
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 20 септември 1978 
С к о п ј е 

Број 33 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

400. 
Врз основа на член 49 став 2 од Законот за 

воените инвалиди („Службен весник на СРМ", бр. 
29/73, 45/74 и 42/77), Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДО-
ДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 
И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕ-
МЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ 

ТРОШОЦИ 
1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски 

додаток и материјалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација се усогласуваат со 
движењето на просечните животни трошоци во Ре-
публиката, така да истите се зголемуваат за 15,6% 
од 1 јануари 1978 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1155/1 
24 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

401. 
Врз основа на член 9 од Законот за пренесува-

ње на средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството врз ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77 и 42/77), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА ТОПИЛНИ-
ЦАТА ЗА ЦИНК И ОЛОВО „ЗЛЕТОВО" Т. ВЕЛЕС 

1. Во Одлуката за давање на кредитни олесну-
вања на Топилницата за цинк и олово „Злетово" — 
Титов Велес („Службен весник на СРМ", бр. 4/78), 
во точката 1, зборовите: „за 50%" се заменуваат со 
зборовите: „и тоа 50°/о за 1977 и 90% за 1978 го-
дина". 

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

Дов. бр. 23-102/1 
7 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

402. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" број 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се именува за виши советник во Извршниот 

совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија Димче Стојанов-Мире, директор на Ар-
хивот на Македонија, сметано од 1. 9. 1978 година. 

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

Број 17-1671/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

403. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за виши советник во Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија д-р Иван Катарџиев, директор на На-
родната и универзитетска библиотека — Скопје, 
сметано од 1. 9.1978 година. 

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

Број 17-1672/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

404. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршни-

от совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија Лучиќ-Марковска Јела, со-
ветник во Извршниот совет. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-1673/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

405. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРИ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија Катица Михај ловска, секретар на Одбо-
рот за здравство и социјална политика на Изврш-
ниот совет. 

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

Број 17-1674/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

406. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за би-

блиотекарската дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74 и 42/76), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕК-
ТОР НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИ-
БЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" — СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата директор на 
Народната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски" — Скопје д-р Иван Катарџиев, поради 
заминување на друга должност, сметано од 1. 9. 
1978 година. 

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

Број 17-1676/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

407. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за 

библиотекарската дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74 и 42/76), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА 
И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ" ВО СКОПЈЕ 

1. Се именува за директор на Народната и уни-
верзитетска библиотека „Климент Охридски" во 
Скопје Димитар Солев, директор на Телевизија 
Скопје, сметано од 1. 9. 1978 година. 

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

Број 17-1677/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

408. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за информации Ратка Бакалиноска, со-
ветник на републичкиот секретар за информации. 

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

Број 17-1678/1 Претседател 
14 јули 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

409. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Се именува за советник на републичкиот сек-
ретар за народна одбрана Стојан Атанасов, прет-
седател на Општинскиот суд — Штип. 

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

Бр. 17-1679/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

410. 
Врз основа на член 30 став 3 и член 16 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО 

1. Д-р Ванчо Проевски, советник на републич-
киот секретар за правосудство, повторно се имену-
ва на истата функција. 

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

Бр. 17-1680/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 20 септември 1978 



20 септември 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Бр. 33 — Стр. 835 

411. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА УПРАВА ЗА ПРИХОДИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се именува за директор на Републичката 
управа за приходи во Републичкиот секретаријат 
за финансии Костадин Поповски, советник на ре-
публичкиот секретар за финансии. 

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

Бр. 17-1681/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

412. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ ВО 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИИ 

1. Се именува за директор на Републичката 
управа за имотно-правни работи во Републичкиот 
секретаријат за финансии Страшко Кралевски, со-
ветник на републичкиот секретар за финансии. 

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

Бр. 17-1682/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

413. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОРАТ 

ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИИ 

1. Се именува за главен инспектор на Репуб-
личкиот финансиски инспекторат во Републичкиот 
секретаријат за финансии Боро Петревски, рако-
водител на Инспекцијата за приходи и буџет во 
Секретариј атот. 

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

Бр. 17-1683/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

414. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАНА СОЈЗД/ШИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ с и т н и т е ; л и 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за финансии Б л а ж е Андоновски, советник 
ао Ј^аоотната заедница на секретаријатот. 

А. ова решение влегува во со денот на до-
несу вашето, а ке се ооЈави во „служоен весник на 
Социјалистичка Ј^епуолика македо пиј а". 

г>р. 1/-166*/1 
14 Јули 1У/8 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој понов, е. р. 

415. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Служоен весник на и е м " ор. 
1//<јо и 1 6 / . и з в р ш н и о т совет на Сооранието на 
Социјалистичка Ј^еауолика македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊА С о ^ Ш ^ Ш . НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ЈА Ш1Г1ЛП1.Ш1 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за финансии Нестор песторивски, совет-
ник во Ј^аоотната заедница на секретарски от. 

2. сва решение влегува во сила со делот на до-
несувањето, а ке се оОЈави во „Служоен весник на 
социјалистичка Репуолика Македонија". 

Бр. 17-1685/1 Претседател 
14 јули 1У7В година на Извршниот совет, 

Скопје Благој понов, е. р. 

416. 
Брз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СР1УГ ор. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 

1. Се именува за помошник на -републичкиот 
секретар за индустрија Владо Шелев, советник на 
републичкиот секретар. 

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

Бр. 17-1697/1 Претседател 
14 јули 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

417. 
Врз основа на член 30 став 3 и член 16 од За -

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 

1. Боро Равњански, советник на републичкиот 
секретар за индустрија, повторно се именува на 
истата функција . 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1698/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

418. 
Врз основа на член 30 став 3 и член 16 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 

1. Киро Николовски, советник на републичкиот 
секретар за индустрија, повторно се именува на 
истата функција. 

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

Бр. 17-1699/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

419. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И 
ШУМАРСТВО 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство Ристо Крун-
тевски, советник во Работната заедница на Секре-
таријатот. 

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

Бр. 17-1700/1 Претседател 
14 јули 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

420. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТИШТА ВО 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРА-

ЌАЈ И ВРСКИ 

1. Се именува за главен инспектор на Репуб-
личкиот инспекторат за патишта во Републичкиот 
секретаријат за сообраќај и врски Борис Дамков-
ски, главен инспектор на Републичкиот инспекто-
рат за патишта и патен сообраќај. 

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

Бр. 17-1701/1 Претседател 
14 јули 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

421. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТЕН СООБ-
РАКАЈ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. Се именува за главен инспектор на Репуб-
личкиот инспекторат за патен сообраќај во Репуб-
личкиот секретаријат за сообраќај и врски Ж и -
ворад Масларевски, инспектор во Инспекторатот. 

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

Бр. 17-1702/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

422. 
Врз основа на член 46 став 1 и член 16 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕК-
ТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЖИЧАРНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И 
ВРСКИ 

1. Никола Белковски, главен инспектор на Ре-
публичкиот инспекторат за железници и жичарни-
ци во Републичкиот секретаријат за сообраќај и 
врски, повторно се именува на истата функција. 

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

Бр. 17-1703/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

^ на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

423. 
Врз основа на член 46 став 1 и член 16 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕК-
ТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА 
ПТТ И РАДИОСООБРАКАЈ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. Бојан Јончевски, главен инспектор на Ре-
публичкиот инспекторат за ПТТ и радиосообраќај 
во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, 
повторно се именува на истата функција. 

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

Бр. 17-1704/1 Претседател 
14 јули 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 



20 септември 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 33 — Стр. 837 

424. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОМОШ-

НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА 
УРБАНИЗАМ 

1. Се разрешува од функцијата помошник на 
републичкиот секретар за урбанизам инж. Владо 
Косевски, поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-1705/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

425. 
Врз основа на член 29 став 3 и член 16 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Ферит Бељан, помошник на републичкиот 
секретар за наука и образование, повторно се име-
нува на истата функција. 

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

Бр. 17-1706/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

426. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за меѓународни односи Гордана Мишков-
ска, советник во Ошптествено-политичкиот собор 
на Собранието на СР Македонија. 

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

Бр. 17-1707/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

427. 
Врз основа на член 30 став 3 и член 16 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ 

ОДНОСИ 

1. Трајан Петровски, советник на републичкиот 
секретар за меѓународни односи, повторно се име-
нува на истата функција. 

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

Бр. 17-1708/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

428. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за законодавство и организација Никола 
Конески, раководител на група во Секретаријатот. 

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

Бр. 17-1709/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

429. 
Врз основа на член 44 став 2 и член 16 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕ-

ПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

1. Коста Христов, директор на Републичката 
геодетска управа, повторно се именува на истата 
функција. 

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

Бр. 17-1710/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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430. 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за директор на Архивот на Ма-
кедонија Александар Алексиев, директор на Радио 
— Скопје, сметано од 1. 9. 1978 година. 

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

Бр. 17-1711/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

431. 
В ш основа на член 43 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр 
17/Д5 И Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за заменик на директорот на 
Архивот на Македонија Тодор Талевски, помош-
ник на директорот на Архивот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
горувањето. а ќе се обтави во ..Службен весник на 
Социт а листичка Република Македонија". 

Бп. 17-1712/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на И З В Р Ш Н И О Т совет, 
Благој Попов, с. р. 

432. 
ВРЗ основа на член 29 став 3 и член 16 од За-

т̂ отгот за републичката управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/65 и 16^69), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЧА ПОВТОРНО и м о т н и АЊЕ ПОМОШНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. Милчо Балевски, п о м о ш н а на републичкиот 
секретар за информации, повторно се именува на 
истата функција. 

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

Бр. 17-1716/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

433. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за ре-

публичките стоковни резерви („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/76), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ 

СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

I. Се утврдува престанок на функцијата чле-
нови на Советот на Дирекцијата за републички сто-
ковни резерви поради изборот за членови на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија на 

— Дургут Едиповски и 
— Тахир Кадриу. 
II. За членови на Советот на Дирекцијата за 

републички стоковни резерви се именуваат: 
1. Христо Георгиевски, советник во Стопанска-

та комора на Македонија и 
2. Атанас Мечев, заменик на републичкиот сек-

ретар за финансии. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

БР. 17-1717/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Испитниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

434. 
Вгп основа на 43 гтав 3 ол Законот за ре-

ГП^ТТТ/ГТТТГДТП упплра (..Службен В Р С Н И К тта СРМ" бр. 
17/65 и 16^69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО 
ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО 

РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 
1. Се именува за директор на Републичкиот за-

вод за судски вештачења во областа на финансии-
те, материјалното работење и сообраќајот Миле 
Крцковски, заменик на републичкиот секретар за 
правосудство, сметано од 1. 10. 1978 година. 

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

Бр. 17-1713/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

435. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Се разрешува од функцијата потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за законодавство и ор-
ганизација Владислав Мишев, поради заминување 
на друга должност, сметано од 1. 10. 1978 година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1714/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

436. 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШ-
ТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МА-
ТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

1. Се именува за заменик на директорот на Ре-
публичкиот завод за судски вештачења во областа 
на финансиите, материјалното работење и сообра-
ќајот Владислав Мишев, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за законодавство и организација, 
сметано од 1. 10. 1978 година. 

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

Бр. 17-1715/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

437. 
Врз основа на член 139 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/75 и 4/78), републичкиот секре-
тар за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРО-
ГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА 
ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ И НА ПРОВЕРКАТА НА 
ЗНАЕЊАТА ЗАРАДИ ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА 

ПОТВРДА 

Член 1 
Во Правилникот за програмата и начинот на 

полагањето на возачкиот испит и на проверката на 
знаењата заради издавање на возачка потврда 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/75) во член 5 
став 1 по зборовите „Законот за безбедноста на 
сообраќајот на патиштата", запирката и зборовите 
во продолжение на реченицата „како и дали се 
исполнети условите за издавање на возачка дозво-
ла односно дозвола за возач на трактор, што се и 
услови за допуштање на возачки испит", се бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 05-8538/1 
19 август 1978 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 
Мирко Буневски, е. р. 

438. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на 
член 15 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, оценувајќи ја уставноста и за-
конитоста на членот 17 од Самоуправната спогодба 
за основите и мерилата за стекнување и распредел-
ба на доходот на Централното основно училиште 
„Борис Кидрич" во село Крани, општина Ресен, 
усвоена на собирот на работните луѓе во март 1977 
година, на седницата од 29 март 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 17 од Самоуправната 

спогодба за основите и мерилата за стекнување и 
распределба на доходот на Централното основно 
училиште „Борис Кидрич" во село Крани, општи-
на Ресен, усвоена на собирот на работните луѓе во 
март 1977 година во делот кој се однесува на нас-
тавниците што изведуваат предметна настава и не-
маат оформено образование за групата предмети 
по кои изведуваат настава. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Борис Кидрич" во село Крани, општина Ресен, 
на начинот определен за објавување на самоуправ-
ни општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 84/77 од 14 
декември 1977 година, поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на членот 17 од оспо-
рената самоуправна спогодба во делот кој се одне-
сува на наставниците кои изведуваат предметна 
настава а немаат оформено образование за групата 
предмети по кои изведуваат настава. Судот поведе 
постапка затоа што основано се постави прашањето 
за неговата согласност со Уставното начело за наг-
радување според трудот и со ставот 2 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76). 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дот утврди дека според оспорениот член 17 од са-
моуправната спогодба означена во точката 1 на 
оваа одлука, наставниците од несоодветен профил, 
кои изведуваат одделенска или предметна настава, 
ќе примаат личен доход како учител. 

5. Во ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за 
©сновното образование и воспитание стручната под-
готовка како услов за изведување на наставната 
дејност е алтернативно предвидена на тој начин 
што е утврдено дека: 

— наставници за одделенска настава во основ-
ното училиште можат да бидат лица што завршиле 
филозофски факултет — педагошка група или пе-
дагошка академија — отсек за одделенска настава. 
Исто така, наставници за одделенска настава мо-
жат да бидат и лица што завршиле учителска 
школа; 

— наставници по предметна настава во основ-
ното училиште можат да бидат лица што завршиле 
еднопредметна или двопредметна соодветна група 
за образование на наставници на: факултет, висо-
ка школа, ликовна академија, музичка академија, 
педагошка академија или виша школа. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 17 од 
самоуправната спогодба на училиштето е предвиде-
но наставникот по предметна настава, кот не изве-
дува настава по предметот од групата што та за-
вршил на соодветната виша или високообразовна 
организација, туку предава друг предмет, во погле тг 
на стручната подготовка да се третира како настав-
ник со средна стручна подготовка (учител), Судот 
утврди дека не е во согласност со начелото за награ-
дување според трудот и со ставот 2 на член 79 од 
Законот за основното воспитание и образование. 
Судот смета дека може да се предвиди намалување 
на аконтацијата на личниот доход на наставниците 
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кои изведуваат настава по предмет за кој не го 
оформиле своето образование затоа што тие всуш-
ност не ги исполнуваат во потполност условите за 
изведување настава по соодветниот наставен пред-
мет. Овие наставници ги исполнуваат само услови-
те во поглед на степенот на образованието, но не и 
во поглед на содржината на наставниот предмет. 
Меѓутоа, тоа намалување не може да се определува 
така што аконтацијата на личниот доход на овој 
наставник да се изедначи со аконтацијата на лич-
ниот доход на учителот кој има средна стручна 
подготовка и изведува одделенска настава. 

Оваа одлука Судот ја донесе на седница без 
јавна расправа согласно членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Зако-

нот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, бидејќи оцени дека натамошното разјас-
нување на предметот на спорот од страна на учес-
ниците во постапката не беше неопходно. 

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

У. бр. 84/77 
29 март 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
317. 

Врз основа на член 72 од Уставот на СРМ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 7/74) и член 114 
од Законот за работни односи („Службен весник на 
СТРМ" бр. 45/77), Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија и Стопанската комора на Македони-
ја склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД РАБОТЕН ОД-
НОС НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТА КАЈ РА-

БОТОДАВАЧИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој колективен договор се уредуваат пра-

вата и обврските од трудот и по основ на трудот 
на работниците на работа ка ј работните луѓе што 
вршат дејност со личен труд и средства во сопстве-
ност на граѓаните, на работниците вработени ка ј 
земјоделски производители или во семејства и на 
работници вработени кај други физички и граѓан-
ско-правни лица (во натамошен текст: работодава-
чи) и тоа: 

— начинот и условите за засновање на работен 
однос; 

— распоред на работното време; 
— критериумите и мерилата за личниот доход, 

надоместокот на личниот доход и други примања; 
— должината на дневниот, неделниот и годиш-

ниот одмор, како и отсуствата од работа; 
— условите и начинот на користење на средст-

вата за заеднички потреби; 
— заштита при работа и посебна заштита на 

жени, младинци и инвалиди; 
— условите, начинот и основот за престанок на 

работен однос; 
— должината на отказниот рок; 
— заштита на правата на работниците; 
— постапката за изменување и дополнување на 

Колективниот договор; 
— преодни и завршни одредби. 

Член 2 
Колективниот договор се склучува за терито-

ријата на Социјалистичка Република Македонија и 
е задолжителен за работниците и работодавачите. 

Член 3 
На работниците на работа ка ј работодавачи не 

можат да им се даваат помали права и да им се 
утврдуваат понеповолни услови за работа од пра-
вата и условите утврдени за работниците во орга-
низациите на здружениот труд. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

II. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА 
РАБОТЕН ОДНОС 

Член 4 
Работниот однос се заснова со писмен договор 

(договор за работа) меѓу работодавачот и работ-
никот. 

Договорот за работа содржи: 
— начинот и условите за засновање на рабо-

тен однос; 
— видот на работата што работникот ќе ја 

врши; 
— распоредот на работното време, одморите и 

отсуствата од работа; 
— висината, начинот на пресметувањето, рокот 

за исплата на личниот доход, надоместокот на лич-
ниот доход и други примања; 

— условите за заштита при работа; 
— должината на отказниот рок и друго. 
Кога работникот заснова работен однос како 

приправник, договорот од претходниот став задол-
жително содржи и одредби за времетраењето на 
приправничкиот стаж и рокот за пријавување и 
полагање на приправнички испит. 

Член 5 
Договорот за работа се склучува пред стапува-

њето на работникот на работа, на посебно пропи-
шан образец. 

По еден примерок од договорот за работа рабо-
тодавачот го доставува за евиденција на општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
трудот и заедницата за пензиско и инвалидско оси-
гурување на подрачјето каде што е издадено одоб-
рението за вршење на соодветна дејност, во рок од 
8 дена од денот на склучувањето. 

Образецот на договорот за работа' од став 1 на 
овој член го пропишува републичкиот секретар за 
труд. 

Член 6 
Работникот заснова работен однос под услови-

те утврдени со договорот за работа, а во согласност 
со овој колективен договор и Законот. 

Член 7 
На секого и под исти услови му е достапно вра-

ботување и работа ка ј работодавачот. 
При засновувањето на работниот однос посре-

дува надлежната самоуправна интересна заедница 
за вработување. 

Потребите за работници, условите во поглед на 
стручната подготовка за одредено занимање, однос-
но насока или струка, рокот на поднесување на 
пријавите и другите услови потребни за обавува-
ње на работите, работодавачите ги пријавуваат на 
надлежната самоуправна интересна заедница за 
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вработување, која задолжително ги објавува преку 
средствата за информирање. 

Рокот на поднесување на пријавите не може да 
биде пократок од 8, ниту подолг од 15 дена од де-
нот на објавувањето. 

Член 8 
Изборот помеѓу кандидатите, работодавачот мо-

ра да го изврши во рок од 15 дена од денот на 
истекувањето на рокот за поднесување пријави. 

За извршениот избор, сите пријавени кандида-
ти писмено се известуваат во рок од 8 дена од де-
нот на извршениот избор, а избраниот кандидат и 
за денот кога треба да го потпише договорот за ра-
бота. 

На секој избран кандидат1 истовремено мора да 
му се достави на увид Колективниот договор за 
правата и обврските од работен однос на работни-
ците на работа кај работодавачите. 

Член 9 
Работникот е должен да стапи на работа во рок 

од 3 дена од денот на склучувањето на договорот 
за работа, ако со договорот не е определен друг 
рок. 

Ако работникот без оправдани причини не ста-
пи на работа во определениот рок, се смета дека 
договорот не бил склучен. 

Работодавачот може да го раскине склучениот 
договор за работа пред работникот да стапи на ра-
бота само во случај на виша сила поради која пре-
станала потребата за работа на работникот. 

Член 10 
Работен однос може да се заснова меѓу работ-

ник и работодавач и кога тие се членови на потес-
ното семејство и живеат во заедничко домаќинство, 
под услов работникот работата да ја врши како 
свое единствено занимање и да има склучено до-
говор за работа. 

Како членови на потесното семејство се сме-
таат брачниот другар, децата и родителите на ра-
ботодавачот. 

Член 11 
Работникот заснова работен однос кај работо-

давачот на неопределено време. 
По исклучок, работникот заснова работен однос 

чие траење е однапред определено (работен однос 
на определено време) во случаи: кога работите по 
својот карактер траат определено време (сезонски 
работи и слично), кога привремено се зголеми обе-
мот на работата (зголемено побарување на сезон-
ски производи или услуги и слично) и кога треба 
да се замени привремено отсутен работник (отслу-
жување на воен рок, подолго отсуство, боледува-
ње и ел.). 

Работен однос на определено време со полно ра-
ботно време за вршење на сезонски работи може да 
трае најдолго 9 месеци, а за зголемен обем на ра-
бота најдолго 6 месеци во текот на една календар-
ска година. 

Работникот од став 2 на овој член ги има сите 
права и обврски на работник кој засновал работен 
однос на неопределено време. 

Член 12 
Работниот однос заснован на определено време, 

надвор од случаите утврдени во претходниот член, 
се смета за работен однос на неопределено време. 

Член 13 
Работникот кој заснова работен однос на опре-

делено време и кој согласно со член 24 од овој Ко-
лективен договор ќе оствари вкупно поголем број 
на часови од 42-часовна работна недела во перио-
дот во кој е во работен однос, има право да бара 
тие часови на работа да му се пресметаат во работ-
ни денови со полно работно време, кои му се засме-
туваат во работно искуство. 

Член 14 
Работникот кој засновал работен однос на опре-

делено време за замена на привремено отсутен ра-
ботник или за зголемен обем на работа се смета 
дека засновал работен однос на неопределено вре-
ме, ако на работникот кој го заменува му преста-
нал работниот однос или ако привремено зголеме-
ниот обем на работа станал траен. 

Член 15 
Лицата кои завршиле средно, више и високо 

образование за да стекнат искуство за самостојно 
работење во рамките на своето стручно образова-
ние, односно насока, засноваат работен однос како 
приправници. 

Приправниците имаат исти права, обврски и 
одговорности како и другите работниците во завис-
ност од работите, односно работните задачи што ги 
вршат. 

Член 16 
Оспособувањето за самостојно вршење на ра-

боти, односно работни задачи во својство на прип-
равник (приправнички стаж) не може да трае по-
долго од 6 месеци, доколку со закон не е поинаку 
определено. 

Член 17 
Приправникот заснова работен однос на неоп-

ределено време. 
По исклучок, приправникот заснова работен 

однос на определено време, во случај кога прип-
равничкиот стаж е услов за полагање на соодве-
тен стручен испит. 

Член 18 
Проверката на општата и стручната способност 

на приправникот за самостојно вршење на рабо-
тите и работните задачи за кои го засновал ра-
ботниот однос се врши преку полагање на стручен 
испит, врз основа на однапред изготвена програма. 

Член 19 
Стручниот испит се полага пред комисија што 

ја формира органот на управата на општината над-
лежен да го издаде одобрението за вршење на со-
одветната дејност. 

Членови на комисијата можат да бидат само 
работници кои имаат најмалку ист степен и вид 
на образование како и приправникот. 

Член 20 
Приправникот го полага стручниот испит, нај-

доцна 15 дена до истекот на приправничкиот стаж. 
Ако приправникот од став 1 не го положи 

стручниот испит, има право уште еднаш да го по-
лага до истекот на предвидениот приправнички 
стаж. 

Доколку и при повторното полагање не пока-
же задоволителни резултати, со денот кога и по 
втор пат не го положил стручниот испит му пре-
станува работниот однос и може повторно да за-
снова работен однос како приправник. 

Член 21 
Работникот има право и должност да ги врши 

работите, односно работните задачи заради чие вр-
шење го заснова работниот однос, а кои се утврде-
ни со договорот за работа. 

За време на траењето на работниот однос ра-
ботникот може да биде распореден на секоја ра-
бота која одговара на неговата стручна подготов-
ка, односно работна способност стекната со работа. 

Член 22 
Работникот е должен привремено да ги врши 

работите кои не одговараат на неговата стручна 
подготовка, односно работна способност стекната 
со работа само во исклучителни околности утврдени 
во договорот за работа и тоа додека траат тие окол-
ности, а особено: во случај на виша сила, не-
среќа која настанала или која непосредно прет-
стои и слично. 
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Во случаите од претходниот став, работникот 
има право на личен доход во висината на личниот 
доход што би го остварил кога би ја вршел сво-
јата работа. 

Ш. РАСПОРЕД НА РАБОТНО ВРЕМЕ 

Член 23 
Работното време на работниците не може да 

биде подолго од 42 часа во неделата (полно работ-
но време). 

Работната седмица трае најмалку пет работни 
дена. 

На работникот помлад од 18 години, полното 
работно време му изнесува 36 часа во неделата. 

Член 24 
Ако природата на работата, односно работните 

задачи или организацијата на трудот тоа го ба-
раат, работното време во земјоделството, градеж-
ништвото, угостителството и сообраќајот може да 
се распореди така што во определен временски пе-
риод во текот на годината да изнесува повеќе од 
7 часа дневно, но не повеќе од 12 часа, со тоа што 
вкупното работно време во текот на годината да не 
биде во просек подолго од 42 часа неделно. 

Распоредот на работното време во смисла на 
претходниот став се утврдува со договорот за ра-
бота. 

Член 25 
Распоредот, почетокот и завршувањето на ра-

ботното време во угостителството, занаетчиството и 
во другите услужни дејности го утврдува собра-
нието на општината. 

Член 26 
Работниците кои работат во смени, можат да 

работат без прекин во иста смена најдолго една не-
дела. 

На ноќна работа не може да се распореди ра-
ботник на кој' според наодот на лекарската комиси-
ја ноќната работа може да му ја влоши здравстве-
ната состојба. 

Под ноќна работа се подразбира работа извр-
шена меѓу 22 часот и 5 часот во наредниот ден. 

Член 27 
Работното време на работниците може да трае 

и подолго од полното работно време во следните 
случаи: 

— во случај на виша сила или несреќа која се 
случила или непосредно се заканува; 

— давање помош на организациите на здружен 
труд кога ќе се случи несреќа или кога непо-
средно им се заканува; 

— кога е неопходно да се заврши започнатиот 
процес на работа, чиј прекин со оглед на органи-
зацијата и технологијата на работата би предизви-
кал значителна материјална штета и загрозување 
на животот и здравјето на луѓето; 

— да се спречи расипување на суровини или 
материјали, односно да се отстрани дефект на сред-
ствата за работа; 

— да се замени ненадејно отсутен работник, 
ако работата не трпи прекин. 

Во случаите од претходниот став, работникот е 
должен да работи. 

Работното време подолго од полното работно 
време може да трае само онолку време колку што 
е неопходно потребно да се отстранат опасностите, 
односно да се спречат штетните последици. 

Член 28 
На работа подолга од полното работно време не 

може да се одреди работник на кој според наодот 
на лекарската комисија таквата работа би можела 
да му ја влоши здравствената состојба. 

Член 29 
Работното време подолго од 42 часа во неде-

лата во смисла на овој Колективен договор се сме-
та како посебен услов на трудот при утврдувањето 
на личниот доход на работниците. 

Член 30 
Работникот кој работи на работи за кои со 

договорот за работа е предвидено работно време 
пократко од полното работно време, ги има сите 
права и обврски од работата и по основ на тру-
дот и истите ги остварува во зависност од должи-
ната на времето поминато на работа и постигна-
тите резултати во работата. 

Член 31 
Работодавачот кој вработил работник со не-

полно работно време е должен да води евиденција 
и во рок од 5 дена од денот на вработувањето на 
таков работник да го извести општинскиот орган 
на управата надлежен за работи на трудот. 

IV. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ, НАДОМЕСТ НА ЛИЧЕН ДОХОД И ДРУГИ 

ПРИМАЊА 

Член 32 
За својата работа работникот има право на ли-

чен доход кој се одредува во зависност од: 
— придонесот во работата на работникот; 
— обемот на работата (според оствареното ко-

личество производи и услуги); 
— квалитетот на резултатите на трудот (ква-

литетот на производот, односно услугата, изврше-
ните работи и задачи); 

— остварените заштеди во работењето; 
— сложеноста на работата; 
— условите на работењето. 

Член 33 
Личниот доход по работник се утврдува со До-

говор за работа и за полно работно време и нор-
мален работен учинок не може да биде помал од 
65% од просечниот чист личен доход исплатен во 
стопанството на Републиката во претходната го-
дина. 

Утврдениот личен доход со Договорот за рабо-
та може да биде и помал, ако работникот не го ос-
тварува просечниот работен учинок, но не може да 
биде помал од загарантираниот личен доход. 

Член 34 
На секој работник му се гарантира личен до-

ход, по основ на резултатите од работата, најмал-
ку во висина која ја обезбедува неговата матери-
јална и социјална сигурност. 

Член 35 
Висината, начинот на пресметувањето и рокот 

на исплатата на личниот доход на работникот се 
утврдува со договорот за работа. 

Исплатата на личниот доход на работникот тре-
ба да се врши најдоцна до десетти во месецот за 
претходниот месец. 

На работникот треба да му се даде писмена 
пресметка на личниот доход. 

Член 36 
Потписниците на договорот се согласија до до-

несувањето на критериуми за определување на 
правата на работниците по основ на минат труд, 
што ќе бидат утврдени со закон или општествен 
договор, работникот да го остварува своето право по 
основ на минат труд врз основа на работен стаж во 
соодветен процент од аконтацијата на личните до-
ходи и тоа: 

— за работен стаж од 2—5 години 1%; 
— за работен стаж од 5—10 години 3%; 
— за работен стаж од 10—15 години 5%; 
— за работен стаж од 15—20 години 7%; 
— за работен стаж од 20—25 години 9%; 



20 септември 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 33 — Стр. 843 

— за работен стаж од 25—30 години 11%, за 
жени 15%; 

— за работен стаж од 30—35 години 13%, за 
жени 15%; 

— за работен стаж над 35 години 15%. 

Член 37 
Личниот доход на работникот се зголемува и 

тоа: 
— за работа подолга од полното работно време 

30%; 
— за работа во денови на неделен одмор, др-

жавни и национални празници 50%; 
— за ноќна работа (работа извршена меѓу 22 

и 5 часот во наредниот ден) 25%. 

Член 38 
На работникот му припаѓа надомест на лични-

от доход во следниве случаи: 
— за денови на празници во кои не се ра-

боти; 
— за време на користење на годишен одмор; 
— стручно оспособување; 
— боледување, отсуство поради бременост и по-

родување; 
— отсуство поради нега на дете; 
— за време на воена вежба, оспособување и 

обука за одбрана и заштита, јавување на покани од 
воени и други органи, за вршење на јавни функции. 

Во случаите од претходниот став, на работни-
кот му припаѓа надомест на личен доход во висина 
на просечната аконтација на личниот доход за по-
следните три месеци, доколку со закон поинаку 
не е определено. 

Надоместокот на личен доход во случаите од 
став 1, алинеја 6, работодавачот го исплатува на 
товар на соодветниот орган. 

Член 39 
За користење на платено отсуство до 7 дена, 

на работникот му припаѓа надомест на личен до-
ход во висина на просечната аконтација на лич-
ниот доход за последните три месеци. 

Член 40 
Во отказниот рок, за време на отсуствување™ 

на работникот од работа, на, работникот му припа-
ѓа надомест на личен доход во висина на просеч-
ната аконтација на личниот доход за последните 
три месеци. 

Член 41 
Висината на надоместокот на личниот доход за 

првите 30 дена спреченост на работа поради боле-
дување, определено лекување или медицинско ис-
питување во текот на работното време или поради 
лекување на заболен член на семејството изнесува 
во следните проценти од пропишаната основица и 
тоа: 

— за боледување до 7 дена 80%; 
— за боледување над 7 дена до 30 дена 90%; 
— во случај на боледување поради несреќа 

при работата или кога е тоа со закон предвидено 
100%. 

Основицата за надомест на личен доход во слу-
чаите од претходниот став се утврдува врз основа 
на просечната аконтација на личниот доход на ра-
ботникот за последните три месеци, доколку со за-
кон не е поинаку определено. 

Член 42 
За време на отсуство поради бременост и поро-

дување или нега на дете, на работникот му при-
паѓа надомест на личен доход кој се утврдува врз 
основа на просечната аконтација на личниот до-
ход остварен за последните три месеци, доколку со 
закон не е поинаку определено. 

Член 43 
Работник кој се наоѓа во притвор, односно 

истражен затвор до 6 месеци има право на надо-
месток на личен доход додека трае притворот, од-

носно истражниот затвор во висина на една третина 
од просечната аконтација на личниот доход за по-
следните три месеци, односно на една половина ако 
издржува семејство, до колку со закон не е поина-
ку предвидено. 

Надоместокот од претходниот став работодава-
чот го исплатува на товар на органот што го наре-
дил притворот, односно истражниот затвор. 

Член 44 
За надоместоците на личен доход наведени во 

член 39, 40 и 43 решение донесува работодавачот 
по писмено барање на работникот. 

Против решението од претходниот став, работ-
никот има право на приговор до работодавачот за 
преиспитување на решението во рок од 8 дена од 
приемот на решението. 

Член 45 
На работникот му припаѓа дневница за служ-

бено патување, надоместок за патни и други тро-
шоци (користење на сопствено возило за службени 
цели), надомест за работа на терен, надомест за од-
воен живот од семејството, надомест за селидбени 
трошоци, за превоз на работникот за доаѓање и 
враќање од работа во износ кој не може да биде 
помал од износот што се признава на работниците 
во организациите на здружениот труд. 

Член 46 
На приправникот му припаѓа личен доход нај-

малку 80% од личниот доход кој е предвиден за 
работник со иста квалификација, а кој врши ра-
боти за кои приправникот се оспособува во текот 
на приправничкиот стаж. 

V. ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

Член 47 
Работникот со еднократно полно работно време 

има право на одмор во текот на работата во трае-
ње од 30 минути. 

Одморот од претходниот став не може да се 
користи на почетокот и на крајот на работното 
време. 

На одмор во текот на работата имаат право и 
работници кои работат со скратено работно вре-
ме, ако според распоредот овој одмор падне во 
времето кога тие работат. 

Времето на одмор од став 1 и 3 на овој член 
се смета како време поминато на работа. 

Член 48 
Работникот има право на дневен одмор меѓу 

два последователни работни дена во траење од нај-
малку 12 часа непрекинато. 

Член 49 
Работникот има право на неделен одмор во тра-

ење од најмалку 24 часа непрекинато. 
Ако е неопходно работникот да работи на де-

нот на неделниот одмор, таквиот одмор му се обез-
бедува во текот на истата или наредната седмица. 

Член 50 
Работникот има право да користи годишен од-

мор по истекот на времето на непрекината работа 
која не може да биде подолга од 6 месеци. 

Работникот има право на годишен одмор во те-
кот на една календарска година во траење од нај-
малку 18, а најмногу 30 работни дена. 

На работник помлад од 18 години мора да му 
се обезбеди годишен одмор по основите и мерила-
та по кои се утврдува должината на годишниот од-
мор на другите работници, зголемен за 7 работни 
дена. 
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Член 51 
Работник кој засновал работен однос на опре-

делено време има право на годишен одмор чие тра-
ење не може да биде подолго од 18 работни дена во 
текот на една календарска година. 

Со договорот за работа се утврдува под кои ус-
лови и колку време трае годишниот одмор на ра-
ботникот од претходниот став. 

Член 52 
Должината на годишниот одмор се утврдува со 

договорот за работа, зависно од: условите на ра-
бота, резултатите на работата, работното искуство 
и социјалните услови под кои работникот живее. 

1. Според работното искуство 

— работник до 3 год. раб. иск. 
— ' „ од 3 до 10 год. 
— „ од 10 до 15 год. 
— „ од 15 до 20 год. 
— „ од 20 до 25 год. 
— „ од 25 до 30 год. 
— работник со над 30 год. раб. иск. 

18 дена 
20 дена 
22 дена 
24 дена 
26 дена 
28 дена 
30 дена 

2. Според условите на работа, резултатите на 
работата и посебните социјални услови 

— на работник кој работи тешки 
работи 3 дена 

— за резултатите во работата (за 
лагање, дисциплина) 2 дена 

— на работник инвалид на трудот П 
и Ш категорија на инвалидност и 
работник воен инвалид со над 
50% инвалидност 3 дена 

— на работник-мајка со дете до 1 
година 4 дена 

— на работник-мајка со едно или 
повеќе деца до 7 год. живот 4 дена 

— на самохрана мајка со едно или 
повеќе деца до 15 год. 6 дена 

Член 53 
Работодавачот е должен на работникот кој ќе 

заснова работен однос со друг работодавач, да му 
овозможи користење на годишниот одмор, до кол-
ку работодавачот кај кој работникот го засновал 
работниот однос не ја презел таа обврска. 

Член 54 
Работникот има право да го користи годишниот 

одмор во непрекинато траење. 
Работникот може да го користи годишниот од-

мор и во два дела на начин утврден со договорот 
за работа, така што едниот дел да трае најмалку 
12 работни дена. 

Член 55 
Работник кој го започнал користењето на го-

дишниот одмор кон крајот на тековната календар-
ска година, го продолжува користењето на годиш-
ниот одмор без прекин во наредната календарска 
година. 

Член 56 
Одобреното боледување за време на користе-

њето на годишниот одмор не се засметува во го-
дишен одмор. Не се засметуваат во годишен одмор 
отсуствата по било кој основ кои се признати во 
работен стаж. 

На работник-жена која оди на породилно от-
суство ќе и се обезбеди користење на годишниот 
одмор пред одењето на породилно отсуство, односно 
по истекот на породилното отсуство. 

Член 57 
Работникот има право да отсуствува од работа 

со надомест на личниот доход до 7 работни дена 
во текот на една календарска година во следните 
случаи: при стапување во брак, породување на член 

од потесното семејство, смрт на член на потесното 
семејство, полагање на стручен испит и ел. 

Во случај на полагање на стручен испит, от-
суството од работа со надомест на личен доход 
може да трае и повеќе од 7 работни дена. 

Одлука за отсуство од работа од претходниот 
став донесува работодавачот, согласно договорот за 
работа. 

Член 58 
Работникот има право на отсуство од работа 

без надоместок на личен доход во случаите и под 
условите утврдени со договорот за работа. 

VI. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕД-
НИЧКИ ПОТРЕБИ 

Член 59 
Работникот има право на регрес за годишен 

одмор КОЈ изнесува најмалку 00% ОД просечниот 
месечен чист личен доход исплатен во стопанство-
то на Ј^епуоликата во претходната година, ако кај 
истиот раоотодавач работел непрекинато 6 месеци. 

Ако работникот во текот на истата календар-
ска година засновал работен однос со друг работо-
давач, . а правото од претходниот став не го иско-
ристил ка} ТОЈ работодавач, работодавачот со кој го 
засновал работниот однос е должен тоа да му го 
обезбеди. 

Член 60 
Работодавачот може да му обезбеди на работ-

никот надомест за исхрана (топол оброк) во текот 
на работата кој не може да изнесува повеќе од 
10% од просечниот чист личен доход исплатен во 
стопанството на Републиката во претходната го-
дина. 

Член 61 
Работодавачот обезбедува средства за дополни-

телно образование, стручно усовршување, за ор-
ганизирана рекреација или културна активност на 
работниците и тоа најмалку во висина од 30 дина-
ри годишно по вработен. 

Потписниците на Колективниот договор ќе се 
ангажираат издвоените средства во смисла на прет-
ходниот став да се уплатуваат на*посебна сметка на 
самоуправните интересни заедници. 

Потписниците ќе се ангажираат надлежниот 
орган на самоуправната интересна заедница да до-
несе самоуправен општ акт за начинот и условите 
на користење на средствата за заеднички потреби 
(план и програма). 

Со средствата од став 1 на овој член ќе упра-
вува соодветниот орган утврден со самоуправниот 
општ акт од претходниот став. 

Член 62 
Работодавачот е должен да плаќа придонес за 

задоволување на станбените потреби на работни-
ците по стапка која е утврдена со самоуправна 
спогодба, односно општествен договор на ниво на 
општина или со самоуправните општи акти на са-
моуправните интересни заедници за становање во 
општината. 

Придонесот се уплатува при секоја исплата на 
личниот доход. 

Потписниците на Колективниот договор ќе се 
ангажираат самоуправната интересна заедница за 
становање да обезбеди: отварање на посебна жиро 
сметка, уплатување на придонесот, следење на 
уплатата, како и насочувањето на овие средства. 

Потписниците ќе се ангажираат, надлежниот 
орган на самоуправната интересна заедница за ста-
новање да изработи самоуправен општ акт (статут, 
правилник) за насочување на средствата од став 
1 на овој член. 

Член 63 
Средствата од претходниот член ќе се користат 

за следните намени: 
— за изградба, односно купување на станови за 

работниците; 
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— за надомест на делот на станарината за по-
едини работници; 

— за подобрување на условите за живеење на 
работниците. 

УП. ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ПОСЕБНА ЗА-
ШТИТА НА ЖЕНИ, МЛАДИНЦИ И ИНВАЛИДИ 

Член 64 
Работодавачот е должен да ги обезбеди сите 

услови утврдени со Закон и други прописи во по-
глед на заштита при работа, а особено на оние ра-
боти на кои постои опасност по животот и здравје-
то на работникот. 

Член 65 
Работник помлад од 18 години, инвалид на 

трудот и работник-жена не можат да работат на 
работи на кои се вршат особено тешки физички 
работи, ниту други работи кои би можеле штетно 
и со зголемена опасност да влијаат на нивното 
здравје или на животот. 

Член бб 
Работник помлад од 18 години, како и работ-

ник-жена за време на бременост и возраст на де-
тето до 1 година не можат да бидат одредени на 
ноќна работа и на работа подолга од полното ра-
ботно време. 

Член 67 
За време на бременост работник-жена не може 

да се распоредува на работа која штетно влијае 
на нејзиното здравје и здравјето на детето. 

Член 68 
За време на бременост и породување, работник-

жена има право на отсуство во траење од 180 дена 
непрекинато. 

Право на отсуство од претходниот став има и 
работник-жена која усвоила дете помладо од 6 
месеци до навршување на 6 месеци живот на де-
тето. 

Во случај на смрт на мајката или ако мај-
ката го остави детето, право на користење на 
останатиот дел на. отсуството од став 1 се пренесува 
на таткото, односно посвоителот на детето, однос-
но лицето кое го негува детето. 

Член 69 
Врз основа на наодот на лекарот, работник-

жепа може да го отпочне користењето на породил-
ното отсуство 45 дена пред породување, а задол-
жително 28 дена пред породувањето. 

Ако породувањето настапи пред да изминат 28 
дена од денот кога е почнато породилното отсуство, 
работникот-жена неискористениот дел од отсуство-
то- може да го искористи по породувањето. 

Во случај на мртво родено дете или ако детето 
умрело пред истекот на отсуството, работникот-
жена има право на користење на отсуство колку 
што според наодот на лекарот е потребно да се 
закрепи од породувањето и од психичката состојба 
предизвикана со смртта на детето, а не помалку од 
42 дена. 

Член 70 

на детето, ако по наод на лекарската комисија на 
детето му е неопходна поголема нега со оглед 
на општата состојба на неговото здравје. 

Скратеното работно време од овој член се сме-
та како полно работно време. 

Член 71 
Ако на работникот му се намали здравствената 

и работната способност и според преостанатата ра-
ботна способност се распореди на определени рабо-
ти или ако со професионална рехабилитација се ос-
пособил за определени работи на кои остварува по-
низок личен доход, има право на надомест на лич-
ниот доход во висина на просечната аконтација на 
личниот доход што ја остварил во последните три 
месеци или последната година, ако тоа за работ-
никот е поповолно, пред настапувањето на намалу-
вањето на здравствената, односно работната спо-
собност. 

Член 72 
Работникот со работен стаж над 35 години 

(маж), односно со над 30 години (жена), кој поради 
намалена работна способност е распореден на други 
работи, има право да учествува во распределбата 
на средствата за личен доход како лицата од прет-
ходниот член од Колективниот договор, а по ос-

.нов на начелата на заемност и солидарност. 

УШ. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС 

Член 73 
На работникот му престанува работниот однос 

во случаите утврдени во Законот за здружен труд, 
Законот за работни односи и овој колективен дого-
вор и тоа: 

— кога ќе престане потребата за работа на ра-
ботникот; 

— кога работникот не ги извршува или неуред-
но ги извршува утврдените обврски; 

— кога работникот стори или се обиде да сто-
ри кривично дело против работодавачот или про-
тив член на неговото семејство; 

— кога ќе се отвори стечајна постапка над 
имотот на работодавачот; 

— кога на работодавачот му е одреден или 
одобрен привремен прекин на работа подолг од 6 
месеци; 

— ако писмено изјави дека не сака да работи 
кај работодавачот; 

— ако со работодавачот писмено се спогоди да 
му престане работниот однос; 

— ако одбие да работи на работи кои ќе му би-
дат понудени, а кои одговараат на неговата стручна 
подготовка и други работни способности стекнати 
со работа; 

— ако при стапувањето во работен однос ги 
премолчал или дал невистинити податоци во врска 
со условите на трудот, а тие податоци се суште-
ствени за извршување на работите, односно работ-
ните задачи заради кои го засновал работниот 
однос; 

— ако не ги исполнува своите обврски во ра-
ботата и на тој начин потешко ги повреди заеднич-
ките интереси на другите работници или интере-
сите на работодавачот (тешка повреда на работните 
обврски); 

— ако на начин пропишан со закон е утврде-
но дека е потполно неспособен за работа — со де-
нот1 кога е доставено правосилно решение за утвр-
дување на потполна неспособност за работа ка ј ра-
ботодавачот; 

— ако ги исполни условите за лична пензија 
— со денот кога решението за престанок на работ-
ниот однос ќе стане конечно; 

— ако му е со одредбите на закон, односно 
со правосилна одлука на судот или друг орган за-
бт>а^°то да врши одредени работи, а не може да му 
со обезбеди вршење на други работи — со денот на 
доставувањето на правосилна одлука до работо-
давачот; 

Работник-жена, како и лицата од став 2 и 3 од 
член 68 на овој колективен договор со дете до 
едногодишна возраст има право да работи 4 часа 
дневно, ако тоа го бара. 

Распоредот на користењето на работното вре-
ме, односно распоредот на вкупното отсуство од 
работа во случајот од претходниот став се утврдува 
поединечно со договорот за работа. 

По навршувањето на едногодишна возраст на 
детето, работникот од став 1 на овој член има пра-
во да работи 4 часа дневно и до 3 години возраст 
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— ако поради издржување на казна затвор 
мора да биде отсутен подолго од 6 месеци — со де-
нот на стапувањето на издржување; 

— ако му биде изречена мерка на безбедност, 
воспитна или заштитна мерка во траење подолго од 
6 месеци и поради тоа мора да биде отсутен од ра-
бота — со денот на почетокот на применувањето на 
таква мерка. 

Член 74 
Во случаите од став 1 точка 1 до 5 од прет-

ходниот член, работниот однос на работникот му 
престанува со раскинување на договорот за работа. 

Раскинувањето на договорот за работа се врши 
во писмена форма и содржи особено: податоци за 
работодавачот и работникот, работата што работни-
кот ја врши, признатиот работен стаж на работни-
кот, почетокот и траењето на отказниот рок, денот 
на престанокот на работниот однос, како и потписи 
на работникот и работодавачот. 

Член 75 
Писмениот акт за раскинување на договорот 

за работа, односно за престанување на работниот 
однос, на работникот му се врачува непосредно или 
препорачано преку пошта. 

Писмениот акт од претходниот став работода-
вачот го доставува до општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на трудот, каде што е 
евидентиран договорот за работа. 

Ако општинската инспекција за труд утврди 
дека е повредено правото на работникот, ќе посре-
дува кај работодавачот. 

Работодавачот е должен во рок од 8 дена по 
одлучувањето да ја извести општинската инспек-
ција за труд за одлуката по барањето за кое таа 
посредувала. 

Член 81 
Ако не е задоволен со одлуката или ако рабо-

тодавачот не донесе одлука во рок од 30 дена о;>; 
денот на поднесувањето на барањето, работникот 
има право во натамошниот рок од 30 дена да бара 
заштита на своето право пред судот на здружен 
труд. 

Заштита на своите права пред судот не може 
да бара работник кој претходно не барал заштита 
на своите права кај работодавачот. 

Член 82 
Правосилната судска одлука донесена во пос-

тапката за заштита на правата на работникот, ра-
ботодавачот е должен да ја изврши во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на судската одлу-
ка, ако во судската одлука не е определен друг 
рок. 

Ако работодавачот не ја изврши судската одлу-
ка во рокот од претходниот став, прави тешка пов-
реда на работната обврска. 

IX. ДОЛЖИНА НА ОТКАЗЕН РОК 

Член 76 
Работникот има право и должност да остане на 

работа кај работодавачот најмалку 30 дена, а на ј -
долго 6 месеци од денот кога дал писмена изјава 
дека не сака да работи кај работодавачот и дека 
го прекинува работниот однос, односно 30 дена од 
денот на донесувањето на конечна одлука за пре-
станок на работен однос поради тоа што одбил да 
работи на работата што му е понудена. 

Рокот од претходниот став се утврдува со дого-
ворот за работа и според должината на работното 
искуство обично изнесува: 

— до 5 години работно искуство 1 месец 
— од 5 до 10 години 2 месеца 
— преку 10 години 3 месеци 

X. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 77 
Работникот на работа кај работодавачот има 

право да бара заштита на своите права пред су-
довите на здружен труд и другите судови, како и 
пред другите надлежни органи во согласност со 
Законот. 

Член 78 
Барање за заштита на своите права работни-

кот поднесува во рок од 30 дена од денот кога доз-
нал за повредата на правата, односно од денот кога 
му е врачена одлуката со која е повредено неговото 
право. 

Поднесувањето на барањето од став 1 на овој 
член не го задржува извршувањето на одлуката со 
која се утврдува личниот доход, а го задржува из-
вршувањето на одлуката за другите неотуѓиви пра-
ва на работникот. 

Член 79 
Работодавачот е должен по барањето на работ-

никот да донесе одлука во рок од 30 дена од де-
нот на поднесувањето на барањето. 

Член 80 
За остварување на заштита на своите права, ра-

ботникот има право со поднесувањето на барањето 
до работодавачот да поднесе барање и до општин-
ската инспекција за труд. 

XI. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 

Член 83 
Измени и дополнувања на овој Колективен до-

говор ќе се вршат на начин и по постапка по која 
е и склучен. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 84 
Овој колективен договор се склучува на неод-

редено време. 

Член 85 
Работодавачите се должни склучените договори 

за работа да ги усогласат со одредбите на овој Ко-
лективен договор во рок од 30 дена од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 86 
Применувањето и спроведувањето на овој ко-

лективен договор го следи Координациониот одбор. 
Толкување на одредбите на овој колективен до-

говор дава Координациониот одбор. 

Член 87 
Координациониот одбор ќе се формира во рок 

од два месеца од денот кога овој колективен до-
говор ќе влезе во сила и е составен од 5 членови, 
кои согласно ги именуваат потписниците на Колек-
тивниот договор. 

Член 88 
Овој колективен договор се смета за склучен 

откако текстот ќе го усвои соодветниот орган на 
потписниците и ќе го потпише овластено лице, а 
ќе се применува осмиот ден од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

28 август 1978 година 
Скопје 

За Советот на Сојузот на 
За Стопанската комора синдикатите на 

на Македонија, Македонија, 
Киро Роглев, е. р. Мехмед Нурединовски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА 

318. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 26 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со 
член 275а од Статутот на општина Гевгелија 
(„Службен гласник на општина Гевгелија", бр. 2/74 
и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гевгелија, на седни-
цата одржана на 28 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТ-
ВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 

1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот за здравство и здравствено осигурува-
ње на работниците во висина од 7,60% на бруто 
личниот доход во која се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на за-
должителни видови на здравствена заштита, од 
2,80% и 

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

Член 2 
За обврзниците на придонесот од здравство и 

здравствено осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување, за кои 
според член 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот 
закон основицата е определена во нето лични при-
мања, стапката на придонесот за здравство и здрав-
ствено осигурување се утврдува во висина од 11,50% 
од нето основицата во која се содржи: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствената заштита 
од 4,50% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигурува-
ње што самостојно ги утврдува Заедницата, од 
7,00%. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување во случај на несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести се 
утврдува во висина од 0,40% од определената осно-
вица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став на овој член претставува: 

— за организациите на здружен труд од облас-
та на стопанството, како и основните организации 
на здружен труд регистрирани како установи, кои 
во Номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и другите организации и државни органи по 
дејности се распоредени во областите од 1 до 8, 
остварениот доход намален за пресметаните закон-
ски и договорни обврски, освен данокот на доход; 

— за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички ор-
ганизации и здруженија и други работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жен труд кои во своето работење не остваруваат 

доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 10 
од Номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и други организации и државни органи по 
дејности, бруто личниот доход на вработените. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. Оваа одлука ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

Претседател 
Бр. 01-434/1 на Собранието на 

5 јули 1978 година општина Гевгелија, 
Гевгелија Ѓорѓи Тодов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на Општина 

Претседател ската заедница на здрав-
ка Соборот на здруже- ството и здравственото 

ниот труд, осигурување, 
Митко Прочков, е. р. д-р Ристо Ѓуров, е. р. 

319. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 26 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со член 
275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен 
гласник на општина Гевгелија", бр. 2/74 и 5/78), 
Собранието на општина Гевгелија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 
година и Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Гевгелија, на седницата одржана 
на 28 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува придонесот за здрав-

ствено осигурување на земјоделците — осигуре-
ници кои имаат сопствена земја (катастарски до-
ход) за 1978 година. 

Член 2 
Придонесот за здравствено осигурување на зем-

јоделците — осигуреници од член 1 на оваа одлука 
Се плаќа по стапка од 7% на катастарски доход во 
која се содржани: 

— 4% за задолжителни видови на здравствена 
заштита: 

— 3% за здравствена заштита која самостојно 
ја утврдува Заедницата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Претседател 
Бр. 01-435/1 на Собранието на 

5 јули 1978 година општина Гевгелија, 
Гевгелија Горѓи Тодов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здруже-

ниот труд, 
Митко Прочков, е. р. 

Претседател 
на Собранието на Општин-
ската заедница на здрав-

ството и здравственото 
осигурување, 

д-р Ристо Ѓуров, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ГЕВГЕЛИЈА 

320. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 83 и 86 од Законот 
за социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од 
Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник 
на општина Гевгелија", бр. 2/74 и 5/78), Собранието 
на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на 
здружен труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Соб-
ранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Гевгелија, на 
седницата одржана на 15 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 

1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите: од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од вршење на земјоделска дејност, од 
личен доход од самостојно вршење "на стопанска 
дејност и од личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Општинската са-

моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита изнесуваат: 

— 0,30% од личен доход од работен однос од 
нестопански дејности; 

— 0,70% °Д личен доход од земјоделска деј-
ност; 

— 2% од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност; 

— 2% од личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 01-429/1 
5 јули 1978 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Соборот на здруже-

ниот труд, 
Митко Прочков, е. р. 

321. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 83 и 86 од Законот 
за социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од 
Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник 
на општина Гевгелија", бр. 2/74 и 5/78), Собранието 
на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на 

Претседател 
на Собранието на 

општина Гевгелија, 
Горѓи Тодов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на Општин-
ската самоуправна инте-

ресна заедница за соци-
јална заштита, 

Димитар Танев, е. р. 

здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и 
Собранието на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита — Гевгелија, на 
седницата одржана на 15 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот од доходот на организациите на здружен 
труд од областа на стопанството, вклучувајќи ги и 
организациите на здружен труд регистрирани како 
установи, кои според Номенклатурата се распоре-
дени во областа од 1 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот претставува остварениот доход намален за 
законските и договорните обврски, освен данокот 
на доход. 

Член 2 
Стапката на придонесот на Општинската само-

моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита изнесува 0,18%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. Оваа одлука ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 01-428/1 
5 јули 1978 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Соборот на здруже-

ниот труд, 
Митко Прочков, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

општина Гевгелија, 
Горѓи Тодов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на Општин-
ската самоуправна инте-

ресна заедница за соци-
јална заштита, 

Димитар Танев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ГЕВГЕЛИЈА 

322. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 67 од Законот за 
определени облици на општествената заштита на 
децата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска 
со член 275а од Статутот на општина Гевгелија 
(„Службен гласник на општина Гевгелија", бр. 2/74 
и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 5 
април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА — ГЕВГЕЛИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од вршење на земјоделска 
дејност, од личен доход од самостојно вршење на 
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стопанска дејност и од личен доход од самостојно 
вршење на нестопанска дејност на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Општинската са-

моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата изнесуваат: 

— 0,35% од личниот доход од земјоделска деј-
ност; 

— 1% од личниот доход од самостојно вршење 
на стопанска дејност; и 

— 1% од личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за утврдување стапките 
на придонесите од личните доходи на граѓаните за 
финансирање на Самоуправната интересна заед-
ница за општествена заштита на децата — Гевге-
лија за 1978 година, бр. 1663 од 28. 12. 1977 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 01-437/1 
5 јули 1978 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Собранието на 

општина Гевгелија, 
Горѓи Тодов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на Општин-

Претседател ската самоуправна инте-
на Соборот на здруже- ресна заедница за опште-

ниот труд, ствена заштита на децата, 
Митко Прочков, е. р. Митко Шарланџиев, е. р. 

323. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 67 од Законот за 
определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со 
член 275а од Статутот на општина Гевгелија 
(„Службен гласник на општина Гевгелија", бр. 2/74 
и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 28 де-
кември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-

ЦАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува сатпката на при-

донесот од личен доход од работен однос на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата за 1978 година. 

Член 2 
Стапката на придонесот на Општинската само-

управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата изнесува: 

— 0,50% од бруто личниот доход од работен 
однос на работниците кои остваруваат личен доход 
од работен однос. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 01-436/1 Претседател 
5 јули 1978 година на Собранието на 

Гевгелија општина Гевгелија, 
Горѓи Тодов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на Општин-

Претседател ската самоуправна инте-
на Соборот на здруже- ресна заедница за опште-

ниот труд, ствена заштита на децата, 
Митко Прочков, е. р. Митко Шарланџиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ГЕВГЕЛИЈА 

324. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 27 од Законот за 
физичката култура и самоуправните интересни за-
едници на физичката култура („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со 
член 275а од Статутот на општина Гевгелија 
(, Службен гласник на општина Гевгелија", бр. 2/74 
и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница на физичката кул-
тура — Гевгелија, на седницата одржана на 12 фев-
руари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот од доходот на организациите на здружен 
труд од областа на стопанството, вклучувајќи ги 
организациите на здружен труд регистрирани како 
установи, кои според Номенклатурата се распоре-
дени во областа од 1 до 8. 

Основица за пресметување на придонесот прет-
ставува доходот намален за законските и договор-
ните обврски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Стапката на придонесот на Општинската само-

управна интересна заедница на физичката култура 
изнесува 0,15%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во 
„Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-432/1 Претседател 
5 јули 1978 година на Собранието на 

Гевгелија општина Гевгелија, 
ѓорѓи Тодов, е. р. 

Претседател 
Претседател на Собранието на Самоуп-

на Соборот на здруже- равната интересна заедни-
ниот труд, ца на физичката култура, 

Митко Прочков, е. р. д-р Тихомир Крантов, е. р. 
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325. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 27 од Законот за 
физичката култура и самоуправните интересни за-
едници на физичката култура („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со 
член 275а од Статутот на општината Гевгелија 
(„Службен гласник на општина Гевгелија", бр. 2/74 
и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница на физичката кул-
тура — Гевгелија, на седницата одржана на 12 фев-
руари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУ-
ЃЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност и од 
личен доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Општинската са-

моуправна интересна заедница за физичка култура 
изнесуваат: 

— 0,15% од личен доход од работен однос од 
нестопанска дејност; 

— 0,35% од личен доход од земјоделска дејност; 
— 2% од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност; 
— 2% од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 01-433/1 
Г) јули 1978 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Собранието на 

општина Гевгелија, 
Горѓи Тодов, е. р. 

! Претседател 
Претседател на Собранието на Самоуп-

на Соборот на здруже- равната интересна заедни-
ниот труд, ца на физичката култура, 

Митко Прочков, е. р. д-р Тихомир Крантов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ГЕВГЕЛИЈА 

326. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 14 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74, 16/74 и 9/78) и 
член 276, а во врска со член 275а од Статутот на 
општина Гевгелија („Службен гласник на општина 
Гевгелија" бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина 
Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Гевгелија, на седницата одржана на 
29 март 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 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на организациите на здружен 
труд од областа на стопанството, вклучувајќи ги и 
организациите на здружен труд регистрирани како 
установи, кои според Номенклатурата се распоре-
дени во областа од 1 до 8, од личен доход од рабо-
тен однос од нестопански дејности, од личен доход 
од земјоделска дејност, од личен доход од самос-
тојно вршење на стопанска дејност и од личен до-
ход од самостојно вршење на нестопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Општинската са-

моуправна интересна заедница на културата изне-
суваат: 

— 0,40% од доходот на организациите на здру-
жен труд; 

— 0,30% од личен доход од работен однос од 
нестопанска дејност; 

— 0,45% од личен доход од вршење на земјо-
делска дејност; 

— 1% од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност; 

— 1% од личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. Оваа одлука ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 01-431/1 Претседател 
5 јули 1978 година на Собранието на 

Гевгелија општина Гевгелија, 
Ѓорѓи Тодов, е. р. 
Претседател 

на Собранието на Општин-
Претседател ската самоуправна поте-

на Соборот на здруже- ресна заедница на 
ниот труд, културата, 

Митко Прочков, е. р. Зафир Хаџи-Митров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
ГЕВГЕЛИЈА 

327. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 13 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на воспитанието 
и образованието („Службен весник на СРМ", бр. 
9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Ста-
тутот на општина Гевгелија („Службен гласник на 
општина Гевгелија", бр. 2/74 и 5/78), Собранието на 
општина Гевгелија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и 
Собранието на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на основното образование, на седни-
цата одржана на 30 март 1978 година, донесе 

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

ВАНИЕ ЗА 1978 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од личен доход од работен однос, од личен 
доход од вршење на земјоделска дејност, од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска и несто-
панска дејност за 1978 година на Општинската са-
моуправна интересна заедница на основното обра-
зование за финансирање на предучилишното и ос-
новното воспитание и образование. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 
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Член 2 
Стапките на придонесите на Општинската са-

моуправна интересна заедница на основното обра-
зование изнесуваат: 

— 4,60% ОД личен доход од работен однос; 
— 2,5% од личен доход од вршење на земјодел-

ска дејност; 
— 5% од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска и професионална дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Претседател 
на Собранието на 

општина Гевгелија, 
Ѓорѓи Тодов, е. р. 
Претседател 

на Собранието на Општин-
ската самоуправна инте-
ресна заедница на основ-

ното образование, 
Благој Ристов, е .р. 

Бр. 01-430/1 
5 јули 1978 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Соборот на здруже-

ниот труд, 
Митко Прочков, е. р. 

И С П Р А В К А 

на Одлуката за учество на осигурените лица во 
трошоците при користењето на здравствената заш-
тита по избор на осигурениците на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица (објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
24/78). 

1. Во член 4 став 2 во ред 3 наместо сумата 
„130,00 дин.", треба да стои „1.500,00 динари"; 

2. Во член 7 ред 3 наместо „1976 година", треба 
да стои „1978 година". 

Бр. 02-517/1 
17 јули 1978 година 

Струмица 

Од Стручната служба на Заедницата 
на здравството и здравственото 

осигурување, Струмица 

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА 

328. 
Врз основа на член 4 од Законот за даноците на 

граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 45/77) и 
член 282 став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Гевгелија, Собранието на општина Гевгелија, на 
седницата на Соборот на здружениот труд, одржа-
на на 2. 3. 1978 година, на седницата на Соборот 
на месните заедници одржана на 2. 3. 1978 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 2 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради задоволување на општите општествени 

потреби се воведуваат општински даноци на гра-
ѓаните на општината Гевгелија и тоа следните ви-
дови даноци: 

1. данок од личен доход од вршење земјодел-
ска дејност; 

2. данок од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска и професионална дејност: 

3. данок од личен доход од авторски права; 
4. данок на П Р И Х О Д И од имот; 
5. данок на добивка од игри на среќа; 
6. данок на имот и 
7. данок на наследство и подарок. 

Член 2 
Во поглед на начинот и постапката за утвр-

дување и наплатата на даноците од ^глен 1 на овча 
одлука се применуваат непосредно Законот за да-
ноците на граѓаните, прописите донесени ВРЗ об-
нова на тој закон и одредбите од оваа одлука. 

П. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ВРШЕЊЕ 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Данок од личен доход од вршење земјоделска 

дејност (во натамошниот текст: данок од земјодел-
ство) се плаќа по пропорционални и различни стап-
ки по групи катастарски општини и зависно од тоа 
дали на даночните обврзници земјоделството им е 
единствено занимање или не. 

Во смисла на претходниот став, катастарските 
општини се распоредуваат во три групи и тоа: 

1. во првата група спаѓаат следните катастар-
ски општини: Гевгелија, Богданци, Миравци, Сто-
јаково, Моин, Гавато, Мрзенци, Негорци, Милетково, 
Нов Дојран, Смоквица, Прдејци, Ново Конско, Да-
видово и Богородица; 

2. во втората група спаѓаат следните катастар-
ски општини: Фурка, Селемлија, Кованец, Црни-
чани, Ст. Дојран, Николич и Сретеново; 

3. во третата група спаѓаат следните катастар-
ски општини: Ѓопчели, Серменин, Чаушли, Петрово, 
Пумабос, Дурутли, Севендекли, Куртамзали, Орган-
џали, Хума, Конско и Габрово. 

Член 4 
Данок од земјоделство се плаќа и тоа: 
а) за даночните обврзници од I група катас-

тарски општини, на кои земјоделството им е един-
ствено занимање, по стапка од 2,90% а за даночните 
обврзници од П група катастарски општини од 
2,80%; 

б) за даночните обврзници од I и II група ка-
тастарски општини, на кои земјоделството не им 
е единствено занимање, по стапка од 3,90%, а за 
даночните обврзници од Ш група катастарски оп-
штини, како и за домаќинствата што примаат бо-
речки додаток и инвалиднина чија степен на ин-
валидност е над 50%, по стапка од 2,30%; 

в) стапките од став 1 под а) и б) од овој член 
ќе се зголемат со дополнителна стапка од 0,80% за, 
финансирање на подготовките на општонародната 
одбрана. 

Дел од обложениот данок од личниот доход од 
земјоделска дејност во висина од 0,90% од катастар-
скиот доход, од став 1 под а) и б) од овој член, се 
отстапува на фондот за ризик во земјоделството. 

Член 5 
Привремено се ослободуваат од плаќање данок 

од земјоделство, во смисла на член 41 од Законот за 
даноците на граѓаните, за земјиштата: 

1. засадени со нови насади и производно-спо-
собни и сортни садници: 

а) лозја, рибизли и малини — за 3 години; 
б) праски и кај син — за 5 години; 
в) сливи и цреши — за 6 години; 
г) јаболкници, дуњи и круши — за 8 години; 
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д) бадеми, лешници, смокви, калинки и друго 
јужно овошје — за 10 години и 

ѓ) ореви и костени — за 15 години. 
2. Кои ќе се пошумат со: 
а) багреми, врби, тополи и шума од низок раст 

за 15 години; 
б) брест и јасен — за 15 години и 
в) други видови дрвја — за 25 години. 
Ослободувањата од ставот 1 на овој член се 

даваат доколку промената на културата е извршена 
во катастарот на земјиштето и доколку насадите 
се подигнати според упатство и надзор на општин-
скиот орган на управата надлежен за земјоделство 
и шумарство. 

Правото за ослободување од плаќање на данок 
од земјоделство предвидено со став 1 на овој член 
се остварува со писмено барање на обврзникот што 
го поднесува до Одделението за приходи на Собра-
нието на општината Гевгелија најдоцна до 31. 1. 
во годината за која се врши облог. 

Привременото ослободување од данокот од зем-
јоделство предвидено со став 1 на овој член, поч-
нува да тече од наредната година од засадувањето 
на предвидените насади и доколку условите пред-
видени со став 2 на овој член се исполнети. 

Изминатото време по рокот на пријавувањето, 
предвидено во став 3 од овој член, се скратува за 
ослободување со данок на насадите од став 1 на 
овој член. 

Член 6 
За ридско-планински подрачја се определуваат 

катастарските општини пропишани во точката 3 од 
став 2 на член 3 од оваа одлука. 

Член 7 
На даночните обврзници на данокот од земјо-

делство, кои земјиштето во целина или дел од него 
го здружуваат со земјоделска задруга или органи-
зација на здружен труд со цел за трајна и долго-
рочна соработка со нив, им се намалува данокот за 
секоја обложна година додека траат таквите одно-
си, во зависност од степенот и времето на здру-
жувањето односно соработката и тоа: 

а) на даночните обврзници што целото земјиш-
те го,здружиле за повеќе од 10 години, данокот им 
се намалува за 50%; 

б) на даночните обврзници што над 50% од 
своето земјиште го здружиле за повеќе од 5 годи-
ни, данокот им се намалува за 30%; и 

в) на даночните обврзници што до 50% од сво-
ето земјиште го здружиле за помалку од 5 го-
дини, данокот им се намалува за 20%. 

До колку се раскине договорот за здружува-
ње на земјиштето пред истекот на договорениот 
рок, данокот од земјоделство за секоја година на 
таквата соработка се намалува за 10%, а за оста-
токот од намалениот данок во смисла на став 1 од 
овој член дополнително се задолжува даночниот 
обврзник. 

Член 8 
За лицата кои во странство поминале најмал-

ку 3 години со членовите на своето семејство, за 
првата година по нивното враќање се ослободуваат 
од плаќање на данок од земјоделство, а за наред-
ните четири години данокот им се намалува и тоа: 
за втората година 80%, за третата година 60%, за 
четвртата година 40% и за петтата година 20% од 
едногодишниот облог за данок. 

Ш. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА 

ДЕЈНОСТ 

Член 9 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и професионална дејност (во ната-
мошниот текст: данок од вршење дејност) за да-
ночните обврзници што се обложуваат според вис-
тинскиот доход се плаќа по стапка од 1,5%, освен 
за даночните обврзници што вршат самостојна уго-

стителска, кафемелачка, пекарска, слаткарска и 
автомеханичарска дејност за кои данокот се плаќа 
по стапка од 5,5%. 

Стапките од став 1 на овој член ќе се зголемат 
со дополнителна стапка од 2% за финансирање 
на подготовките на општонародната одбрана. 

Член 10 
Работни книги се должни да водат и даночни-

те обврзници од следните дејности: производство на 
тули и на друг градежен материјал, каменорези, 
мозаичари и златари. 

Даночните обврзници на кои остварениот вку-
пен приход им е утврден над 200.000 динари- и ос-
новицата на данокот им е утврдена во претходна-
та година повеќе од 50.000 динари се должни да во-
дат работни книги како и даночните обврзници од 
став 1 на овој член. 

Член 11 
Даночните обврзници од угостителска и слат-

карска дејност, печење и мелење на кафе и су-
рогати на кафе, на кои вкупниот приход им е 
утврден помалку од 500.000 динари, а основицата 
на данокот од вршење на дејност им е утврдена 
помалку од 150.000 динари, се ослободуваат од об-
врската за евидентирање на прометот преку регис-
тар — каса. 

Член 12 
Данок од вршење на дејност во годишен пау-

шален износ плаќаат обврзниците на кои не може 
да им се утврди вистинскиот доход поради посеб-
ните услови и начинот на работењето. 

Висината на годишниот паушален износ на да-
нокот, според став 1 на овој член, за даночните 
обврзници од следниве дејности изнесува и тоа: 

1. работните луѓе кои се занимаваат со земјо-
делска дејност, а занаетчиската дејност ја вршат 
како споредно занимање: 

а) колари, ковачи, потковачи (налбати), воде-
ничари, ѕидари, бунарџии и калдармаџии — од 500 
до 2.000 динари; 

б) комбајнери што вршат земјоделски услуги 
— од 5.000 до 30.000 динари; 

в) трактористи што вршат земјоделски услуги 
(орање, жнеење, вршење, прскање и ел.), како и 
вршење на превоз на земјоделски и други стоки — 
од 1000 динари до 5.000 динари; 

г) останати дејности — од 500 до 3.000 динари. 
2. Работните луѓе кои занаетчиската дејност ја 

вршат без постојано работно место (дуќан), освен 
превозниците со товарни моторни возила и работ-
ните луѓе кои вршат градежни услуги и тоа: 

а) казанџии, калај џин, самарџии и плетење на 
корпи — од 1.000 до 2.000 динари; 

б) комбајнери кои вршат земјоделски услуги — 
од 5.000 до 30.000 динари; 

в) трактористи кои вршат земјоделски услуги 
— од 1.000 до 5.000 динари; 

г) останати дејности — од 500 до 3.000 динари. 
3. Работните луѓе кои на граѓаните непосредно 

им вршат услуги и тоа повремено со неполно ра-
ботно време и без постојано работно место (дуќан) и 
тоа: 

а) електроинсталатери, водоинсталатери, брава-
р а машинбравари, електричари, лимари, радиоме-
ханичари и стаклари — од 1.000 до 10.000 динари; 

б) лицата кои остваруваат приход од музици-
рање (приредби, свадби и ел.) — од 1.000 до 5.000 
динари; 

в) свештени лица од вршење на чинодејство 
(попови, оџи и ел.) — од 1.000 до 5.000 динари; 

г) дактилографи, стенографи, препишувачи и 
умножувачи — од 1.000 до 5.000 динари; 

д) лица кои подучуваат ученици за музици-
рање и ел. — од 1.000 до 4.000 динари; 

ѓ) останати дејности — од 500 до 5.000 динари. 
4. Работните луѓе кои вршат различни услуги, 

претежно со употреба на сопствена работна сила, 
како што се: чистачи на чевли, носачи, сечачи на 
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дрва, чистење и опремување на домовите, озелену-
вање и уредување на дворните места и ел. — од 
500 до 2.500 динари. 

5. Слепите лица и инвалидите со инвалидност 
најмалку 50%, под услов да не вработуваат повеќе 
од 1 работник — од 1.000 до 5.000 динари. 

6. Работните луѓе постари од 60 години (мажи) 
и 55 години (жени) кои вршат само услужни деј-
ности, а дејноста ја вршат исклучиво сами — од 
500 до 5.000 динари. 

Обложениот данок во годишен паушален из-
нос за обврзниците од став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5 
и 6 од овој член ќе се зголеми со 15% за финанси-
рање на подготовките на општонародната одбрана. 

Висината на данокот во паушален износ, во 
смисла на претходниот став за секој даночен об-
врзник се утврдува во зависност од видот на деј-
носта, обемот на работењето, капацитетот и технич-
ката опременост на средствата за работа, цената на 
услугите односно производите, местото каде се вр-
ши дејноста, работната и стручната способност на 
даночниот обврзник и другите услови што се од 
влијание за остварување на личниот доход на да-
ночниот обврзник. 

Член 13 
Даночниот обврзник кој данокот го плаќа во 

годишен паушален износ во смисла на членот 12 
од оваа одлука ако во текот на годината остварил 
чист приход поголем од просечниот личен доход 
во Републиката,. ќе се обложи по вистинскиот до-
ход. 

Решението со кое бил задолжен обврзникот во 
годишен паушален износ во смисла на претход-
ниот став, ќе се смета како решение со кое е 
утврдена аконтацијата на данокот. 

Член 14 
Данок од вршење на дејност во процент од се-

кој одделно остварен бруто приход плаќаат работ-
ните луѓе кои вршат повремени услуги на државни 
органи и организации на здружен труд и на други 
организации, ако ка ј тие организации и органи вр-
шат работа по договор за дело или остваруваат при-
ходи од споредни дејности во земјоделството што 
не се опфатени со катастарскиот приход, доколку 
тие приходи не произлегуваат од работен однос, од 
вршење на стопански и професионални дејности 
или од авторски права на кои се плаќа данок спо-
ред вистинскиот доход, односно во годишен пау-
шален износ и тоа: 

1. на приходите кои ги остваруваат застапни-
ците на Југословенската лотарија од продажба 
на лозови и од приходите од други игри на среќа 
— по стапка од 10%; 

2. на приходите од провизија од продажба на 
весници, списанија,"книги и други публикации — по 
стапка од 15%; 

3. на приходите што ги остваруваат собираните 
на отпадоци — по стапка од 5%; 

4. од застапување на мали авторски права— по 
стапка од 10%; 

5. од вршење на товарење и истоварење на 
стоки, на дотур на дрва по шумски патишта и усе-
ци, од чистење на простории, копачи, сечачи и ел. 
— по стапка од 5%; 

6. на приходите од вршење на пренос и пре-
воз на стоки што се остваруваат како споредна 
дејност — по стапка од 20%; 

7. на приходите што ги остваруваат судските 
вештаци, судските толкувачи и други вешти лица 
— по стапка од 15%; 

8. на приходите што ги остваруваат застапни-
ците на осигурителните заводи и инкасантите — 
по стапка од 10%; 

9. на приходите што ќе ги остварат преведува-
чите, стенографите, дактилографите, нотографите, 
стенодактилографите, филмските работници кои' 
остваруваат приходи од продуцентските организа-

ции, манекените, туристичките водичи, судиите на 
спортски натпревари — по стапка од 20%; 

10. на приходите од организирани приредби, 
доколку исплатата на приходите се врши преку 
здружението на музичарите — по стапка од 10%; 

11. на приходите што произлегуваат од гра-
ѓанско-правни односи по основ на работа — дого-
вор за дело — по стапка од 40%; и 

12. на сите други приходи што ги остваруваат 
граѓаните по основите што не се напред наброени 
— по стапка од 25%. 

Член 15 
Лицата кои во странство поминале најмалку 3 

години со членовите на своето семејство, а зана-
етчиската или друга стопанска дејност започнале 
да ја вршат во рок од една година по нивното 
враќање од странство, се ослободуваат од плаќање 
на данок за првата година, за втората година дано-
кот им се намалува за 50%, а за третата година 25%, 
под услов да не користат дополнителен труд од 
други лица. 

Член 16 
На даночните обврзници кои за првпат започ-

нале да ја вршат занаетчиската дејност, обложе-
ниот данок за првата година им се намалува за 
30%, за втората 20%, а за третата 10%. 

Член 17 
Се ослободуваат од плаќање данок од вршење 

дејност лицата кои остваруваат приходи од набљу-
дување кај хидрометеоролошките станици, од ис-
палување на противградобијни зрна, од пошумува-
ње на годините и приходи што ги остваруваат ли-
ца во врска со остварувањето на елементарни не-
погоди. 
IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 

ПРАВА 

Член 18 
Данок од личен доход од авторски права се 

плака на остварениот личен доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања (во на-
тамошниот текст: авторски права), во зависност од 
видот на авторското дело, по стапка и тоа: 

— на личните доходи од книжевни дела (пое-
зија, новели, раскази, романи, критики, есеи) и пре-
води на тие дела; од научни и стручни дела и пре-
води на тие дела; од дела од областа на ликовната 
уметност (вајарска, сликарска, графички дела и 
таписерии); од драмско-уметнички дела; од филм-
ски дела; од правото на авторот од јавно изведу-
вање на уметнички дела (мали права); од правото 
на репродуктивните уметници (изведувачи) на сери-
озна музика, драмски и драмско-музички дела; од 
патенти и технички унапредувања — 15%; 

— на личните доходи од дела од областа на 
применетата уметност и индустриското обликување 
и на делата од областа на ликовната уметност што 
ја користат за реклама и пропаганда, од фотограф-
ските дела и од делата на произведената постапка 
слична на фотографии, од картографски дела, пла-
нови, скици и графички дела што се однесуваат 
на географијата и топографијата, од текстовите и 
преводи на текстови (освен на книжевните, науч-
ните и стручните дела и преводи на тие дела) обја-
вени во весници, списанија и други средства за 
јавно информирање, освен публикации од забав-
ниот жанр, архитектура — 17%; 

— на личните доходи од снимени музички дела 
со средства за механичка репродукција (грамофон-
ски плочи, магнетофонски ленти и ел.), од пра-
вата на репродукцијата на уметници (изведувачи) 
на народна музика, од текстовите објави од публи-
кациите на забавниот жанр во весниците и списа-
нијата, ревиите и ел., од текстовите и преводот на 
музичките дела за забавно-народна музика на ду-
ховното народно творештво, од текстовите и прево-
дот на текстовите на конферанси, скечеви и специ-
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јална забавна приредба, од написи, идејни сценари-
ја за радио, телевизија и други реклами, на лич-
ните доходи од останатите авторски права — 20%; 

— на приходите остварени од авторски права, 
патенти и технички унапредувања од лица врз кои 
е пренесено авторското право ќе се плаќа по стап-
ка од 25%. 

Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-
чен доход од авторски права, патенти и технички 
унапредувања лицата кои остваруваат приход од 
идеолошко-политички предавања, од општонарод-
ната одбрана и предавања за прва помош. 

Член 19 
Како нужни трошоци за остварување на ли-

чен доход од авторско право се сметаат и тоа: 
— 35% од бруто остварениот приход за научни, 

литературни, публицистички, кинематографски и 
композиторски творби; 

— 45% од бруто 0ствареш10т приход од ликов-
ни творби (сликарски, вајарски, архитектура, гра-
фика и сл.) и творби од сите области на применета-
та уметност и индустриското обликување и 

— 20'% од бруто остварениот приход за оста-
натите авторски приходи. 

V. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ 

Член 20 
Данок на приход од имот се плаќа по следниве 

стапки и тоа: 
На основица 

(динари) 
Стапка 

0/ /0 

ДО 20.000 25 
од 20.000 ЈЈ 30.000 30 
од" 30.000 40.000 35 
од 40.000 50.000 40 

преку 50.000 50 

Член 21 
Трошоците нужни за остварување на приходот 

од имот се признаваат во вистински износ, но не 
повеќе од 15% од бруто годишниот износ на оства-
рениот приход од имот. 

Член 22 
Данок на приход од имот на остварените при-

ходи од издавање на наместени соби, по легло, 
се плаќа во годишен паушален износ и тоа: 

Соби по намест. легла,, по лег. дин. 
Во градот и Во останати-

туристички места те населби 
а) за едно легло 500 400 
б) за две легла 400 ЗОО 
в) за три легла ЗОО 200 
г) за четири легла 200 100 

Лица што остваруваат приход од издавање на 
повеќе од четири легла, данокот го плаќаат во вис-
тински доход по стапките пропишани во член 20 
од оваа одлука. 

Данокот на приход од имот се намалува за 50% 
од износите определени во став 1 од овој член, 
доколку наместените соби исклучиво се даваат на 
користење на редовни ученици. 

Член 23 
Данокот на приход од имот од издавање на 

легла преку туристички организации се плаќа по 
стапка и тоа: 

— од виќенд куќи 15% и 
— од останати 10%. 

Член 24 
Стапката на данокот на приходи остварени на 

име награди добиени од општествено-правни лица 
изнесува 25%. 

Член 25 
На даночните обврзници на данокот од прихо-

ди од имот, кои во домаќинството немаат други 
приходи или вкупните месечни приходи, вклучувај-
ќи ги и приходите од издавање на згради под за-
куп, не се поголеми од гарантираниот личен доход 
пропишан за Републиката во годината за која се 
врши облог, данокот се намалува за 50% од обло-
жениот данок според одредбите на членовите 20 и 
22 од оваа одлука. 

VI. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ 
НА СРЕЌА 

Член 26 
Данок на добивка од игри на среќа се плаќа 

по стапка од 10%. 

VII. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 27 
Данок на имот (станбени згради) се плаќа по 

следните стапки: 
На основица п 

(динари) С т а п к а 

до 100.000 ОДО 
до 200.000 0,12 
до 300.000 0,14 
до 500.000 0,16 

над 500.000 0,18 

Член 28 
Данок на згради за закрепнување и рекреа-

ција — викенд куќички во туристичките места се 
плаќа во паушален износ по т 2 корисна површина 
и тоа: 

— до 40 т 2 , 10 динари по 1 т 2 ; 
— од 40 до 60 т 2 , 12 динари по 1 т 2 ; 
— над 60 т 2 , 15 динари по 1 т 2 . 

Член 29 
Данок на имот за деловни згради се плаќа во 

паушален износ по т 2 корисна површина и тоа: 
— до 30 т 2 , 15 динари по 1 т 2 ; 
— над 30 т 2 , 18 динари по 1 т 2 . 

Член 30 
Данокот на имот во смисла на член 29 од оваа 

одлука им се намалува на сопствениците на делов-
ните згради во кои самите вршат самостојна сто-
панска и професионална дејност за 50%. 

Член 31 
Данокот на имот им се намалува за 20% на соп-

ствениците на згради за одмор и закрепнување што 
се наоѓаат во планинските подрачја. 

Член 32 
Данок на имот во годишен износ за товарните 

патни моторни возила и комби возила — фургони 
се плаќа по 1000 динари по тон на носивост, освен 
за приколките за кои данок се плаќа по 500 дина-
ри по тон на носивост. 

Данокот на имот за товарните патни моторни 
возила и комби возила — фургони се плаќа сраз-
мерно на носивоста, така што за секој започнат тон 
до 500 кг. данокот изнесува 50% од износите во 
став 1 од овој член, а над 500 кг. до наредниот тон 
на носивост се плаќа како за цел тон. 

Член 33 
Данокот на имот не се плаќа за тракторските 

приколки кои се користат за сопствено земјоделско 
производство (со зелена таблица). 

од 100.000 
од 200.000 
од 300.000 
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УШ. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Член 34 
Данок на наследство и подарок се плаќа за 

зградите по следните стапки и тоа: 

На основица 
(динари) 

Стапка 
II на еле- Останати 
ден ред нас. редови 

до 100.000 4 6 
од 100.000 до 200.000 6 8 
од 200.000 до 300.000 8 10 
од 300.000 до 400.000 10 13 
од 400.000 до 600.000 13 15 

над 600.000 15 20 

Данокот на наследство и подарок се плаќа за 
земјиште по следните стапки: 

На основица 
(динари) 

Стапка 
II насле-
ден ред 

Осшнати 
нас. редови 

до 10.000 4 6 
ОД 10.000 до 20.000 6 8 
ОД 20.000 до 30.000 8 10 
ОД 30.000 до 40.000 10 13 
ОД 40.000 до 50.000 13 16 
ОД 50.000 до 60.000 16 19 
од 60.000 до 70.000 19 22 

над 70.000 22 25 

Член 35 
Општинскиот данок на наследство и подарок, 

за подарок примен како недвижен имот ќе се плаќа 
по стапките одредени за данокот на промет на нед-
вижности и права. 

IX. ДРУГИ ОДРЕДБИ И ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ 
И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ 

Член 36 
Помалите износи на обложените даноци, освен 

данокот по одбивање и данокот на вкупниот при-
ход на граѓаните се плаќаат како што следува: 

1. обложениот данок до 200 динари се плаќа во 
една рата; 

2. обложениот данок од 500 динари се плаќа во 
две еднакви полугодишни рати; 

3. за останатите обложени даноци и рокот на 
наплатата ќе се применуваат одредбите од Законот 
за даноците на граѓаните. 

Член 37 
Трошоците за секој излез на извршителите во 

врска со пописот, пленидбата и продажбата изне-
суваат 100 динари за еден работник. 

Член 38 
Трошоците за проценителите и сведоците се 

плаќаат по час во зависност од месечната зарабо-
тувачка, а ако не се во работен однос дневно по 
100 динари. 

Член 39 
На чуварот му припаѓа надоместок за трошоци-

те во врска со чување на предадените предмети во 
висина на вистинските трошоци (за пренесување до 
местото на чувањето, исхраната на добитокот и за 
чување на предметите) по 50 динари за секој за-
почнат ден. 

X. Е М С Т В О 

Член 40 
На даночните обврзници кои што вршат угос-

тителска, ќебапчиска, пекарска, бурекчиска, авто-
превозничка, механичарска, мелење на кафе и су-
рогати, автобалансерска и автомеханичарска деј-
ност ќе им се издава одобрение за вршење на деј-

носта ако најмалку двајца трагани жители на под-
рачјето на општината дадат писмена изјава со која 
смчат за исплатата на нивните даночни обврски. 

Изјавата од став 1 на овој член во писмена 
форма се заверува од Општинскиот суд. Емците се 
должни .да поднесат доказ за сопственост на имо-
тот со кој емчат за исплата на обврските на даноч-
ниот обврзник. 

Висината на емството ќе се утврдува во висина 
на годишното задолжение на еден даночен обврз-
ник од дејноста за која се бара одобрение. 

Еден примерок од изјавата за емство се доста-
вува до надлежниот орган на општината за дава-
ње одобрение за вршење на определената дејност 
и еден примерок до Одделението за приходи. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 41 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, прес-

танува да важи Одлуката за општинските даноци 
на граѓаните, бр. 01-108/1 од 3. 3. 1977 година, обја-
вена во „Службен гласник на општината Гевгели-
ја", бр. 3/77 година. 

Член 42 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавуваната во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

Бр. 01-143/1 
2 март 1978 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Собранието на 
општина Гевгелија, 

Андон Тасев, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
Драги Танчев, е. р. 

329. 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Боро Шук лев, е. р. 

Претседател 
на Соборот на мес-

ните заедници, 
Љубе Делев, е. р. 

Врз основа на член 2 од Законот за комунал-
ните такси („Службен весник на СРМ", бр. 45/72 и 
39/77) и член 282 став 1 точка 4 од Статутот на оп-
штина Гевгелија, Собранието на општина Гевгели-
ја, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 2. 3. 1978 год., на седницата на Собо-
рот на месните заедници, одржана на 2. 3. 1978 го-
дина и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 2 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Се воведуваат комунални такси за користење 

за определени права, предмети и услуги на под-
рачјето на општината Гевгелија според Законот за 
комуналните такси. 

Комуналните такси за користење на опреде-
лени права, предмети и услуги се плаќаат според 
таксената тарифа која е составен дел на оваа 
одлука. 

Член 2 
Комуналните такси се плаќаат за следните оп-

ределени права, предмети и услуги: 
1. за секоја истакната фирма односно назив на 

работни простории; 
2. за привремен престој на лица во градовите и 

населбите од градски карактер, бањите, климатски-
те и туристичките места; 

3. за користење на површини за подигање на 
кампови, шатори и други слични повремени упот-
реби; 
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4. за користење на тротоари пред деловни прос-
торни за вршење на стопанска дејност; 

5. за истакнување на реклами, објави и огласи 
на јавни места; 

6. за држење на музика во јавни локали; 
7. за држење на предмети за игра во јавни ло-

кали; 
8. за држење на витрини за изложување на 

стоки во деловните просторни; 
9. за користење на простор за паркирање на 

моторни возила и нивните приколки, мотоцикли, 
мотори и велосипеди на места што за тоа ќе ги оп-
редели О П Ш Т И Н С К О Т О собрание; 

10. за користење на плоштад и друг простор, 
во градовите, населбите и населените места, со цел 
за изложување предмети, приредување на излож-
би и други забавни приредби и 

11. за поседување на патнички лесни коли. 

Член 3 
Обврзниците на комуналните такси по Тар. бр. 

1, 4, 5, 6 и 8 од Таксената тарифа се должни да 
поднесат пријава до Одделението за приходи на 
Општинското собрание до 31. I. во годината за која 
се плаќа комунална такса за определени права, 
предмети и услуги кои подлежат на плаќање на 
комунални такси. 

Член 4 
Доколку обврзникот на комунални такси во те-

кот на годината се стекне со нови определени пра-
ва, предмети и услуги кои подлежат на плаќање на 
комунални такси според оваа одлука е должен да 
ги пријави до Одделението за приходи на Општин-
ското собрание во рок од 15 дена од денот на стек-
нувањето на нови определени права, предмети и 
услуги. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за општински комунални 
такси, бр. 01-168/1 од 31. 3. 1977 година („Службен 
.гласник на општина Гевгелија", бр. 4/77). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

Бр. 01-142/1 
2 март 1978 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Соборот на здру-

жениот труд, 
Драги Танчев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 
општина Гевгелија, 

Андон Тасев, е. р. 
Претседател 

на Општествено-поли-
тичкиот собор, 

Боро Шуклев, е. р. 
Претседател 

на Соборот на мес-
ните заедници, 

Љубе Делев, е. р. 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

Тар. бр. 1 

За секоја истакната фирма односно назив на 
работна просторија која означува дека одредено 
правно или физичко лице врши извесна дејност 
или занимање се плаќа такса и тоа: 

1. Трговско претпријатие на големо 
и мало 

2. На продавници на трговски прет-
пријатија 

3. На стоковни куќи 
4. На индустриски претпријатија, 

шумски претпријатија и нивни 
погони 

5.000 дин. 

1.000 „ 
50.000 „ 

5.000 

5. На продавници и индустриски 
претпријатија 1.000 „ 

6. На занаетчиско-производни, ус-
лужни и комунални претприја-
тија 2.000 „ 

7. На работилници и продавници 
на занаетчиски претпријатија 1.000 „ 

8. На електро-дистрибутивни прет-
пријатија 6.000 „ 

9. На угостителски претпријатија и 
нивните деловни единици 2.000 „ 

10. Кафеана — ресторан 2.000 „ 
11. Мотели и хотели 3.000 „ 
12. На претставништва и деловни 

единици 10.000 „ 
13. На земјоделски задруги 2.000 „ 
14. На продавници на земјоделски 

задруги и комбинати 1.000 „ 
15. На градилишта на градежни 

претпријатија 4.000 „ 
16. На градежни објекти и гради-

лишта 1.000 „ 
17. На претпријатија за прикажува-

ње на филмови 1.000 „ 
18. На продавници за продажба на 

леб и бели печива 200 „ 
19. На претпријатија за откуп на ту-

тун 5.000 „ 
20. На откупни станици за тутун 2.000 „ 
21. На продавници за весници 200 „ 
22. На автотранспортни претприја-

тија и ЖАС 5.000 „ 
23. Паркинг плац на транспортни 

претпријатија и ЖАС 5.000 „ 
24. Водостопански претпријатија 4.000 „ 
25. Складишта од кои вршат промет 2.000 „ 
26. Останати складишта —магацини 2.000 „ 
27. Откупни станици — пунктови на 

земјоделски производи 2.000 „ 
28. На земјоделско-индустриски ком-

бинати 4.000 „ 
29. На погони и други деловни еди-

ници на земјоделски и индустри-
ски комбинати 2.000 „ 

30. На деловни здруженија 2.000 „ 
31. На сервиси 3.000 „ 
32. На проектантски организации и 

нивни единици 3.000 „ 
33. На бензински станици — пумпи 5.000 „ 
34. На пошта, телефон и телеграф 5.000 „ 
35. На банки, осигурителни заводи и 

нивните деловни единици 5.000 „ 
36. На претпријатија за патишта и 

нивните деловни единици 3.000 „ 
37. На ветеринарни станици 1.000 „ 
38. Минерални бањи, нивните делов-

ни единици, аптеките во градот и 
одморалиштата (освен одмора-
лиштата на државните органи) 2.000 „ 

39. Аптеките во другите населени 
места, освен во градот 1.000 „ 

40. Заедницата за вработување, За-
едницата за социјално осигуру-
вање и нивните единици 5.000 „ 

41. Останати претпријатија и делов-
ни единици, погони, пумпи за 
испумпување на води и др. 2.000 „ 

42. На адвокати 1.000 „ 
43. На приватни угостители, пекари, 

ќебапчии, слаткари, бурекчии, 
автобалансери, автомеханичари 
и месари 1.000 „ 

44. На останати приватни занаетчи-
ски дуќани 200 „ 

Тар. бр. 2 

За привремен престој во туристичките места за 
едно лице се плаќа такса: 
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а) за дневен престој во сезоната 4 дин. 
б) за дневен престој вон сезоната 3 „ 
в) за користење на плажата 2 „ 

Главната сезона се смета од 1 јуни до 31 август 
во годината. 

Обврската по Тар. бр. 2 ќе ја наплатуваат ор-
ганизациите и приватните лица што издаваат легла 
при одјавувањето на привремениот престој, а ви-
кендашите однапред со самото пријавување на пар-
кинг плацот и на влезот од плажата. 

Организациите кои обезбедуваат сместување, 
собраната такса ја издвојуваат и уплатуваат на по-
себна сметка, а граѓанско-правните и приватните 
лица декадно ја уплатуваат на соодветната сметка. 

Тар. бр. 3 

За користење на слободни општествени повр-
шини за кампување и друга привремена употреба 
во туристичките места: 

— за шатор, камп и слично дневно по 40 дин. 
— за паркирање на кола во камп-плац, 

дневно 2 дин. 
Обврската по Тар. бр. 3 се плаќа во моментот 

на одјавувањето на употребата на површината. 
ЗАБЕЛЕШКА: Такса според Тар. бр. 2 и 3 не 

плаќаат: 
— ученици и студенти за време на школска 

екскурзија; 
— членови на Сојузот на слепите и глувите на 

Југославија; 
— лица кои се наоѓаат на лекување во стацио-

нарни здравствени установи; 
— лица кои се упатуваат заради лекување во 

туристички места од Заводот за социјално осигуру-
вање или инвалидски здруженија. 

Таксата според Тар. бр. 2 под а), б) и в) од 
оваа одлука се намалува за 50% за: 

1. деца помлади од 15 години; 
2. воени инвалиди на трудот; 
3. војници и питомци на воените училишта; 
4. децата и младината кога групно престојуваат 

во летувалиштето и одморалиштето; и 
5. членовите на Феријалниот сојуз на Југосла-

вија, членовите на Друштвото за телесно воспиту-
вање „Партизан", „Црвен крст" и Планинарскиот 
сојуз на Југославија. ^ 

Тар. бр. 4 
За користење на тротоари, плоштади и друг 

простор за стопанска цел за еден метар квадратен 
годишно, без оглед на тоа колку дена во текот на 
годината е користено, се плаќа 20 дин. 

Обврската по Тар. бр. 4 се плаќа однапред во 
моментот на пријавувањето на употребата на при-
јавеното место. 

Тар. бр. 5 
За држење на музика во јавни локали, годиш-

но 2.000 дин. 

Тар. бр. 6 
За држење на предмети (средства) за игра во 

јавни локали се плаќа годишно и тоа: 

а) за билјард 720 дин. 
б) за карти за играње 480 „ 
в) за табли од гарнитура 60 „ 
г) за домино од гарнитура 60 „ 

Тар. бр. 7 
За држење витрини за изложување на стоки 

надвор од деловните згради од т 2 годишно 40 дин. 
Обврската од Тар. бр. 5, 6 и 7 се плаќа одна-

пред за целата година. При пријавувањето за држе-
ње на музика, нови средства за игра и истакнување 
нови витрини, таксата се пресметува сразмерно спо-

ред месеците до крајот на годината со почетокот од 
месецот што следува по месецот во кој употребата 
е почната, а ако се однесува за повеќе од еден 
месец таа се плаќа во еднакви месечни рати и тоа 
однапред, а најдоцна до 5-ти во месецот. 

ЗАБЕЛЕШКА: Раководителот од јавниот ло-
кал и деловната просторија според Тар. бр. 4, 5, 
6 и 7 од оваа одлука е должен пред почетокот на 
употребата на средствата за игра, тротоар, односно 
пред истакнувањето на фирма или држење на вит-
рини за изложување на стоки да поднесе пријава 
до Одделението за приходи на Собранието на оп-
штината Гевгелија. 

Пријавата содржи: име и презиме, односно на-
зив на при јавите лот, место на локалот односно де-
ловната просторија, на што се однесува пријаву-
вањето и за кое време. 

Органот на управата со приемот на пријавата 
ја пресметува таксата и за истото го известува 
прш авителот со пополнет чек за уплата. 

Пријавителот од Тат), бр. 4, 5, 6 и 7 од оваа 
одлука е должен таксата да ја уплати во рок од 24 
часа по приемот на чекот. 

Тап. бр. 8 
За соопштенија, објави, огласи 

марки 10 динари. 
во таксени 

Тар. бр. 9 
За користење простор за паркирање на место 

определено од Општинското собрание или од орга-
нот кој што ќе го овласти: 

а) патнички коли 
б) за автобуси 
в) за комбибуси 
г) за камиони 
д) за мотоцикли 

2 динари 
10 
5 „ 
5 „ 
1 

Обврската од Тар. бр. 9 се плаќа однапред во 
моментот од отпочнувањето на користењето на 
просторот. 

Тар. бр. 10 
За поседување на патнички коли и тоа: 
— до 1300 тпЗ 70 динари, 
— преку 1300 т з 100 динари. 
Таксата од овој тарифен број се наплатува при 

пегистрацша на моторното возило од органот на 
регистрации ата. 

Огласен дел 
Т А Р И Ф А 

. ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА СРМ" 

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парни-
ци, оставински расправи, повикување на наследни-
ци со непознато место на живеење и ел. — 62,00 
динари; 

2. — Конкурси и јавни наддавања — 8,00 ди-
нари за еден квадратен сантиметар во весникот; 

3. — Запишување во судскиот регистар на ор-
ганизациите на здружениот труд — 8 динари за 
еден квадратен сантиметар во весникот; 

4. — Ликвидации и санации на работните ор-
ганизации — 8,00 динари за еден квадратен санти-
метар во весникот; 

5. — Огласување за неважни: печати и штем-
били, чековни книшки, барирани чекови, полиси, 
гарантни и кредитни писма — 5,00 динари од збор; 

6. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
здравствени легитимации, работни книшки, уче-
нички книшки, свидетелства, воени документи; 
ловечки исправи, оружен лист и други лични до-
кументи — 20,00 динари; 
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7. — Објавување акти на самоуправните инте-
ресни заедници и на работните организации — 30,00 
динари од еден сантиметар во весникот (1500 ди-
нари од една страница во Службениот весник); 

8. — Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа на занаетчиски 
дуќан 80,00 динари. 

За да се објави оглас од т. 1, 6 и 8 во „Служ-
бен весник на СРМ" парите треба да се испраќаат 
однапред на жиро сметка 40100-603-12498 кај Служ-
бата на општественото книговодство — Скопје, а 
за другите видови огласи плаќањето ќе се врши 
по доставување на сметка во рок од 15 дена. 

Оваа тарифа ќе се применува од 1 август 1978 
година. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Германија Лелифанов-
ска од Скопје, против тужениот Павле Лелифа-
новски од Скопје, сега на привремена работа во 
странство и со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот да се јави пред Општинскиот 
суд Скопје П. Доколку не се јави во определениот 
рок ќе му биде поставен привремен застапник. 

Од Општинскиот суд Скопје П, бр. 1062/78. (57) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Назмија Мауремова 
Аземовска од Скопје, ул. „376" бр. 97 против туже-
ниот ѓевѓет Идризов Смајли, порано од село Ог-
њанци, а сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот ѓевѓет Идризов Смајли, 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас или во истиот рок да ја до-
стави својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужениот не се јави ќе му биде од-
реден привремен старател кој ќе ги застапува не-
говите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд во Скопје П, П. бр. 926/78. 
(58) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 101 од 25. Ш. 1974 година ,на регис-
тарска влошка бр. 1-884-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Претпри-
јатие за прикажување на филмови „11 Октомври", 
Ц.О., со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 86, со следните податоци: Работната орга-
низација води единствено книговодство и изгот-
вува завршна сметка. 

Предмет на работењето е: 
Основна дејност: прикажување на долгометраж-

ни, краткометражни домашни и странски филмови, 
во двете кино сали, на јавни места во градот и во 
местата на територијата на општината Титов Велес. 

Споредна дејност: прикажување на разни видо-
ви рекламни филмови, наставно-научни филмови, 
дијапозитиви, звучни реклами, комерцијални ре-
клами. 

Во правниот промет со трети лица работната ор-
ганизација истапува во свое име и за своја сметка, 
со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Шескокалов Ристо, без ограничување, освен за 
инвестициони заеми за кои СРЛ донесува посебна 

одлука. Одлучува за купување и продавање на ос-
новни средства и средства за заедничка потрошу-
вачка до 10.000,00 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 101 од 25. Ш. 1974 година. (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 156 од 22. I. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-910-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Работна 
организација „Аптека", Ц.О., со седиште во Ва-
ландово, ул. „Моша Пијаде" бр. 4, со следните по-
датоци: Работната организација води единствено 
книговодство и изготвува завршна сметка. 

Предмет на работењето е: правење, испитување 
и ставање во промет на лекови и средства за ле-
кување; заштита на здравјето на населението; ука-
жување на прва помош и здравствено просветува-
ње на населението. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување е Арабаџиева 
Софија, без ограничување. 

Лица овластени за застапување се Арабаџиева 
Софија, без ограничување и Попов Горѓи, огра-
ничено, само на финансиските документи за рабо-
тењето со Банката и СОК. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 156 од 22. I. 1974 г. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 132 од 6. П. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-900-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на работната организа-
ција Ветеринарна станица, Ц.О., со седиште во Де-
бар, со следните податоци: Работната организација 
води единствено книговодство и изготвува завршна 
сметка. 

Предмет на работењето е: ја следи з д р а в е ^ -
ната состојба на животните на подрачјето на оп-
штината Дебар, предлага и спроведува зоопрофи-
лактички, зоохигиенски и други ветеринарно-сани-
тарни мерки за спречување, отстранување и иско-
ренување на заразните, паразитните и други боле-
сти кај животните и зоонозите; преглед на живот-
ни, дијагностички испитувања, освен лаборатори-
ски, поставува патолошки-анатомски и клинички 
дијагнози, зема и испраќа материјал за лаборато-
риски испитувања при постоење на заразни па-
разити други болести кај животните и зоонозите 
односно при постоење на сомневање на такви бо-
лести; лекување на болни животни; хируршки и 
акушерски интервенции ка ј животните; вештачко 
осеменување на животни и преземање мерки за 
сузбивање на јаловоста ка ј животните; преглед на 
животни за колење и на добиеното месо и надзор 
над производството и прометот ќа животни; како 
и на хранителни производи, суровини и отпадоци 
од животинско потекло, кога таа работа ќе ја до-
вери Општината; нештетно отстранување на живо-
тински мрши, дезинфекција и дератизација; уни-
штување на кучиња скитници, кога таа работа ќе ја 
довери Општината; РХБ детекција на употребените 
агенси и оценка за употребливоста на хранителни 
производи од животинско потекло, на храна и вода 
за животни контаминирани со РХБ агенси; декон-
таминација на животни, хранителни производи, су-
ровини и отпадоци од животинско потекло, пред-
мети, обтекти и површини контаминирани со Р ^ ^ 
агенси: ветеринарно просветување на производите-
лите; водење на ветеринарна евиденција и статис-
тика и други работи на ветеринарната служба по 
барање на државни органи, организации на здру-
жен труд и граѓани. 

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

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Пачуку Решат, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бп 
132 од 6. П. 1974 година. (204) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1260 од 14. XI. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-910-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ОЗТ Работна орга-
низација Аптека, Ц.О., со седиште во Валандово, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 4, поради припојување кон 
Здравствениот дом — Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
156 од 22. I. 1974 година. (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 682 од 25. V. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-911-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Комбинирана детска устано-
ва „Брешиа", Ц.О., со седиште во Дебар, со след-
ните податци: Се брише досегашниот застапник 
Цветко Лалчевски, в. д. директор, а се запишува 
како нов застапник Косоврасти Хисени, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 682 од 25. V. 1976 година. (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 157 од 25. П. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-911-0-0-0 го запиша во суд-4 

екиот регистар конституирањето на ОЗТ Комбини-
рана детска установа „Брешиа", Ц.О., со седиште во 
Дебар, со следните податоци: Предмет на работе-
њето е: да организира дневен престој на деца во 
рамките на воспитните цели што ги поставува на-
шата социјалистичка заедница за правилен психо-
физички развиток; да организира културно-забав-
на игра и заеднички живот и со тоа да создава 
основа за понатамошно правилно, умно, морално, 
естетско и школско воспитување; да пружа прет-
ише леко воспитување (забавиште); да организира 
продолжен престој на школски деца; да им по-
мага на родителите во згрижување и одгледување 
на децата. 

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

Лице овластено за застапување и потпишува-
ње е Цветко Лалчевски, в.д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
157 од 25. П. 1974 година (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 52 од 21. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-902-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ОЗТ Основно училиште „Реџо Рушит За-
јази", Ц.О., со седиште во село Зајас, Кичево, со 
следните податоци: Се брише досегашниот потпис-
ник на училиштето Медин Емини, а се запишува 
како нов застапник Зија Зендели, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 52 од 21. I. 1977 година. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 227 од 25. П. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-902-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Основно училиште „Реџо Ру-
шид Зајази", Ц.О., со седиште во село Зајас, Ки-
чево, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник на училиштето Касум Садику, а се запи-
шува како нов застапник Медин Емини, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 227 од 25. П. 1975 година. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 134 од 20. П. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-902-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно 
училиште „Реџо Рушит Зајази", Ц.О., со седиште во 
село Зајас, Кичево, со следните податоци: Учи-

лиштето води двојно книговодство, со обврска за 
изготвување на периодична пресметка и завршна 
сметка. 

Предмет на работењето е воспитно-образовна 
дејност. 

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

Лице овластено за застапување е Касум Садику, 
директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Касум Са-
дику, директор, без ограничување, и Сефер Усе-
ини, режисер — благајник, со ограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 134 од 20. П. 1974 година. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 205 од 26. IV. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-43-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ОЗТ Земјоделска за-
друга „Рабетинска Река", Г.О., и ограничено ем-
ство, од село Светорача, Кичево, поради здружу-
вање со други работни организации во новата Тр-
говска работна организација „Кичевопром", Ц.О. — 
Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 205 од 26. IV. 1978 година. (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 100 од 26. П. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-883-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Организацијата 
на здружен труд Здравствен дом Неготино, Ц.О., 
со седиште во Неготино, ул. „Партизанска" бр. 22, 
со следните податоци: Работната организација води 
единствено книговодство и завршна сметка. 

Предмет на работењето е: укажување на здрав-
ствена заштита на населението од подрачјето на оп-
штината Неготино, преку дејностите: општа меди-
цина, диспанзерска во однос на доенчињата, малите 
и предучилишните деца, училишните деца и мла-
дината, жените, бремените жени, родилките и ра-
ботниците; сузбивањето и спречувањето на тубер-
кулозата; хигиено-епидемиолошка патронажа, за-
боздравствена, лабораториска, снабдување со ле-
карства, крв, крвни деривати и санитетски мате-
ри] али; .соодветна специ ја листичка дејност во склоп 
на поедини -дејности, домашно лекување и лекува-
ње во организацијата на случаи од полесен карак-
тер на кои е потребен краток стационарен трет-
ман — како составен дел на амбулантното леку-
вање; породување во родилен дом и лекување и 
укажување итна медицинска помош. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е д-р Лазар Димитриев, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 100 од 26. П. 1974 година. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1168 од 31. X. 1975 година, на регистарска влошка 
бр. 1-883-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар про-
мената на лицето овластено за застапување на ОЗТ 
Здравствен дом Неготино, Ц.О., Неготино, ул. „Пар-
тизанска" бр. 22, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Јанков д-р Стојанчо, в. д. 
директор, а се запишува како нов застапник Ди-
м и т р о в д-р Лазар, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1168 од 31-Х-1975 година. (196) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 39 од 7. П. 1977 година, на регистарска 
влошка бр. 1-888-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата на ОЗТ Висока му-
зичка школа, Ц.О., со седиште во Скопје, со след-
ните податоци: Досегашната фирма на работната 



организација се менува, така што во иднина ќе гла-
си: Факултет за музичка и драмска уметност, Ц.О. 
населба „Карпош". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 39/1977 година. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 106 од 27. П. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-888-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Висока 
музичка школа, Ц.О., со седиште во Скопје, со след-
ните податоци: Работната организација води двојно 
книговодство со изготвување на завршна сметка. 

Предмет на работењето е: подготвува високо-
квалификувани кадри со виша ,висока и највисока 
стручна спрема во областа на продуктивната, ре-
продуктивната музичка и драмска уметност, му-
зичка наука, музичка педагогија , и драмски 
актери; се грижи за подигнување на наста-
вен подмладок во областа на музичката и драм-
ската уметност и научен подмладок во областа на 
музикологијата и музичката и драмската теорија; 
ги воведува студентите во методите на музичкото и 
драмското творештво, уметничката и научна ра-
бота; соработува со соодветни организации во об-
ласта на културата, просветата и други организа-
ции во земјата и странство со цел за унапредување 
на музичката и драмската настава и посебно за ши-
рење на нашата музичка и драмска култура вооп-
што. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, без ограничување. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е вонреден професор Драгослав Ор-
таков, директор, ограничено од 10.000 дин. 

Лица овластени за потпишување се вон. проф. 
Драгослав Ортаков, директор, вон. проф. Коста Трп-
ков, зам. директор, и Предраг Радовановиќ, дипло-
миран правник, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 106 од 27. П. 1974 година. (197) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 51 од 23. П. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-888-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ОЗТ Висока музичка школа, Ц.О., со 
седиште во Скопје, ул. „Карпош" П бб, со след-
ните податоци: Се бтжше досегашниот застапник 
вонреден професор Драгослав Ортаков, директор, 
а се запишува како нов застапник вонреден про-
фесор Тома Прошев, директор (декан) со ограниче-
ни овластувања до 10.000 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
51 од 23. П. 1976 година. (199) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1540 од 23. ХП. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр .1-291-0-0-0 ја^ запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Централно основно училиште 
„Петре Поп Арсов", Ц.О., со седиште во село Бо-
гомила ,со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Џумковски Трајан, в. д. директор, а 
се запишува како нов застапник Петровски Борис, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1540 од 23. ХП. 1976 година. (200) 

О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 316 од 10. Ш. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-291-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Централно основно училиште 
„Петре Поп Арсов", Ц.О., со седиште во село Бого-
мила, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Димитар Ѓорѓиевски, директор, а 
се запишува како нов застапник Џумковски Тра-
јан, в. д. директор, без ограничување. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 316 од 10. Ш. 1976 година. (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1177 од 8. X. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-884-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ОЗТ Претпријатие за прикажување на 
филмови „11 Октомври", Ц.О., со седиште во Титов 
Велес, ул. „Маршал Тито" бр. 86, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Шеско-
калов Ристо, директор, а се запишува како нов 
застапник Палашевски Арсов Горѓи, директор, без 
ограничување, освен за инвестициони заеми за кои 
СРЛ донесува посебна одлука. Одлучува за купу-
вање и продавање на основни средства и средства 
за заедничка потрошувачка до 10.000,00 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1177 од 8. X. 1974 година. (202) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2 од 3. XI. 1975 година, на регистарска 
влошка бр. 2-43-0-0-0 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на ОЗТ Земјо-
делска задруга „Рабетинска Река", Ц.О., со седиш-
те во село Светорача, Кичево, со следните подато-
ци: Задругата води единствено книговодство и един-
ствена завршна сметка. 

Задругата е запишана во регистарот на здру-
жените организации ка ј Окружниот стопански суд 
во Битола на рег. лист бр. 7 на 7. I. 1955 год. 

Предмет на работењето е организирање и уна-
предување на сопственото земјоделско и сточарско 
производство, како и производството на задруга-
рите и индивидуалните земјоделски производители, 
стапувајќи со нив во кооперативни односи; набавка 
и продажба на репроматеријали и земјоделски ма-
шини и орудија за работа за- потребите на задру-
гата, задругарите и индивидуалните производители 
и на сите видови индустриски стоки за широка по-
трошувачка; откуп и промет на сите видови земјо-
делски и прехранбени артикли, жива стока, сточни 
производи, сточна храна, како и лековити расте-
нија; преработка и доработка на земјоделски и сто-
чарски производи; откуп, преработка и пласман на 
техничко и огревно дрво и градежни материјали; 
изработка ,откуп и пласман на домашни ракотвор-
б а организирање на штедно-кредитна служба; вр-
шење на сите услуги и пружање на стручна по-
мош во врска со организирањето и унапредувањето 
на земјоделското и сточарског производство. 

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

За своите обврски задругата одговара со сите 
свои средства, за обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговараат и нејзините чле-
нови во височина на петократен износ од здруже-
ниот влог, кој влог по член изнесува 1.000,00 ди-
нари. 

Лицата овластени за потпишување се: Поповски 
Спиро, без ограничување и Душан Крстевски, кни-
говодител, потпишува финансиски и благајнички 
документи. 

Основачи на задругата се: Стојановски Цве-
тан, е. Светорача, Никодиноски Стојан, е. Круш-
ница; Иљоски Урош, село Дупјани; Грозданоски 
Танаско, е. Козичани; Петковски Димко, е. Рабе-
тино; Велиноски Ангеле, е. Дупјани; Јовески Те-
мелко, е. Светорача; Ивановски Светозар, е. Д у в а -
ни; Кижевски Живко, е. Светорача; Мицковски 
Душан, е. Челопеци; Спасеноски Христакија, е. 
Орланци; Дејановски Иванчо, е. Речани; Нико дино-
ски Димко, е. Речани; Попоски Спиро, е. Орланци и 
Капаланоски Мускат, е. Лисичани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
2 од 3. XI. 1975 година. (221) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Стр. 860 — Бр. 33 
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КОНКУРСИ 
Централниот работнички совет на Агрокомби-

натот „Тиквеш" — Кавадарци, врз основа на сво-
јата одлука број 0201-60/148 и број 0201-484/54 од 9. 
06. 1978 година, распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на претседател и членови на колеги-
јалниот работоводен орган на АК „Тиквеш" — Ка-
вадарци 

Освен општите услови кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

1. За претседател на колегијалниот работоводен 
орган: 

— завршен земјоделски, економски или пра-
вен факултет со најмалку 5 години работно иску-

ство на раководно работно место, 
— завршено више или средно образование, 

но афирмиран стопанственик со над 10 години ра-
ботно искуство на раководни работни места, 

— да имаат организациони способности и мо-
рално-политички квалитети, 

— во досегашното работење да покажале ус-
пех во раководењето и смисла за добри меѓучо-
вечки односи во самоуправувањето, 

— да немаат пречки во заземањето на таквото 
работно место предвидени со законот или пресуда, 

— да нудат перспективна програма за идно-
то успешно водење на организацијата. 

2. За член на колегијалниот работоводен орган: 
— завршен земјоделски факултет со најмалку 

5 години работно искуство во струката, од кои нај-
малку 3 години работно искуство на раководно ра-
ботно место, 

— да имаат организациони способности и мо-
рално-политички квалитети, 

— да имаат разбирање за меѓучовечките одно-
си во самоуправувањето, 

— во досегашното работење да покажале успех 
во раководењето, 

— да немаат пречки во заземање на тоа место 
предвидени со Законот или пресуда. 

3. За член на колегијалниот работоводен орган: 
— завршен економски факултет со најмалку 

5 години работно искуство во струката, од кои нај-
малку 3 години работно искуство на раководно ра-
ботно место, 

— да имаат организациони способности и мо-
рално-политички квалитети, 

— да имаат разбирање за меѓучовечките одно-
си во самоуправувањето, 

— во досегашното работење да покажале ус-
пех во раководењето, 

— да немаат пречки во заземање на тоа место 
предвидени со Законот или пресуда. 

4. За член на колегијалниот работоводен орган: 
— завршен правен факултет со најмалку 5 го-

дини работно искуство во струката, од кои најмалку 
3 години работно искуство на раководно работно 
место, 

— да имаат организациони способности и морал-
но-политички квалитети, 

— да имаат разбирање за меѓучовечките одно-
си во самоуправувањето, 

— во досегашното работење да покажале ус-
пех во раководењето, 

— да немаат пречки во заземањето на тоа ме-
сто предвидени со Законот или пресуда. 

5. За член на колегијалниот работоводен орган: 
— завршен економски или земјоделски факул-

тет, пожелно агроекономска насока со најмалку 5 
години работно искуство во струката, од кои нај-
малку 3 години работно искуство на раководно ра-
ботно место, 

— да имаат организациони способности и мо-
рално-политички квалитети, 

— да имаат разбирање за меѓучовечките одно-
си во самоуправувањето, 

— во досегашното работење да покажале ус-
пех во раководењето, 

— да немаат пречки во заземањето на тоа ме-
сто предвидени со Законот или пресуда. 

Молбите со потребните документи за докажува-
ње дека кандидатите ги исполнуваат условите 
предвидени од конкурсот се доставуваат до АК 
„Тиквеш" — Сектор за општи и правни работи со 
ознака „За Конкурсната комисија на Централниот 
работнички совет". 

Молбите со ^комплетирани документи нема да 
бидат земани во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (400) 

Задружниот совет на Земјоделската задруга 
Славеј" село Мешеишта — Охрид распишува 

ТРЕТ КОНКУРС 

за пополнување на работното место директор на 
задругата 

У с л о в и : 
Покрај со Законот пропишаните услови, кан-

дидатот да ги исполнува и следните: 
— да има виша или средна школска подготов-

ка и 2 години работно искуство во земјоделството; 
— да има нижо образование и 6 години работно 

искуство во земјоделството; 
— да е морално-политички подобен и да ја 

познава проблематиката на село. 
Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". (398) 

Собирот на работните луѓе на Работната орга-
низација за угостителство, туризам и комунални 
работи „Маврово" — Маврови Анови, врз основа на 
Законот за здружениот труд, Законот за работните 
односи и нормативите акти на Работната органи-
зација, на седницата одржана на ден 24-1У-1978 
година, донесе одлука за објавување на следниот 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за реизбор на раководни места во работната 
организација и тоа: 
1. Шеф на сметководство. 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени со Законот за здружениот труд, Законот за 
работните односи, треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат средно образование од економски 
смер со најмалку 6 години работно искуство во 
книговодство. 

Покрај дадените услови кандидатите треба да 
ги исполнуваат и овие услови: 

— да не се осудувани и против истите да не е 
покрената кривична постапка; 

— да поседуваат организаторски способности; 
— да имаат морално-политички квалитети и да 

не постојат пречки по член 511 од Законот за здру-
жен труд. 

Кандидатите кон молбите да приложат: 
— диплома за завршено образование; 

— доказ за работен стаж за раководно работно 
место; и 

— уверение дека не се осудувани или не се 
под истрага. 

Конкурсот е отворен неограничено до попол-
нување на работното место. 

Молбите со бараната документација се подне-
суваат до Работната организација за угостителство, 
туризам и комунални работи „Маврово" — Мавро-
ви Анови — 91256. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат во разгледување. (399) 



Стр. 862 Бр. 33 

Врз основа на член 61—66 од „Законот за из-
градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРИ", бр. 35/73, 46/73, 9/74 и 47/74) и Правилни-
кот за начинот и постапката за отстапување из-
градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ", бр. 24/74), Работната организација во из-
градба Водостопанство „Пелагонија" — Хидроме-

лиоративен систем „Стрежево" — Битола 

р а с п и ш у в а 

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на објект во состав на проектот 
„Стрежево" 

Предмет на јавното наддавање е следниот 
објект:. 

ИЗГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕМОТ СТРЕЖЕВО 
— ДЕТАЛНА МРЕЖА 

— Должина на мрежата (цевководи) — цца 583 клм. 
— Опфатот на вкупната површина 

за наводнување е 20.200 ха 
— Експлоатациони патишта — цца 60 клм. 

Ориентационата вредност на работите изнесува 
650.000.000 дин. 
Рокот за извршување на работите е 36 месеци од 
денот на воведувањето во работа. 
Рокот за поднесување на понудите е 1. ХП. 1978 го-
дина до 10 часот. 
Услови за отстапување на работите: 
1. Понудата мора да се даде на лицитациониот ела-

борат на инвеститорот во кој условите се детал-
но разработени; 

2. Право на учество на ова јавно наддавање имаат 
само организациите од државите членки на Ме-
ѓународната банка за обнова и развој (ИБРД) и 
Швајцарија. 

Лицитационите документи можат да се подигнат кај 
инвеститорот: Работна организација во изградба 
Водостопанство „Пелагонија" — Хидромелиорати-
вен систем „Стрежево" — Битола, ул. „Прилепска" 
б.б., секој работен ден, освен сабота, од 7 до 13 ча-
сот по претходна уплата и тоа: 
— за понудувачите од СФРЈ — 5.500 динари по ком-

плет, односно за 3 комплети 16.500 дин.; 
— за понудувачите од странство ЗОО САД долари 

по комплет, односно за 3 комплети 900 САД до-
лари. 

Уплатата се врши на име Работна организација во 
изградба ХМС „Стрежево", на жиро сметка 40300-
601-2895 при СОК — Битола за понудувачите од 
СФРЈ, а за понудувачите од странство на име 
Работна организација во изградба ХМС „Стре-
жево", на девизна сметка 7100-421-44 при Стопанска 
банка — Основна банка — Битола. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на 1. ХП. 
1978 година во 12,00 часот, во просториите на Ра-
ботната организација во изградба Водостопанство 
„Пелагонија" — Хидромелиоративен систем „Стре-
жево" — Битола ,ул. „Прилепска" бб. 
Објектот — предмет на јавното наддавање е со-
финансиран од Меѓународната банка за обнова и 
развој Вашингтон. 

(397) 

20 септември 1978 

Собирот на работните луѓе при Градската ма-
тична библиотека „Григор Прличев" — ОХРИД, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на директор 

У с л о в и : 

— да е од редот на научните, културно просветните 
и други општествени работници; 

— да има висока стручна подготовка со најмалку 
5 години работно искуство и 

— да поседува морално-политички квалитети и ор-
ганизаторски способности. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 
Пријавите по конкурсот да се доставуваат до 
Собирот на работните луѓе при Градската ма-
тична библиотека „Григор Пр личев" — Охрид. 
Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. (395) 

Работничкиот совет при ОЗТ „ИСТОК ТРАНС" 
— Штип, ООЗТ „АТШ" — Берово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на работоводен орган 
(директор) на ООЗТ „АТШ" — Берово. 

Покрај општите услови, предвидени со Законот 
за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

— да има висока стручна подготовка — завр-
шен правен, економски или машински факултет се 
работно искуство од 5 години од кои најмалку 3 
години на раководно работно место; 

— да има завршено виша сообраќајна школа 
со работно искуство од 6 години од кои 4 години 
на раководно работно место; 

— да има средно образование со работно ис-
куство од 6 години од кои најмалку 4 години на 
раководно работно место. 

Кандидатите треба да ја прифатат развојната 
програма на Основната организација и да доста-
ват своја програма за развој на истата; 

— да имаат стручни квалитети и организатор-
ски способности; 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти, да се идејно и општествено политички јасно 
определени за оживотворување на политиката на 
СКЈ; 

— да не се осудувани за кривични дела утвр-
дени со Законот, а што ги прават неподобни за 
вршење на работите и работните задачи со посебни 
овластувања и одговорности. 

Молбите со потребните документи кандидатите 
да ги достават до Конкурсната комисија при ООЗТ 
АТШ" Берово, најдоцна 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот во „Службен весник на 
СРМ". (396) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



20 септември 1978 

Советот на Медицинскиот центар „Борис Кан-
чески" — Гостивар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување (реизбор) на долунаведените 
работни места и тоа: 

1. Началник на Диспанзерот за предшкол-
ски и школски деца со здравствените 
станици по селата 1 

2. Шеф на Диспанзерот за предшколске! 
и школски деца 1 

3. Шеф на Гинеколошко-акушерското од-
деление 1 

4. Шеф на Диспанзерот за жени 1 
5. Шеф на Здравствената станица — е. 

Врапчиште 1 
6. Шеф на Поликлиничката служба за 

возрасни за фамилијарни осигуреници 
и земјоделци 1 

7. Шеф на Одделот за превентивна детска 
стоматолог^ а 1 

8. Шеф на Одделот за превентивна детска 
заштита 1 

9. Одговорна мед. сестра во Здравствената 
станица — е. Врапчиште 1 

10. Одговорна медицинска сестра во Здрав-
ствената станица — е. Неготино 1 

11. Одговорна медицинска сестра во Здрав-
ствената станица — Вруток 1 

12. Одговорна медицинска сестра во Дет-
ското одделение — болница 1 

13. Одговорна медицинска сестра во Здрав-
ствената станица — Чегране 1 

14. Одговорна медицинска сестра во Здрав-
ствената станица — Србиново 1 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружен труд, кандидатите што ке учествуваат 
на овој конкурс треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

1. за работното место под број еден потребно е 
да биде лекар специјалист со 5 години работно ис-
куство од кои 2 години на раководно работно место; 

2. за работните места под број 2 и 8 потребно е 
да биде лекар специјалист — педијатар или ле-
кар од општа пракса со три години работно иску-
ство и положен стручен испит; 

3. за работните места под број 3 и 4 потребно е 
да биде лекар специјалист — гинеколог со над 3 
години работно искуство; 

4. за работните места под број 5, 6 потребно е 
да биде лекар од општа пракса со три години ра-
ботно искуство и положен стручен испиту 

5. за работното место под број 7 потребно е да 
биде лекар специјалист — стоматолог со 3 години 
работно искуство; 

6. за работните места под број 9, 10, 11, 12, 13 
и 14 потребно е да има завршено виша медицин-
ска школа со положен стручен испит и 3 години 
работно искуство или средно медицинско училиште 
за медицински сестри — акушерки со 5 години ра-
ботно искуство и положен стручен испит. 

Предност имаат кандидатите што се во редовен 
работен однос во Медицинскиот центар „Борис Кан-
чески" — Гостивар. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс потребно е да ги достават следните документи: 

1. молба таксирана со 4 динари таксена марка, 
2. доказ за завршена стручна спрема и 
3. доказ за работно искуство. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите се доставуваат до Медицинскиот цен-

тар „Борис Канчески" — Гостивар. (401) 

Бр. 33 — Стр. 863 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Собранијата на општините Чаир, Гази Баба и 

Кисела Вода, врз основа на член 73 став 1 од За-
конот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/76, 30/77 и 36/77), ќе извршат избор — 
реизбор на двајца судии на Општинскиот суд 
Скопје П — Скопје. 

За судија може да се пријави лице кое покрај 
општите услови за засновање на работен однос ги 
исполнува и следниве услови: 

— да е државјанин на СФРЈ; 
— да е дипломиран правник; 
— да има положено правосуден испит; 
— да има работно искуство и стручно знаење 

и морално политички квалитети за вршење на су-
диската функција. 

Заинтересираните лица да се пријават до Со-
бранието на Општината Чаир — Скопје — Комиси-
ја за прашање на изборите и именувањата во рок 
од 15 дена од објавувањето на соопштението. 

СОДРЖИНА 
Страна 

400. Одлука за усогласување на инвалид-
скиот додаток, посебниот инвалидски до-
даток и материјалното обезбедување за 
време на професионална рехабилитација 
со движењето на просечните животни 
трошоци — — — — — — 833 

401. Одлука за изменување на Одлуката за 
давање на кредитни олеснувања на То-
пилницата за цинк и олово „Злетово" — 
Титов Велес — — — — —. — — 833 

402. Решение за именување виши советник 
во Извршниот совет на Собранието на 
СРМ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 833 

403. Решение за именување виши советник 
во Извршниот совет на Собранието на 
СРМ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 833 

404. Решение за именување самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 
на СРМ — — _ — _ _ _ _ _ 833 

405. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ 834 

406. Решение за разрешување од функција-
та директор на Народната и универзи-
тетска библиотека „Климент Охридски" 
— Скопје — — — — — — — — 834 

407. Решение за именување директор на На-
родната и универзитетска библиотека 
„Климент Охридски" во Скопје — — 834 

408. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за информации — 834 

409. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за народна одбрана 834 

410. Решение за повторно именување совет-
ник на републичкиот секретар за право-
судство — — — — — — — — — 834 

411. Решение за именување директор на Ре-
публичката управа за приходи во Ре-
публичкиот секретаријат за финансии 835 

412. Решение за именување директор на Ре-
публичката управа за имотно-правни ра-
боти во Републичкиот секретаријат за 
финансии — — — — — — — — 835 

413. Решение за именување главен инспек-
тор на Републичкиот финансиски ин-
спекторат во Републичкиот секретаријат 
за финансии — — — — — — — 835 

414. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 835 

415. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 835 

416. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија — 835 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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417. Решение за повторно именување совет-
ник на републичкиот секретар за инду-
стрија — — — — — — — — — 835 

418. Решение за повторно именување совет-
ник на републичкиот секретар за инду-
стрија — — — — — — — — — 836 

419. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство — — — — — — — — 836 

420. Решение за именување главен инспек-
тор на Републичкиот инспекторат за па-
тишта во Републичкиот секретаријат за 
сообраќај и врски — — — — — — 836 

421. Решение за именување главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за патен 
сообракај во Републичкиот секретаријат 
за сообраќај и врски — — — — — 836 

422. Решение за повторно именување главен 
инспектор на Републичкиот инспекторат 
за железници и жичарници во Репуб-
личкиот секретаријат за сообраќај и 
врски — — — — — — — — — 836 

423. Решение за повторно именување главен 
инспектор на Републичкиот инспекторат 
за ПТТ и радиосообраќај во Републич-
киот секретаријат за сообраќај и врски 836 

424. Решение за разрешување од функцијата 
помошник на републичкиот секретар за 
урбанизам — — — — — — — — 837 

425. Решение за повторно именување помош-
ник на републичкиот секретар за наука 
и образование — — — — — — — 837 

426. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за меѓународни од-
носи — — — — — — — — — 837 

427. Решение за повторно именување совет-
ник на републичкиот секретар за меѓу-
народни односи — — — — — — — 837 

428. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за законодавство и 
организација — — — — — — — 837 

429. Решение за повторно именување дирек-
тор на Републичката геодетска управа 837 

430. Решение за именување директор на Ар-
хивот на Македонија — — — 838 

431. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Архивот на Македонија — 838 

432. Решение за повторно именување помош-
ник на републичкиот секретар за ин-
формации — — — — — — — — 838 

433. Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување чле-
нови на Советот на Дирекцијата за ре-
публички стоковни резерви — — — 838 

434. Решение за именување директор на Ре-
публичкиот завод за судски вештачења 
во областа на финансиите, материјалното 
работење и сообраќајот — — — — — 838 

435. Решение за разрешување од функцијата 
потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за законодавство и организација — 838 

436. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Републичкиот завод за суд-
ски вештачења во областа на финансии-
те, материјалното работење и сообраќајот 839 

437. Правилник за изменување на Правилни-
кот за програмата и начинот на пола-
гањето на возачкиот испит и на провер-
ката на знаењата заради издавање на 
возачка потврда — — — — — — 839 

438. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 84/77 од 29 март 1978 година — 839 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

317. Колективен договор за правата и обврс-
ките од работен однос на работниците на 
работа ка ј работодавачите — — — — 840 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Гевгелија 
318. Одлука за утврдување висината на стап-

ката на придонесот за здравство и здрав-
ствено осигурување на работниците за 
1978 година _ _ _ _ _ _ _ _ 847 

319. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1978 година — — — 847 

320. Одлука за утврдување стапките на при-
донесот од личните доходи на работните 
луѓе на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита за 
1978 година — — — — — _ _ _ 848 

321. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од доходот на организациите на 
здружен труд на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за социјална 
заштита за 1978 година — — — — 848 

322. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личен доход на работните 
луѓе на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита 
на децата — Гевгелија за 1978 година 848 

323. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од личен доход од работен однос 
на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на де-
цата за 1978 година — — — — — 849 

324. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од доходот на организациите на 
здружен труд на Општинската самоуп-
равна интересна заедница на физичката 
култура за 1978 година — — — — — 849 

325. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работни-
те луѓе на Општинската самоуправна ин-
тересна Заедница на физичката култура 
за 1978 година — — — — — — — 850 

326. Одлука За утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на културата за 1978 
година — — — — — — — — — 850 

327. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на основното образо-
вание за 1978 година — — — — — 850 
Исправка на Одлуката за учество на оси-
гурените лица во трошоците при корис-
тењето на здравствената заштита по из-
бор на осигурениците на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување 
— Струмица (објавена во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/1978) — — — — 851 

Прописи на општинските собранија 

Гевгелија 
328. Одлука за општинските даноци на гра-

ѓаните — — — — — — — — — 851 
329. Одлука за општински комунални такси 855 
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