IX. 1975 година. 

Од Општинскиот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 292/76. (234) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 75 од 10. III. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 257 ја запиша во судскиот ре-
гистар Деловната единица — Продавница број 22, 
со седиште во Кула на ОЗТ „Астибо" — Модна 
конфекција — Штип, ООЗТ „Астибо Комерц", — 
Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил, кратка и плетена сто-

ка, конфекција (лесна и тешка), галантериска, 
базарска стока, бижутерија и играчки. 

Раководител: Вуќелиќ Аниќ Мирослава. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Советот на ООЗТ „Астибо-Комерц" — 
Штип, бр. 25 од 1. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
75/77. (235) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 76 од 10. III. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 257 ја запиша во судскиот регистар 
Деловната единица — Продавница бр. 4, со седиш-
те во Штип, населба „8 Ноември" бб на Модната 
конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ „Астибо-Ко-
мерц" — Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил, кратка и плетена сто-

ка, конфекција (лесна и тешка), галантериска, ба-
зарска стока, бижутерија и играчки. 

Раководител: Мијова Верка. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Советот на ООЗТ „Астибо-Комерц" — 
Штип, во состав на РО Модна конфекција „Асти-
бо" — Штип бр. 4 од 22 VI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. 
бр. 76/77. (236) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 9 од 20. I. 1977 година ,на регистарска 
влошка бр. 3 го запиша во судскиот регистар 
следното: Досегашната дејност на РО „Први Мај" 
— овчарско стопанство во село Драгоево, Штипско 
се проширува уште и со: 

— производство на јаганца за репродукција и 
продажба; производство на волна, млеко и млечни 
производи; производство на крупен добиток и не-
гово товење; колење на ситен и крупен добиток, 
чување и продажба на ладилници; производство 
на сите видови жита, ф у р а ж н и производи и земјо-
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делски производи наменети за индустриско про-
изводство на сопствена земја и во кооперација; 
преработка на месо во месни производи за про-
дажба; транспорт на сопствени производи и про-
изводи од кооперација до сопствените магазини и 
до купувачите, транспорт на жива стока сопствена 
и во кооперација; продажба на приплодна стока и 
тоа: овци, овни, шилежиња — женски и машки и 
јагенца — машки и женски, матично стадо — расни 
за репродукција како и селекционирана за клање; 
трговија на големо и мало со сите земјоделски и 
сточарски прозводи, млеко и млечни производи, 
месо и месни производи, прехранбени и индустри-
ски стоки и кооперација со индивидуални произво-
дители и занаетчии; преработка на сопствена волна 
и волна во кооперација во јамболии, килими, 
клашни, зубани и препаѓа; изработка во сопстве-
на режија и во кооперација со градежни претпри-
јатија и со индивидуални лица и тоа: изградба на 
трла, магазини за сточна храна и за млечни произ-
води, бачила, страти, гаражи, шупи, штали и про-
стории за сместување и работа на луѓе. 

Уписот се врши врз основа на одлуката на 
Работничкиот совет на РО „Први Мај" — овчар-
ско стопанство од село Драгоево, Штипско, бр. 17 
од 25. VIII. 1976 година. 

Од Окружниот сотпански суд во Штип, Фи. бр. 
р/77. (220) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 8 од 7. П. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 12 ја запиша во судскиот регистар 
Деловната единица — Продавница бр. 7, со седиш-
те во Струмица, ул. „24 Октомври" бб на Земјодел-
ската задруга „Оризаретво", е. Колешино, Струмич-
ко. 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на трговски мешани ко-

лонијални стоки, електроуреди, конфекција , три-
котажа, железарија, леб, брашно, сувомеснати про-
изводи, замрзната риба и пилешко замрзнато месо, 
јужно овошје, алкохолни и безалкохолни пијала-
ци, цигари, гумени и пластични производи и др. 

Раководител: Костадинов Тодор. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Здружениот совет на Земјоделската 
задруга „Оризарство" од село Колешино, Струмич-
ко, бр. 02-689 од 10. ХИ. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. бр. 
8/77. (229) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 2 од 11. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 36 го запиша во судскиот регистар 
следното: Досегашниот в. д. директор на Претпри-
јатието за проектирање „Проектант" од Струмица 
Станболиев Костадин е именуван за директор на 
работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на работната заедница на РО 
Претпријатието за проектирање „Проектант" — 
Струмица, бр. 02-48/1 од 4. Ш. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
2/77. (214) 

, Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 7 од 19. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 239 го запиша во судскиот регистар 
следното: Досегашниот директор на ОЗТ Централ-
но основно училиште „Гоце Делчев" од село Боси-
лово, Струмичко Танчева Павлина, престанува да 
ја потпишува ОЗТ, а за директор е именувана Ха-
џи Еленова Катерина која со полно и неограничено 
овластување ќе ја застапува и потпишува органи-
зацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Централното основно учи-
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лиште „Гоце Делчев" во село Босилово — Стру-
мичко, бр. 01-258/1 од 28. XII. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
7/77. (216) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 240 од 9. IX. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 203 ја запиша во судскиот ре-
гистар Деловната единица — Продавница во сос-
тавот на ООЗТ „Прехрана" — Кочани при Тргов-
ската работна организација на големо и мало „Но-
ва трговија" — Кочани. 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на сите видови колони-

јално-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохол-
ни пијалаци, како и за продажба на леб. 

Раководител: Катарина Серафимова. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Извршниот одбор на Трговската ра-
ботна организација на големо и мало „Нова трго-
вија" — Кочани, бр. 0202-3/30 од 5. II. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
240/76. (225) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 17 од 26. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 93 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Досегашниот директор на ОЗТ Гим-
назија со економски паралелки „Љупчо Сантов" од 
Кочани Стојанов Стојан се сменува. За директор 
е именуван Павлов Трајанов Јове кој со неог-
раничени овластувања ќе ја застапува и потпишу-
ва организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ОЗТ Гимназија „Љупчо 
Сантов" — Кочани, бр. 0201-421 од 3. ХИ. 1976 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
17/77. (202) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето фи. бр. 241 од 9. IX. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 203 го запиша во судскиот регистар 
следното: За раководител на Деловната единица 
бр. 43, со седиште во село Оганчево, во состав на 
ООЗТ „Прехрана" — Кочани при Трговската ра-
ботна организација на големо и мало „Нова трго-
вија" — Кочани е назначен Атанасов Блаже . 

Покрај досегашните дејности деловната едини*-
ца ќе обавува и прадажба на леб. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
241/76. (205) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 332 од 9. XII. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 203 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Деловна единица — Продавница 
број 42, со седиште во село Кучичино, Штипско, во 
состав на ООЗТ „Прехрана" — Кочани при „Нова 
трговија" — Кочани, покрај досегашната дејност, 
ќе обавува и продажба на леб. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Прехра-
на" — Кочани, бр. 0201-3/5 од 9. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
332/76. (206) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 36 од 2. И. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 383 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Покрај директорот на РО ОЗТ Фаб-
рика за производство на битуменски изолациони 
материјали „БИМ" од Св. Николе Динев Дане, се 
овластени да ја потпишуваат работната организа-
ција и лицата: 

1. инж. Ванчо Стојче Бачевски, кој заеднички 
со директорот ќе ја потпишува финансиската и 
другата документација во врска со инвестициони-
те работи на фабриката; 



15 мај 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 

2. Панче Данев Лазаров, заеднички со дирек-
торот ќе ја потпишува финансиската и другата до-
кументација во редовното работење на фабриката. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа^ на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
Фабрика за производство на битуменски изолаци-
они материјали „БИЖ" — Св. Николе, бр. 93 од 
25. I. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
36/77 (213) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 282 од 19. X. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 267 ги запиша во судскиот ре-
гистар деловните единици на Работната организа-
ција З И К „Кочанско поле", со седиште во Кочани, 
и тоа: 

1. Деловна единица за кооперација со индиви-
дуалните земјоделски производители, со седиште 
во село Уларци. 

Предмет на работење: 
— откуп во оризова арпа, бел ориз, сончоглед, 

афионско семе, афионски чушки, шеќерна репка, 
пипер, пшеница, јачмен, пченка и др. земјоделски 
производи, индустриски производи, како и кожи од 
ситен и крупен добиток и други сточарски произво-
ди; 

— чување на откупени земјоделски индустри-
ски и сточарски производи и амбалажа на произ-
водните основни организации на здружен труд на 
комбинатот; 

— снабдување на индивидуалните земјоделски 
производители (кооперанти) со сите видови реп-
роматеријали (семенска стока, вештачки ѓубриња, 
препарати против плевели и др.), концентрат, ори-
зова арпа и друга сточна храна, брашно, резервни 
делови како и продажба на истите на трети лица 
и чување за свои потреби. 

Раководител: Нацев Б л а ж е в Тодор. 
2. Деловна единица за кооперација со индиви-

дуалните земјоделски производители, со седиште 
во Кочани. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Ж а р о в Петров Орести. 
3. Деловна единица за кооперација со инди-

видуалните земјоделски производители, со седиште 
во село Спанчево. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Глигоров Илиев Станко. 
4. Деловна единица за кооперација со индиви-

дуалните земјоделски производители, со седиште 
во село Соколарци. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Нацев Сандев Блаже . 
5. Деловна единица за кооперација со индиви-

дуалните, земјоделски производители, со седиште 
во село Теранци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Вангелов Стојанов Стоимир. 
6. Деловна единица за кооперација со индиви-

дуалните земјоделски производители, со седиште 
во село Чифлик, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Анастасов Данев Фердо. 
7. Деловна единица за кооперација со индиви-

дуалните земјоделски производители, со седиште 
во село Бање, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Ангелов Симионов Тодор. 
8. Деловна единица за кооперација со индиви-

дуалните земјоделски производители, со седиште 
во село Облешево, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— исто как:о и деловната единица број 1. 
Раководител: Митев Герасимов Цветко. 
9. Деловна единица за кооперација со индиви-

дуалните земјоделски производители, со седиште 
во село Грдовци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Жаксимов Санев Жетоди. 

10. Деловна единица за кооперација со индиви-
дуалните земјоделски производители, со седиште 
во село Облешево. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Стојчо Трајанов Јанев. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 

282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 и 291/1976 
година. (227) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 164 од 18. IV. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 49 ја запиша во судскиот ре-
гистар Деловната единица — Б и ф е при Културни-
от дом на „Струмичанка" — Струмица, булевар 
„Гоце Делчев" бб, на РО Пределница „Струмичан-
ка" — Струмица. 

Предмет на работење: 
— продажба на безалкохолни пијалаци, слат-

карски производи, кафе, чај , пиво, производи од 
шеќер и цигари. 

Раководител: Жанчев Васил. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на РО „Струми-
чанка" — Струмица бр. 03-313 од 21, III. 1977 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
164/77. (230) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 355 од 16. ХИ. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 391 ги запиша во судскиот ре-
гистар деловните единици — продавници на ООЗТ 
„Прехранбена индустрија" — Кочани во состав на 
РО „Жито ориз" — Кочани и тоа: 

1. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во село Истибање, Кочанско во состав на ООЗТ 
„Прехранбена индустрија" — Кочани при РО „ Ж и -
то ориз" — Кочани. 

Предмет на работење: 
чување и промет на леб и бели печива, сите 

видови брашна и сточна храна, сите видови прех-
ранбени и непрехранбени трговски стоки, сите ви-
дови репроматеријали во земјоделието и земјодел-
ски препарати, чување, промет и точење на алко-
холни и безалкохолни пијалаци. 

Раководител: Фердинанд Стојанов Момчило. 
2. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Кочани, ул. „Маршал Тито" бб. 
Предмет на работење: 
— чување и промет на леб и бели печива, пра-

вење на бели печива, промет со сите видови прех-
ранбени и ^ п р е х р а н б е н и трговски стоки, промет 
и точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци. 

Раководител: Миња Стаменкова Илиевска. 
3. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Кочани, ул. „29 Ноември" бб. 
Предмет на работење: 
— чување и промет на леб и бели печива, си-

те видови прехранбени и непрехранбени трговски 
стоки, точење на алкохолни и безалкохолни пија -
лаци. 

Раководител: Бистрица Илиева Атанасова. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на РО „Жито 
ориз" — Кочани, бр. 1189 од 24. III. 1976. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
355, 356, 357/76. (228) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 57 од 4. III. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 361 го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото на потпис на досегашниот ди-
ректор на ОЗТ Завод за заштита и рехабилитација 
од село Бања Банско Михајлов Костадин преста-
нува. За в. д. директор е именуван Петковиќ Крсто 
кој со неограничени овластувања ќе ја застапува и 
потпишува организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на ОЗТ Завод за 
заштита и рехабилитација — Бања Банско, бр. 
101/1 од 24. II. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
57/77. (294) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 264 од 2. IX. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Овластени лица за потпишување 
на ООЗТ за кварцни суровини Синковица со се-
парација — Чешиново, во состав на „Опалић " — 
производно индустриски комбинат — Чешиново — 
Кочани се: Миленков Станко, управник, со неог-
раничени овластувања во рамките на ООЗТ ќе ја 
потпишува и застапува: Костадинов Блажо, потпи-
шува финансиски и други документи и Манушев 
Истав, потпишува финансиски и други документи. 

Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
Собирот на работните луѓе на ООЗТ Синковица, бр. 
0201-2188 од 25. VIII. 1977 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
264/77. (296) 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на работната заедница, бр. 
202/1 од 22. II. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
179/77. (305) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 197 од 10. VI. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 158 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашната дејност односно пред-
метот на работењето на ОЗТ Комунално-пазарна 
управа „Солидарност" од Виница се проширува 
уште со: 

— вршење услуги за изведување електрични 
инсталации и оправка на радио и телевизиски 
приемници и оправка на сите други електрични 
и разладни апарати и винклување на електромо-
т о р ^ 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
Комукално-пазарна управа „Солидарност" — Ви-
ница, бр. 61 од 29. IV. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
197/77. (295) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 59 од 9. III. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 186 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Штрбевски 
Љубомир ѓорѓи, досегашен директор на Централ-
ното основно училиште „Герас Цунев" од село 
Просениково, Струмичко, му престанува. За ди-
ректор е именуван Кацарски Никола кој со пот-
полни и неограничени овластувања ќе ја застапу-
ва и потпишува организацијата на здружен труд. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
59/77. (309) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 128 од 22. III. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 266 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Предметот на работење на ООЗТ 
— Услужни дејности со трговија — Струмица, на 
„Агроремонт" — Струмица, се проширува уште и 
со: 

— промет на големо и мало на средствата за 
заштита на растенијата и минерални ѓубриња како: 
инсектициди, фингициди, родентициди и хербици-
ди, од минералните ѓубрива: азотни, фосфорни, ка -
диеви, комбинирани и комплексни, варави и микро-
ѓубриња. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Работничкиот совет на ООЗТ „Услужни дејнос-
ти со трговија" — Струмица, бр. 02-7122/1 од 29. 
XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
128/77. (310) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 189 од 3. VI. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 221 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Драган 
Лазаревски, досегашен директор на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Брегалница" од Виница 
му престанува. За в. д. директор се именува Нико-
ла Михај ловски кој со потполни и неограничени 
овластувања ќе ја застапува и потпишува органи-
зацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
на одлуката на работничкиот совет на З И К „Бре-
галница" — Виница, бр. 02-915 од 30. V. 1977 годи-
на. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
189/77. (ЗОО) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 175 од 16. V. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 146 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Правото на потпис на досегашниот 
директор на ОЗТ Пионерски дом „Благој Мучето" 
од Струмица престанува, а за в. д. директор е име-
нувана Шириќ Невена, која со потполни и неогра-
ничени овластувања ќе ја застапува и потпишува 
основната организација на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на ОЗТ Пионер-
ски дом „Благој Мучето" — Струмица, бр. 03-28/1 
од 13. V. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
175/77. (312) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. 179 од 19. V. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 56 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот директор на ОЗТ Здравствен дом од Проби-
штип Ампе Арсов, престанува, а за в. д. директор 
е именуван д-р Павле Кокорманов кој со потпол-
ни и неограничени овластувања ќе ја застапува 
и потпишува организацијата на здружен труд. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 200 од 16. VI. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 36 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: РО Претпријатие за проектирање 
„Проектант", со седиште во Струмица, покрај досе-
гашните дејности ќе обавува и: 

— проектирање на индустриски и стопански об-
јекти; 

— изработка на инвестиционо-техничка доку-
ментација; 

— врши надзор на сите видови градби од висо-
ко и ниско градба и урбанистички надзор; 

— изработка проекти за водовод и канализа-
ција на населени места; 

— изработка на проекти за ентериерни реше-
нија; 

— врши надзор на хидротехнички објекти. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Советот на Работната заедница „Про-
ектант" — Струмица, бр. 02-23/1 од 27. II. 1977 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
200/77. (313) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 1499, страна 73, книга VII е запишано след-
ното: Согласно со одлуката на Управниот одбор на 
Планинарскиот ПТТ дом „Водно" — Скопје, бр. 106 
од 18. XI. 1977 и одлуката бр. 113 од 20. VIII. 1977 
година за потписници на Планинарскиот ПТТ дом 
„Водно" — Скопје Средно Водно — посебна угос-
тителска единица се назначени следните потпис-
ници: Димовски Петко, управник, и Јорданова Јор-
данка, претставник од Собирот на работните луѓе 
на Планинарскиот ПТТ дом „Водно" — Скопје. 

Досегашните регистрирани потписници и тоа: 
Георгиевски Тихомир, управник, Аспарух Груевски 
и Драган Илиевски, се бришат од регистарот. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1261/1977 год. (333) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр 294 од 12. X. 1977 година, регистарска 
влошка бр. 205-13-00 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Овластени лица за застапување и 
потпишување на ООЗТ за неметали — Берово, во 
состав на „Опалит" — производно-индустриски ком-
бинат — Чешиново, Кочани се: 

1. Брашнарски Стојан — ќе ја застапува и пот-
пишува Основната организација на здружен труд 
за неметали — Берово неограничено; 

2. Мадевски Ефтим — потпишува финансиски 
и други документи; 

3. Камберски Димитар — потпишува финан-
сиски и други документи. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
— Берово, бр. 0201/2346 од 30. IX. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
294/77. (5) 

— — 514 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 319 од 21. XI. 1977 година, регистар-
ска влошка бр. 368-01-00 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Крамарски 
Павле, досегашен в. д. директор на З И К „Малеш" 
— Берово, ООЗТ „Исхрана" од Берово му преста-
нува. За директор е именуван Коколански Благој, 
кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја 
застапува и потпишува основната организација на 
здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Исхра-
на" — Берово, бр. 245 од 15. XI. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
319/77. (6) 

Согласно Правилникот за начинот и постапката 
за отстапување изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ", бр. 24/74), Хотелско-
угостителската работна организација „Македонија-
турист" — Скопје како инвеститор на работите кои 
треба да се изведуваат ДОГРАДБА НА ХОТЕЛ 
„САРАЈ" во Сарај к а ј Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за отстапување на изведување работи ДОГРАДБА 
НА ХОТЕЛ „САРАЈ" во Сарај к а ј Скопје по пат 
на собирање понуди 

Пресметковна вредност на работите кои треба 
да се изведуваат изнесува 3.500.000,00 дин. 

Наддавањето ќе се изврши на ден 12 јуни 1978 
година во 10 часот во просториите на Работната ор-
ганизација на улица „Моша Пијаде" бр. 12, Скопје. 

Рокот за изведување на работите е 6 месеци. 
Техничка и друга документација за составу-

вање на понуда како и други појаснувања можат 
да се добијат во техничкото одделение на работ-
ната организација секој ден од 8 до 10 часот. (208) 
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функцијата членови и за именување 
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функцијата членови и за именување 
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зеј на Македонија — — — — — — 517 

228. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
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229. Решение за утврдување престанување на 
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на функцијата членови и за именување 
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за заштита на спомениците на културата 518 

232. Решение за утврдување престанување на 
функцијата член и за именување член 
на Советот на Институтот за фолклор — 518 

233. Правилник за начинот на водење регис-
тар на научните организации — — — 519 

234. Правилник за начинот на водењето еви-
денција за работата на мировните совети 521 

235. Правилник за средства и обрасци за 
водење на евиденција во областа на тру-
дот — — — — — — — — — — 523 

236. Правилник за програмата и начинот за 
проверување на стручната оспособеност 
за вршење угостителска дејност со само-
стоен личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓани и составот на комисијата 531 
Програма за проверување на стручната 
оспособеност за вршење угостителска 
дејност со самостоен личен труд со сред-
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
ВИ ГИ ПРЕПОРАЧУВА СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА: 

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ 
во една книга 
Цена 50 динари. 

ЗБИРКА ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања л упатства за примена во прак-
тиката 
Цена 100 динари. 

ЗБИРКА ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СР МАКЕДО-
НИЈА 

за периодот 1976 — 1980 година со експозе и со 
основни пропорции за развојот на СР Македо-
нија од 1976 до 1980 година 
Цена 45 динари. 

ЗБИРКА НА КРИВИЧНИТЕ ЗАКОНИ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со експозе 
— второ издание — 
во една збирка 
Цена 60 динари. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ 

со обрасци и прилози 
Цена 35 динари. 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 
Цена 30 динари. 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
со објаснувања 
Цена 120 динари. 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

Цена 150 динари. 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје 
Рецензија и предговор: 
проф. д-р Јован ѓорѓевиќ 
Цена 90 динари. 

СЕ НАОЃААТ ВО ПЕЧАТ: 
ЗБИРКА ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

(објавен во „Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76) 
на македонски јазик 
Цена 62 динари. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ изменето и дополнето издание — 

ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 
НА ПАТИШТАТА 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

со објаснувања 

Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, пошт. 
фах 51, а уплатите се вршат на жиро сметка 
40100-603-12498. 
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Листа на кандидати за избор на делегати 
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СФРЈ и Листа на кандидати за делегати 
на Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на СРМ — — — — — — 535 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 
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197. Решение за распишување повторни из-

бори за делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна за-
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198. Одлука за утврдување стапките на при-
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199. Одлука за измена на Одлуката за утвр-

дување стапките на придонесите за ос-
новното образование и воспитување за 
1978 година — — — _ _ _ _ _ _ 536 

КРАТОВО 
200. Одлука за стапките и придонесите на 

Заедницата за култура во 1978 година — 536 

ВИНИЦА 
201. Одлука за висината на стапката на при-

донесот за станбена изградба — — — 536 

ГЕВГЕЛИЈА 
202. Одлука за измена и дополнување на Од-

луката за утврдување на стапката на 
придонесот за станбена изградба — — 537 

БИТОЛА 
203. Одлука за измена на Одлуката за утвр-

дување на стапките на придонесите за 
Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Битола 537 

204. Одлука за усвојување на Одлуката за 
придонесите на здравственото осигуру-
вање што се плаќаат во постојани ме-
сечни износи за одделни категории оси-
гуреници — — — — — — — — 537 

205. Одлука за усвојување на Одлуката за 
стапките и тарифата на придонесите за 
здравствено осигурување и стапката на 
посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство за 
1978 година — — — — — — — — 538 

206. Одлука за пресметување на придонесот 
од личниот доход на вработените — — 538 

КИЧЕВО 
207. Одлука за условите под кои се смета 

дека осигуреникот издржува членови на 
семејството и дека членот на семејството 
нема сопствени приходи доволни за из-
држување — — — — — — — — 538 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
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