
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

^Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
«• враќаат. Огласи по тарифата. 

Петок, 18 октомври 1974 
С к о п ј е 

Број 40 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

459. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ТУТУН 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за тутун, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина. 

Број 03-2388 
9 октомври 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството на 

СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН 

Во Законот за тутун („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/73) се вршат следните измени: 

Член 1 
Во член 6 став 1 точка 2 ред 7 цифрата „200" 

се заменува со „300", а во ред 9 по зборот т е х н и -
чари" се бришат точката и запирката и се додава 
нов текст: 

„до 1.000 ха површина, а за површина над 
1.000 ха на секои започнати нови 500 ха уште по 
еден дипломиран земјоделски инженер и по двајца 
земј оделски техничари;" 

Зборовите во ред 10: „за сместување на тутунот" 
се бришат. 

Член 2 
Во член 11 се брише став 1. 

Член 3 
Во член 16 се брише став 3. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

460. 
Врз основа на член 4, став 1 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија" број 9/74), и член 2 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за пренесување на сред-
ствата на Социјалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството врз организациите на 
здружениот труд („Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" број 20/74), Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Соборот на здружениот труд, одржа-
на на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА АНЕКС-ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ПАТИШТАТА ОД IV РЕД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ВО 1974 ГОДИНА, СО УЧЕ-
СТВО НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА 

Се дава одобрение на Анекс-програмата за из-
градба и реконструкција на патиштата од IV ред 
во Социјалистичка Република Македонија од до-
полнителните средства во 1974 година, со учество 
на Републичкиот фонд за патишта, што ја донесе 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за патиш-
та на 8 јули 1974 година, број 10-1415/2. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2234 Претседател 
9 октомври 1974 го дине на Соборот на здружениот 

Скопје труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

461. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕ-
КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ, ВО ИМЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
ДА СКЛУЧИ ДОГОВОР СО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
ПРЕЗЕМАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ОД 
СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА (БРОЈ 1012 ЈУ) 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии, во името на Социјалистичка Република Маке-
донија, да склучи договор со Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија за преземање на 
финансиските обврски /од Спогодбата за гаранци-
ја (Проект за индустриски кредит) меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Меѓународната банка за обнова и развој (број 
1012-ЈУ), склучена на 21 јуни 1974 година а за 
делот кој се однесува на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во износ од 11.400.000 Ѕ долари. 
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II 
Доколку Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија намири некоја од финансиските 
обврски од Спогодбата за гаранција (број 1012-ЈУ) 
наместо Социјалистичка Република Македонија неа 
може да ја наплати непосредно од сите сметки 
на приходи и други средства на Социјалистичка 
Република Македонија, по пат на акцептен налог. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник па 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2339 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

тшж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

462. 
Брз основа на член 97 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините (,Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 
бр. 3/73), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДА-
ЧИТЕ И РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

ВО НОВ — СКОПЈЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 

Се одобрува Програмата за задачите и работата 
на Републичкиот фонд за изградба на станови на 
учесниците во НОВ — Скопје за 1974 година, што 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за изград-
ба на станови на учесниците во НОВ — Скопје ја 
донесе на седницата .одржана на 20 март 1974 
година. 

И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2341 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружени-

киот собор, от труд, 
Гога Николовски е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

463. 
Врз основа на член 90, став 2 од Законот за 

финансирање на Републиката и општините („ Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија", број 3/73), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СТАНОВИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО 
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА — СКОП-

ЈЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за станбена изградба на учес-
ниците во Народноослободителната војна — Скопје, 
што го донесе Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за изградба на станови на учесниците во НОВ 
•— Скопје, на седницата одржана на 20 март 1974 
година. 

И 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА . '' .-..чу *" ( : 

Број 03-2342 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател Претседател 
на Ошитествено-политич- на Соборот на здружени-

киот собор, от труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

464. 
Врз основа на член 102, став 2 од Законот за 

високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија (,Службен весник на СРЖ" бр. 15/65, 
29/65 и 9/68), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. На Медицинскиот факултет во Скопје запи-
шувањето на I година во учебната 1974/75 година 
се ограничува на следниов број студенти: 

а) на Медицинскиот отсек — 330 редовни сту-
денти; 

б) на Стоматолошкиот отсек — 120 редовни сту-
денти. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 12-2513/3 
1 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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465. 
Врз основа на член 10 од Законот за санитар-

ната инспекција („Службен весник на СРМ", бр. 
40/72), републичкиот секретар за здравство и соци-
јална политика донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА САНИТАРИИТЕ 
ИНСПЕКТОРИ 

1. На санитарните инспектори и на другите 
лица овластени за вршење определени работи на 
санитарен надзор (во натамошниот текст: санитар-
ните инспектори), им се издава легитимација на са-
нитарен инспектор, според образецот што е отпе-
чатен кон ова упатство и е негов составен дел. 

2. Легитимацијата на санитарниот инспектор ја 
издава органот во кој инспекторот има својство на 
работник. 

3. Големината на легитимацијата на санитарен 
инспектор е 105 х 77 мм. 

4. Кориците на легитимацијата на санитарен 
инспектор се полутврди и однапред се обложени со 
кожа во зелена боја. 

5. Легитимацијата на санитарен инспектор со-
држи: 

— назив на органот што ја издал легитимаци-
јата и број под кој е издадена таа; 

— функција на санитарниот .инспектор (гла-
вен републички, републички, општински, овластен 
републички — општински санитарен инспектор); 

— извод од Законот за санитарната инспекција. 
6. Легитимацијата на санитарен инспектор ва-

жи за календарската година во која е издадена. 
Рокот на важење на легитимацијата за наредната 
година го продолжува органот што ја издал леги-
тимацијата. 

7. Трошоците за издавање на легитимацијата 
на санитарните инспектори паѓаат на товар на ор-
ганот што ја издава. 

8. Санитарен инспектор на кој му, престанала 
оваа функција, должен е веднаш, а најдоцна во 
рок од три дена, легитимацијата на санитарен ин-
спектор да му ја врати на органот што му ја из-
дал. 

9. Во рок од три месеци од денот на влегу-
вањето во сила на ова упатство ќе се заменат 
досега издадените легитимации на санитарен ин-
спектор. 

10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-06-1605/2 
17 септември 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за здравство 

и социјална политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Образец на легитимација на 
санитарни инспектори (формат 
7,7x10,5 см) 

(Прва страна на кориците — СР Македонија, грб) 
(Втора страна на кориците) 

(Фотографија во големина 3,5 х 5,5 см) 
(Своерачен потпис на имателот на леги-
тимацијата, број на личната карта и 
назив на органот што ја издал истата) 
(Прва внатрешна страна) 
(Назив на органот што ја издава леги-
тимацијата) 
Број 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

На санитарен инспектор 
(втора внатрешна страна) 

е овластен врз основа на 
(име и презиме) 

членот 3 од Законот за санитарната инспекција да 
врши работи на санитарен надзор на територијата 
на — и ги има сите права и овла-
стувања што со закон и други прописи му се да-
дени на санитарен инспектор. 

год. 

во 

(потпис на издавателот на 
легитимациј ата) 

М. П. 
(Трета внатрешна страна) 

Важењето на легитимацијата се продолжува: 
до 197— год. 

М. П. 
потпис 

до 197— год. 
М. П. 

потпис 
до — 197— РОД. 

М. П. 
потпис 

до 197— год. 
М. П. 

потпис 
(Четврта внатрешна страна) 

до 197— год. 
М. П. 

потпис 
до 197— год. 

М. П. 
потпис 

до 197— год. 
М. П. 

потпис 
до — 197— год. 

М. П. 
потпис 

(Петта, шеста, седма, осма итн. внатрешна страна) 
Извод од Законот за санитарната инспекција 
(„Сл. весник на СРМ" бр. 40/72) 

(Третата и четвртата страна на кориците остануваат 
празни) 

466. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Решението за давање согласност на 
барањето за надоместок на услугите што ги врши 
Комуналното претпријатие „Хидрант" во Кру-
шево, донесено од Собранието на општина Кру-
шево на 3 ноември 1973 по дина, на седницата одр-
жана на 19 септември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА точката 4 од Решението за 
давање согласност на барањето за надоместок на 
услугите што ги врши Комуналното претпријатие 
^Хидрант" во Крушево, донесено од Собранието на 
општина Крушево на седницата одржана на 3 но-
ември 1973 година („ Службен гласник на општина 
Крушево" бр. 1У/73). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во „Службен гласник на општина 
Крушево" и во Комуналното претпријатие „Хи-
дрант" во Крушево на начин што во статутот на 
претпријатието е предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 
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3. По повод претставка на група работници од 
Крушево, Уставниот суд на Македонија со реше-
ние У. бр. 15/74 од 9 мај 1974 година поведе по-
стапка за оценување уставноста на решението озна-
чено во точката 1 на оваа одлука поради тоа што 
основано се постави прашањето за неговата со-
гласност со уставното начело за забрана на поврат-
ното дејство на прописите и другите општи акти 
утврдено во членот 262 од Уставот на СР Маке-
донија. 

4. Со оспореното решение е дадена согласност 
на барањето на Комуналното претпријатие Х и -
дрант" во Крушево затечените цени на услугите 
што ги врши ова претпријатие да се зголемат во 
просек за 20,3%, а со точката 4 од ова решение е 
предвидено тоа да влезе во сила од 1 јули 1973 
година и да се објави во „Службен гласник на оп-
штина Крушево". Ова решение е донесено на сед-
ницата на Собранието на општина Крушево одр-
жана на 3 ноември 1973 година и е објавено во 
^Службен гласник на општина Крушево" бр. IV од 
5 ноември 1973 година. 

Оценувајќи ја точката 4 од оспореното реше-
ние, Судот утврди дека со тоа што со оваа точка 
од решението е определено тоа да влезе во сила 
од 1 јули 1973 година односно не само пред него-
вото објавување туку и пред неговото донесување 
од собранието на општината, на решението му е 
дадено повратно дејство, што е во спротивност со 
уставните начела за објавување и влегување во 
сила и за забрана на повратното дејство на зако-
ните, другите прописи и општи акти утврдени во 
членовите 260, 261 и 262 од Уставот на СР Маке-
донија. Според ставот 1 на член 260 од Уставот 
законите, другите прописи и општи акти на орга-
ните на општините и републиката се објавуваат 
пред да влезат во сила, додека, согласно членот 261 
од Уставот, овие акти влегуваат во сила најрано 
осмиот ден од денот на објавувањето, а само од 
особено оправдани причини може да се определи 
пропис или друг општ акт да влезе во сила во по-

краток рок или истиот ден кога е објавен. Од дру-
га страна согласно членот 262 од Уставот законите, 
другите прописи и општи акти не можат да имаат 
повратно дејство и само со закон може да се опре-
дели одделни негови одредби да можат да имаат 
повратно дејство ако тоа го бара општиот интерес 
утврден при донесувањето на законот. Овие начела 
беа содржани и во Уставот на СР Македонија од 
1963 година кој беше во сила во времето на до-
несувањето на оспореното решение. Според мисле-
њето на Судот оспореното решение можело да вле-
зе во сила најрано осмиот ден од денот на него-
вото објавување во службениот гласник на општи-
ната односно со денот на објавувањето доколку со-
бранието на општината така определи поради по-
стоење на особено оправдани причини. 

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

У. бр. 15/74 
19 септември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Во Наредбата за начинот и постапката за ост-
варување на премијата според одлуката за опреде-
лување премија за кравјо и овчо млеко во 1974 
година, објавена во „ Службен весник на СРМ" број 
31/74 година, поткрадната е печатна грешка поради 
што се дава следнава 

ИСПРАВКА 

Во точката 3 став 4 во првиот ред зборот „став 
2" се заменува со зборот „став 1". 

Од Републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство, бр. 08-2423/1/1974, Скопје. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА 

236. 
Врз основа на член 65 точка 6 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), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 16 сеп-
тември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

I 
Заради надоместување на зголемените трошоци 

на животот на корисниците на додаток на деца —• 
со покачувањето на цените на основните прехран-
бени артикли висината на додатокот на деца — 
утврдена во член 3 од Одлуката за определување 
висината на додатокот на деца број 08-102/1 од 29. 
IV. 1974 година донесена од Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/74), се валоризира линеарно за 10%. 

Според тоа висината на додатокот на деца за 
корисниците изнесува: 

1. За I цензусна група: 
— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 

дете 

2. За II цензусна група: 
— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 

дете 

3. За III цеизусна група: 
— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое понатамошно 

дете 

И 
Валоризацијата на додатокот на деца по оваа 

одлука влегува во основицата за валоризација на 
додатокот на деца со порастот на просечниот личен 
доход на работниците во Републиката во оваа ка-
лендарска година. 

III 
Зголемувањето на додатокот на деца според 

оваа одлука следува од 1 август 1974 година. 

154,00 динари месечно 
141,00 
120,00 
107,00 

88,00 

112,00 
102,00 
91,00 
81,00 

66,00 

72,00 
68,00 
59,00 
52,00 

) 
46,00 
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IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Број 233 
16 септември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

Олга Шопова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

237. 
Врз основа на член 118 став 1 точка 1 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 138 
став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 13 септември 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНА ВАЛОРИЗАЦИЈА 

НА ПЕНЗИИТЕ 

I 

Заради усогласување со натпланското движе-
ње на трошоците на животот во Социјалистичка 
Република Македонија во првото полугодие од 
1974 година, старосните, инвалидските и семејни-
те пензии, без заштитниот додаток, како и мате-
ријалното-обезбедување и привремениот надомес-
ток што инвалидите на трудот го остваруваат 
според член 94 и 100 од Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија чиј износ не е поголем од 1300 ди-
нари, се зголемуваат за 6% и 60 динари во фик-
сен износ, а сите останати пензии за 6%. 

Зголемувањето од претходниот став ќе се из-
врши на сите пензии остварени од пензиска ос-
нова во која не е пресметан личниот доход ос-
тварен во 1974 година и на материјалното обез-
бедување и привремениот надоместок на инвали-
дите на трудот кои подлежат на усогласување по 
член 99 од Статутот на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија. 

II 
Како основица за определување износот на 

зголемувањето служи износот на пензијата, без 
заштитниот додаток, материјалното обезбедување 
и привремениот надоместок на инвалидите на 
трудот што на корисникот му следувал за месец 
јули 1974 година. 

III 
Зголемувањето на пензиите според оваа од-

лука не влијае на правото и височината на заш-
титниот додаток на пензијата, кој и натаму ќе 
се исплатува во определениот износ. 

IV 
При определувањето на зголемувањето на се-

мејните пензии според оваа одлука два и повеќе 
корисници на пензија по иста основа ќе се сме-
таат како еден корисник. 

V 
Зголемувањето на пензиите по оваа одлука не 

влегува и нема да се засметува во основицата за 
усогласување на пензиите со економските дви-
жења што ќе се изврши СО важност од 1 јануари 
1975 година, 

VI 
Зголемувањето на пензиите, материјалното 

обезбедување и привремениот надоместок на ин-
валидите на трудот според оваа одлука следува 
од 1 август 1974 година. 

VII 
Усогласувањето на пензиите според одредбите 

на оваа одлука ќе се изврши, и тоа: 
1) на пензиите за кои е донесено решение 

до влегувањето во сила на оваа одлука од Струч-
ната служба на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија по служ-
бена должност, без донесување на писмено ре-
шение, и 

2) на пензиите за кои решение за остварува-
ње на правото ќе се донесе по влегувањето во 
сила на оваа одлука од овластените стручни служ-
би за донесување решенија за правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување во прв сте-
пен, при донесувањето на решението. 

VIII 
Појаснет^а за примената на одделните од-

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

IX 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1942/1 
13 септември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

238. 
Врз основа на членот 203 став 1 точка 10 и 

членот 246 од Статутот на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73) и член 1 и 8 
од Основниот закон за насочување и издвојување 
на средствата за станбена изградба („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 60/70), Собранието на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 13 септември 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕША-
ВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИС-
НИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА 

ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Средствата издвоени по стапка од 4% од вкуп-

ниот износ на исплатените пензиски и инвалидски 
примања за решавање на станбените потреби на 
корисниците на пензија и определени права од ин-
валидското осигурување, по одбитокот на делот за 
покривање на разликата во станарината на тие 
лица се внесуваат во посебен Фонд за решавање 
на станбените потреби на корисниците на пензија 
и определени права од инвалидското осигурување 
(во натамошниот текст: Фонд на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
д они ј а — Скоп ј е). 

И 
Средствата на Фондот евидентно се распореду-

ваат и употребуваат на подрачјето на одделните 
општини во износите остварени од вкупно испла-
тените инвалидски и пензиски примања од тоа по-
драчје, 
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III 
Средствата на Фондот се користат: 
1. За кредитирање на изградбата и адаптаци-

јата на домови и станови за живеење на корис-
ниците на пензија и определени права од инва-
лидското осигурување — во општествена сопстве-
ност; 

2. За кредитирање на изградбата и адаптација 
на геријатриски центри за сместување на изнемош-
тени корисници на пензија и определени права од 
инвалидското осигурување во општествена соп-
ственост; 

3. За доделување кредити за изградба, купу-
вање, доградба или адаптација на станови во соп-
ственост на корисниците на пензија и определени 
права од инвалидското осигурување. 

Средствата од точка 1 и 2 можат да се користат 
и како неповратни. 

IV 
За изградба, купување и доградба на станови 

во сопственост на корисниците на пензија и опре-
делени права од инвалидското осигурување можат 
да се доделуваат кредити во износ од најмногу 
60.000 динари со рок на враќање од најмногу 30 
години. 

За адаптација на станови во сопственост на ко-
рисниците на пензија и определени права од ин-
валидското осигурување можат да се доделуваат 
кредити во износ од најмногу 25.000 динари со рок 
на враќање од најмногу 20 години. 

Каматната стапка на одобрените кредити из-
несува 2% годишно. 

V 
Домовите и становите за живеење на корисни-

ците на пензија и определени права од инвалид-
сконо осигурување изградени со неповратни сред-
ства на Фондот, работат како самостојни органи-
зации на здружен труд во состав на основачот. 

Основите на организацијата, управувањето и 
работењето со домовите и становите за живеење 
на 'пензионерите и корисниците на определени пра-
ва од инвалидското осигурување се утврдуваат со 
посебна одлука. 

VI 
Советот на осигурениците од подрачјето на 

општината го разгледува спроведувањето на по-
литиката во врска со решавањето на станбените 
потреби на уживателите на пензија и определени 
права од инвалидското осигурување и го ^именува 
претседателот и членовите на општинската коми-
сија за решавање на станбените потреби на ужи-
вателите на пензија и определени права од ин-
валидското осигурување (во натамошниот текст: ко-
мисија). 

Комисијата се состои од седум члена и исто 
толку заменици. 

Во состав на комисијата влегуваат претставни-
ци на здружението на пензионерите и пензиони-
раните инвалиди на трудот, здоужението на тру-
довите инвалиди, одборот на Сојузот на борците 
од Народноослободителната војна и Од советот на 
осигурениците од подрачјето на општината, а мо-
же да влезе и претставник на собранието на оп-
штината. 

Во општините каде не постојат здруженија на 
трудовите инвалиди, во состав на комисијата вле-
гуваат само претставници од здружението на пен-
зионерите и пензионираните инвалиди на трудот. 

Комисијата одлучува полноважно за доделува-
њето на средствата на Фондот само кога се при-
сутни најмалку две третини од вкупниот број на 
членови, а своите одлуки ги донесува со мнозин-
ство на гласови од вкупниот број на членовите на 
комисијата. 

VII 
Комисијата се грижи за рационално, правилно 

и целесообразно трошење на средствата на Фон-
дот за решавање на станбените потреби на корис-
ниците на пензија и определени права од инвалид-
ското осигурување од подрачјето на соодветната 

општина и донесува решенија за одобрување на 
кредити за изградба, купување, доградба и адап-
тација на станови во сопственост на корисниците 
на пензија и определени права од инвалидското 
осигурување и за изградба и адаптација на домо-
ви и станови за живеење на корисниците на пен-
зија и определени права од инвалидското осигуру-
вање во општествена сопственост. 

Против решението на комисијата за одобрува-
ње на кредити за изградба, купување, доградба и 
адаптација на станови во сопственост на корисни-
ците на пензија и определени права од инвалид-
ското осигурување може да се изјави жалба до со-
ветот на осигурениците од подрачјето на општи-
ната. 

Решението за користење на неповратни сред-
ства од точката III став 1 потточките 1 и 2 под-
лежи на согласност од Извршниот одбор на Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

VIII 
Комисијата донесува правилник со кој побли-

ску се определуваат условите, постапката и на-
чинот на користењето на средствата за решавање 
на станбените потреби на корисниците на пензија 
и определени права од инвалидското осигурување. 

Правилникот од претходниот став подлежи на 
согласност јод Извршниот одбор на Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија. 

IX 
За работа на комисијата припаѓа право на 

надоместок во височина од 20,00 динари по донесе-
но решение. 

X 
Височината на надоместокот од претходната 

точка може да се валоризира секоја година до 50% 
од порастот на трошоците на животот во Репуб-
ликата во претходната година. 

XI 
При одобрувањето на кредити за изградба, ку-

пување или адаптација на станови во сопстве-
ност на корисниците на пензија и определени пра-
ва од инвалидското осигурување првенство имаат 
борците од Народноослободителната војна. 

XII 
Комисијата е должна повремено, а најмалку 

еднаш годишно — најдоцна до 31 јануари, да под-
несува извештај на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија за упо-
требата и користењето на средствата и решавање-
то на станбените потреби на корисниците на пен-
зија и определени права од инвалидското осигуру-
вање во претходната година. 

XIII 
За извршување на банкарските работи што ќе 

настанат во врска со вложувањето и употребата на 
средствата на Фондот, Стручната служба на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија склучува со соодветна деловна бан-
ка посебен договор. 

XIV 
Се овластува Стручната служба на Заедницата 

на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија да издава стручни упатства и пој асле-
ни ја за примена на оваа одлука како и да врши 
надзор на работата на комисиите и начинот на 
употребата и користењето на средствата на Фон-
дот. 

XV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за користење на сред-
ствата за решавање на станбените потреби на ко-
рисниците на старосна, инвалидска и семејна пен-
зија („Службен весник на СРМ" бр. 16/69, 15/70 и 
34/71). 
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XVI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „ Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1939/1 
13 септември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

239. 

Врз основа на член 98 став 2 и член 118 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 13 сеп-
тември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДО-
МЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ДЕ-
ЦАТА ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕ-
МЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА 

ЖИВЕЕЊЕТО 

I 
На инвалидите на трудот и децата инвалиди 

на осигуреници на кои не им е обезбедено бесплат-
но сместување и исхрана за времето додека про-
фесионалната рехабилитација се врши во друго 
место (надвор од местото на постојаното живеење), 
а за вршењето на рехабилитацијата не може да се 
обезбеди постојан превоз од местото на живеењето 
до местото каде што се врши рехабилитацијата, им 
припаѓа паушален надоместок. 

П 
Паушалниот надоместок во случаите од точката 

I на оваа одлука изнесува 760,00 динари месечно. 

I I I 
На инвалидите на трудот односно децата — 

инвалиди на осигуреници, не им припаѓа пауша-
лен надоместок за ^оправданите отсуствувања од 
рехабилитација како и за времето поминато на 
годишен одмор. Паушален надоместок не припаѓа и 
за времето поминато на стационари лекување. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ав-
густ 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1943/1 
13 септември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

240. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување и член 203 
став 1 точка 11, а во врска со член 256 од Стату-
тот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија и Здружението на естрадните уметници на 
СРМ, склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ — ЧЛЕНОВИ НА 
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор се регулира пензиското и ин-

валидското осигурување на редовните членови на 
Здружението на естрадните уметници на СРМ и 
членовите на нивните семејства. 

Член 2 
Како естрадни уметници во смисла на овој до-

говор се сметаат: естрадни изведувачи на уметнич-
ки програми на забавна, народна и џез музика; пан-
томимичари; интерпретатори на литературни тек-
стови и козерии; конферансиери; играчи на фол-
клор; играчи на балет и други изведувачи чие 
занимање е естрадно настапување, кои се редовни 
членови на Здружението на естрадните уметници 
на СР Македонија (во натамошниот текст: Здру-
жение) и на кои естрадното изведување на умет-
нички програми им е единствено или главно зани-
мање (во натамошниот текст: осигуреници). 

Член 3 
Овој договор не се однесува на лицата што се 

занимаваат со естрадно изведување на уметнички 
програми, а се осигурени по друга основа, како ни 
на лицата кои со оваа дејност се занимаваат како 
дополнително занимање. 

Член 4 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства ги имаат правата од пензиското и инвалидско-
то осигурување во обем и под условите одредени 
со Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување, Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување и Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија ако со овој д о г о в а не е опре-
делен^ поинаку. 

Член 5 
На осигурениците од овој договор се примену-

ваат одредбите од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

Член 6 
За пензиското и инвалидското осигурување што 

се спроведува по овој договор се пресметува и упла-
тува придонес пропишан со Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување по стапка на 
придонесот што ја определува Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија од единствени основици опре-
делени со овој договор. 

Член 7 
Основиците на осигурување ^ кои служат за 

определување на правата и плаќање на придонес 
се утврдуваат во единствени износи во зависност 
од должината на пензискиот стаж. 
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Член 8 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства можат да ги остваруваат правата од пензи-
ското и инвалидското осигурување ако во целост 
се уплатени сите стасани придонеси за пензиско и 
инвалидско осигурување. 

Член 9 
Пензиите, паричниот надоместок за телесно 

оштетување и додатокот за помош и нега ос-
тварени по овој договор се усогласуваат со дви-
жењето на трошоците на животот и со општите 
економски движења на вработените во Републи-
ката, според мерилата и начелата утврдени со 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње и Статутот на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 10 
На осигурениците кои остваруваат право на 

старосна односно инвалидска пензија, како и на 
членовите на нивните семејства кои остваруваат 
право на семејна пензија, не им следува право на 
заштитен додаток на пензијата. 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 11 
Правата од пензиското осигурување ги оства-

руваат осигурениците и членовите на нивните се-
мејства во обем и под условите што се опреде-
лени со Законот за основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување, Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија за 
лицата во здружен труд, ако со овој договор не 
е определено поинаку. 

Член 12 
Осигурениците не можат да остварат старос-

на пензија по одредбите на член 175 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 13 
Право на старосна пензија може да се оства-

ри откако осигуреникот ќе помине најмалку 3 го-
дини во осигурување во својство на естраден 
уметник. 

Право на семеша пензија може да се оства-
ри ако умрениот осигуреник поминал најмалку 
една година во осигурување во својство на естра-
ден уметник. 

Едногодишен рок на осигурување од ставот 2 
на овој член нема да се бара кога правото на се-
меша пензија се остварува по смртта, на осигу-
реникот ка ј кого смртта настапила како после-
дица на несреќа на работа или професионална 
болест. 

Член 14 
Старосната пензија се (определува од пензис-

ката основа што преставува месечен просек на 
основиците на осигурувањето на кои осигуреникот 
бил осигурен во последните 10 години на осигу-
рување пред остварувањето на правото на пен-
зија или во кои и да било последователни 10 го-
дини на осигурување но избор на осигуреникот. 

За пресметување на десетгодишниот просек 
на основиците на осигурувањето се земаат пред-
вид само основиците на осигурувањето од онаа 
календарска година во која осигуреникот бил оси-
гурен најмалку 6 месеци. 

Член 15 
Додека осигуреникот не наврши 10 години на 

осигурување во свотство на естраден уметник сме-
тано од 1. I. 1966 година наваму пензиската осно-
ва се утврдува според основците на осигура а-
њето по кои осигуреникот бил осигурен по 1. I. 
1966 година до денот на остварување правото на 
пензија. 

Ако во десетгодишниот период кој се зема за 
утврдување на пензиската основа влегува и вре-
мето во кое осигуреникот имал својство на работ-
ник во здружен труд или друго својство по кое 
бил задолжително пензиско осигурен, за утврду-
вање на пензиската основа за тоа време се зема 
личниот доход остварен по таа основа. 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 16 
Правата од инвалидското осигурување се обез-

бедуваат за случај на инвалидност и телесно ош-
тетување од најмалку 30% предизвикани со бо-
лест или повреда надвор од работата, несреќа на 
работа или професионална болест и во случај на 
непосредна опасност од настапување на инвалид-
ност во врска со вршење на работите како естра-
ден уметник. 

Осигурениците ги остваруваат сите права од 
инвалидското осигурување во обем и под условите 
што се определени со Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување и Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија за лицата во здружениот труд, ако со 
овој договор не е определено поинаку. 

Член 17 
Правото на професионална рехабилитација и 

вработување на естрадните уметници им се обез-
бедува по Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување и Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија во случај на инвалидност од III категорија. 
I 

Член 18 

Инвалидност во смисла на член 53 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и овој 
договор постои кога кај осигуреникот поради бо-
лест, повреда надвор од работата, несреќа на ра-
бота или професионална болест настане губење или 
намалување на способноста за вршење на рабо-
тите од занимањата наведени во членот 2 од овој 
договор. 

Член 19 
Како своја работа во смисла на член 44 став 

1 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија и овој до-
говор се сметаат работите што ги врши осигурени-
кот во рамките на естраден уметник. 

Член 20 
Правото на инвалидска пензија може да се 

остварува откако осигуреникот помине најмалку 
три години во осигурување како естраден умет-
ник. 

По исклучок од ставот 1 на овој член осигу-
реникот ка ј кого настане инвалидност како по-
следица на несреќа на работа или професионална 
болест стекнува право на инвалидска пензија пред 
истекот на 3 години осигурување. 

Член 21 
Инвалидската пензија се определува од пен-

зиската основа што се утврдува на ист начин на 
кој се утврдува основата за определување на ста-
росната пензија според член 14 и 15 од овој до-
говор. 

Член 22 
Инвалидите на трудот кои ќе се здобијат со 

право на професионална рехабилитација, односно 
право на вработување на друга соодветна работа, 
се оспособуваат односно им се обезбедува работа за 
работно место од III категорија (член 86 од Стату-
тот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија), 
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Член 23 
Професионалната рехабилитација на осигуре-

никот и вработување на друга соодветна работа се 
врши на ист начин и по иста постапка како е тоа 
предвидено со одредбите на Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување и Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

Член 24 
Како основа за определување на материјално 

обезбедување во врска со професионалната реха-
билитација, како и за определување на привремен 
надоместок во врска со користење правото на вра-
ботување на друга соодветна работа се зема осно-
вата на осигурување од член 27 на овој договор 
по која осигуреникот бил осигурен во изминатата 
година, согласно одредбите на Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

Висината на материјалното обезбедување, при-
времениот надоместок и надоместокот поради по-
мал личен доход се определува во обем и под ус-
ловите предвидени со одредбите на Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и Стату-
тот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија што важат за лицата 
во здружениот труд. 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 25 
Во пензиски стаж на осигурениците се сме-

таат: 
1) периодите на стажот на осигурување навр-

шени во осигурување по Договорот за социјално 
осигурување на естрадните уметници; 

2) времето поминато во осигурување од 1. I. 
1973 година па натаму кое се смета според одред-
бите на член 107 до 113 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување и член 144 до 146 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

3) времето на вршење на естрадна дејност 
пред 15. 5. 1945 година што во смисла на член 75 од 
Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување се смета во пензиски стаж 
како периоди во посебен стаж. 

4) времето поминато во вршење на естрадна 
дејност на уметник по 15. 5. 1945 година до 31. 12. 
1964 година со исполнување на условите што се ба-
раат за својство на естраден уметник по овој до-
говор. 

Времето од точка 4 од претходниот став се 
признава во пензиски стаж како стаж на осигуру-
вање доколку осигуреникот за тоа време уплати 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување по 
стапката на придонесот и основиците на осигуру-
вањето по кои плаќа придонес на денот на под-
несувањето на барањето. 

Член 26 
Кога признаеан ѕто на определени периоди во 

пензиски стаж по Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување и Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија е условено со стекнување својство на ра-
ботник во здружен труд или престанок на својство-
то на работник во здружениот труд, ќе се смета 
дека тој услов е исполнет со почетокот на врше-
њето на естрадна дејност, односно одредено траење 
или престанок на вршењето на таа дејност. 

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

Член 27 
Основиците на осигурувањето се определуваат 

според должината на пензискиот стаж, и тоа; 

за осигуреници со 
пензиски стаж 

до 10 години 
преку 10 до 20 години 
преку 20 години 

основица на осигу-
рување 

1.344,00 динари 
1.511,00 динари 
1.780,00 динари 

Определувањето на повисока основица на оси-
гурување според навртениот пензиски стаж се вр-
ши од првиот ден на наредниот месец по месецот 
во кој се исполнети условите за промена на основи-
цата на осигурувањето. 

Кога со дополнително признаен пензиски стаж 
осигуреникот се здобива со право на повисока ос-
новица на осигурување, во смисла на член 27 од 
овој договор менувањето на основицата се врши од 
првиот ден на наредниот месец по месецот во кој е 
поднесено барањето. 

Член 28 
Во зависност од порастот на личните доходи на 

работниците во Републиката, основиците на осигу-
рувањето од претходниот член, почнувајќи од 1. 
1. 1974 година задолжително во почетокот на секоја 
календарска година се пресметуваат на соодветни 
повисоки износи со примена на валоризационен ко-
ефициент што го утврдува со одлука Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, ако општиот просек на лич-
ните доходи во Републиката во изминатата година 
се зголеми најмалку за 5%. 

Ако општиот просек на личните доходи во из-
минатата година во Републиката бил помал од 5% 
па затоа не е извршено пресметување на основи-
ците на осигурувањето во смисла на став 1 од овој 
член, процентот на зголемувањето на личните до-
ходи од претходната година се додава на процен-
тот на зголемувањето на личните доходи во Идната 
година, така што основиците на осигурување се зго-
лемуваат за вкупниот процент на зголемувањето 
на личните Доходи во двете години во смисла на 
став 1 на овој член. 

П Р И Д О Н Е С И 

Член 29 
Придонесите за осигурување според овој до-

говор се пресметуваат и уплатуваат од основиците 
на осигурувањето по стапката на придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување што по од-
редбите на Статутот за поодделни години (периоди) 
ги определува Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. 

Пресметувањето на стапката на придонесот но 
смисла на став 1 од овој член се врши на начин 
пропишан за пресметување на стапките на придо-
несот за примена на нето износите на личните 
доходи на осигурениците во здружениот труд со 
полно работно време. 

Член 30 
Обврзник за уплата на придонесот по овој до-

говор е самиот осигуреник. 
Уплатата на придонесот стасува првиот ден 

Ео месецот за тековниот месец. 
Осигуреникот плаќа придонес пресметан од ос-

новицата на осигурувањето, која му е определена 
по член 27 од овој договор. 

Обврската за плаќање на придонес престанува 
со изминување на месецот во кој настапила при-
времена пгтПрттеноот за работа во смисла на одред-
бите на Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита па 
населението и придонесот не се плаќа до крајот 
на месецот во кој престанала спреченоста за ра-
бота. 

Придонесот се уплатува на збирната жиро* 
сметка на средства на Заедницата. 
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КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВОТО 

Член 31 
Осигуреници кои остварат старосна пензија 

според овој договор можат пензијата да ја користат 
и ако продолжат со вршење на естрадна дејност. 

Член 32 
На уживател на пензија кој стапи во работен 

однос или започне со вршење на друга самостојна 
дејност врз основа на која е пензиски и инвалид-
ски осигурен, освен самостојна уметничка дејност, 
не му припаѓа за тоа време пензија. 

На уживателот на привремена инвалидска пен-
зија кој се вработи според преостанатата работна 
способност, како и на уживателот на старосна пен-
зија кој пензијата ја остварил со 40 години (маж) 
односно 35 години (жена) пензиски стаж, додека се 
наоѓа во работен однос, во поглед на исплатата на 
пензијата ќе се применуваат одредбите од чле-
нот 123 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување и членот 158 од Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА 

Член 33 
Осигуреникот со пријавата за осигурување до-

ставува и доказ за пензискиот стаж. 
Надлежната стручна служба со решение го 

распоредува осигуреникот во основица на осигу-
рувањето од член 27 на овој договор. 

Член 34 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување се остваруваат по постапка утврдена со 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија и одредбите на 
Законот за општа управна постапка кај надлежна-
та стручна служба на Заедницата, ако со овој до-
говор не е определено поинаку. 

Постапката за остварување на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување се покренува 
по барање на осигуреникот односно по барање на 
членот на семејството на умрениот осигуреник. 

Примерок од решението за признавање свој-
ството на осигуреник, за одредување основица на 
осигурувањето, за пензискиот стаж и за правата 
од пензиското и инвалидското осигурување, над-
лежната стручна служба доставува до осигуре-
никот и Здружението. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Осигурениците кои на денот на влегувањето во 

сила на оавој договор се осигурени по Договорот за 
спроведување на социјалното осигурување на ес-
традните уметници број 01-1546/1 од 29. 6. 1970 го-
дина (во натамошниот текст: Договорот од 29. 6. 
1970 година) по службена должност ќе бидат рас-
поредени во основици на осигурување според член 
27 од овој договор, сметано од 1. 1. 1974 година и 
по таа основа ќе се пресметува придонесот. 

Член 36 
На осигуреник кој стапил на работа во стран-

ство како лице во работен однос му престанува 
правото на осигурување по овој договор, без оглед 
дали за времето на таквото 'вработување е задол-
жително пензиски и инвалидски осигурен ка ј 
странски носител на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 37 
Осигуреникот кој за време престојувањето во 

странство врши естрадна дејност врз основа на до-
говор за ангажман, ако не е задолжително пензи-
ски и инвалидски осигурен ка ј странски носител 
на пензиското и инвалидското осигурување, осигу-
рен е по овој договор од денот на поднесувањето 

на пријавата. Во тој случај осигуреникот е дол-
жен уредно да уплатува придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување во валута на земјата во 
која се врши дејноста. 

Вршењето на естрадната дејност за време на 
привременото престојување во странство се дока-
жува оо потврда на Здружението на естрадните 
уметници на СРМ. 

На осигуреникот од ставот 1 на овој договор 
сообразно ќе се применуваат прописите со кои е 
регулирано пензиското и инвалидското осигурува-
ње на југословенските државјани во работен од-
нос во странство, како и пресметувањето и упла-
тата на придонесот за пензиско1 и инвалидско оси-
гурување, во смисла на прописите за придонесите 
за пензиско и инвалидско осигурување на лицата 
вработени во странство од основицата предвидена 
за лицата со средна стручна подготовка. 

Член 38 
Појаснувања за примената и спроведувањето на 

овој договор, дава, по потреба, Стручната служба 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија во согласност со Здру-
жението. 

Член 39 
Овој договор може да се менува само во соглас-

ност на договорните странки. Ако помеѓу догова-
рачите не се постигне спогодба за измена на дого-
ворот, спорот ќе го решава арбитражна комисија 
од 3 члена. Во арбитражната комисија секоја 
странка именува по еден член, а овие спогодбено 
го избираат третиот член, како претседател. 

Одлуката на арбитражната комисија е задол-
жителна за обете странки. 

Член 40 
За спроведување на пензиското и инвалидско-

то осигурување на осигурениците ќе се примену-
ваат, до колку со овој договор не е определено 
поинаку, одредбите на Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување, Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување и 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

Во сите случаи кога овој договор се повикува 
на законските прописи наведени во ставот 1 од 
овој член, а дојде до измена на тие прописи, при 
остварувањето на правата од пензиското и инва-
лидското осигурување и извршувањето на обврски-
те од овој договор, ќе се применуваат соодветните 
изменети прописи. 

Член 41 
Со денот на влегувањето во сила на овој до-

говор престанува да важи Договорот за социјално 
осигурување на естрадните уметници — членови 
на Здружението на естрадните уметници на СР 
Македонија бр. 01-1546/1 од 29. 6. 1970 година. 

Член 42 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

пишувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 
година. 

Бр. 01-373/1 
15 февруари 1974 година 

Скопје 

Д О Г О В А Р А Ч И : 

За Заедницата на пен-
зиското и инвалидското 

За Здружението на ес- осигурување на Маке-
традните уметници на донија, 

СР Македонија, По овластување 
Претседател, Директор, 

Борис Низамовски, е. р. Душко Ѓорѓиев, е. р. 
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ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА . ОБРАЗОВАНИЕТО 

241. 
Врз основа на член 27 од Статутот на Општа-

та заедница на образованието, Собранието на За-
едницата, на седницата од 14. VI. 1974 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР НА 
ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

1. За заменик секретар на Општата заедница 
на образованието се именува Светозар Василевски. 

2. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се применува од 15. VI. 1974 
година. 

Бр. 01-652/1 
17 јуни 1974 година Претседател на собранието, 

Скопје проф. Димче Левков, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
242. 

Врз основа на член 25 точка 13 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе и член 5 од Одлуката за утврдува-
ње на органите на управувањето и другите органи 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Свети Николе, на заедничка седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 25 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

I 
Во Комисијата за жалби на Собранието на Оп-

штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Свети Николе се избираат: 

— за претседател: Петринака Ангеловска. 
— за членови: Љубе Конев, 

Коне Гецев. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „ Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

Бр. 01-103/5 
25 април 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

243. 
Врз основа на член 25 точка 14 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Све-
ти Николе и глава X став 1 од Одлуката за утвр-
дување на -органите на управувањето и другите ор-
гани на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување — Свети Николе, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Свети Николе, на заедничката 
седница, одржана на 25 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНА СЛУЖБА НА ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ 
НИКОЛЕ 

I 
За вршење на стручните, административните и 

финансиските работи, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Свети Николе формира Стручна служба на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе, организирана 
како работна заедница без својство на правно лице. 
До донесувањето на општ акт за организација 
на Стручната служба на Заедницата и општиот акт 
за систематизација на работните места, Стручната 
служба на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците и земјоделците за општината 
Свети Николе, со денот на конституирањето на 
оваа заедница, се презема со постојната организа-
ција и систематизација на работните места. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „ Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 ма] 1974 година. 

Бр. 01-103/16 
23 април 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

244. 

Врз основа на член 10 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 8 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе, на заедничката седница на сите со-
бори на делегатите, одржана на 15 април 1974 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

I 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување се здружува во Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Скопје. 

Работите помеѓу здружените заедници ќе се 
уредат со самоуправна спогодба која на денешната 
седница е усвоена во целост и е составен дел на 
оваа одлука. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

Бр. 01-103/6 
25 април 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 
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245. 
Врз основа на член 25 точка 19 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе и член 5 став 3 од Одлуката за утвр-
дување на органите на управувањето и другите 
органи на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе, на седницата 
на сите собори на делегатите, одржана на 25 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

I 
За делегати на Републичката заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Скоп-
је, од Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Свети 
Николе, се избираат: 

1. Богатинов Здравко, делегат од соборот на 
корисниците на услуги — работници; 

2. Панев Коце, делегат од соборот на корисни-
ците на услуги — земјоделци; 

3. Буровска Доцка, делегат од соборот на да-
вателите на услуги — здравствени работни орга-
низации. 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „ Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

Бр. 01-103/7 
25 април 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

Ј 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Ај-
рие Салиевска од Скопје, ул. „1182" број 34, про-
тив тужениот Салиевски Енвер од Скопје, со не-
позната адреса, вредност на спорот 2000 динари. 

Се повикува тужениот Салијевски Енвер во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се 
јави лично во судот или да ја соопшти својата 
адреса. 

Доколку во определениот рок не се јави на ту-
жениот ќе му се определи старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1233/74. 
(НО) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак, по тужбата на тужителот Дра-
мачанин Вукмир од Скопје, ул. „800" бр. 15-6, поо-
тив тужената Драмачанин, мом. Арнаутовиќ Љу-
бица од Скопје, со непозната адреса, вредност 2.000 
динари. -

Се повикува тужената Драмачанин Љубица во 
рок од 30 дена- по објавувањето на огласот да се 
јави лично во судот или да ја достави својата 
адреса. 

Доколку во определениот рок не се јави, на ту-
жената ќе и се определи старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1531/74. 
(И 2) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Зизоски Васил од Струга, ул. „Богомила" бр. 7, 
поднесе тужба за развод на брак до овој суд, про-
тив Душанка Зизова- по татко Кочанкова, сега со 
непознато место на живеење. Бидејќи тужениот е 
во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави во овој суд или да одре-
ди свој застапник. Во спротивно, на истата ќе и 
биде определен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 541/74. 
_ (1И) 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 77, страна 57, книга VIII е запишан под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје — ООЗТ — Сектор за топол арство и зем-
јоделие — Скопје — Погон за тополарство и зем-
јоделие во Валандово, ул. „Нова населба" бб. Пред-
мет на работењето на погонот е подигање на план-
тажи од брзорасни меки лисј ари, производство и 
откуп на земјоделски производи и расадничко про-
изводство. 

Погонот е основан со одлуката на Централниот 
работнички совет на Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" — Скопје, број 02-29610/1 од 16. 
VI. 1972 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, ин-
женер Миле Пеев, раководител на погонот и Ри-
сто Колев, шеф на сметководството на ООЗТ — 
Сектор за топол арство и земјоделие — Скопје. 

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

бр. 980/72 од 19. II. 1973 година. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 220, страна 483, книга VII е запишано 
следното: Кон „Технометал Македонија" — тргов-
ско претпријатие за промет со железни, метални, 
технички, електротехнички материјали, експорт-
импорт — Скопје, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Технометал — Македонија" 
увоз-извоз Скопје, број 15154 од 26. X. 1972 година, 
одлуката на работната заедница на Претпријатието 
за снабдување на земјоделието „Агроснабдител" — 
увоз -извоз - Скопје, број 2310 од 7. VII. 1972 го-
дина се присоединува Претпријатието за снабдува-
ње на земјоделието „Агроснабдител" — Скопје. 

Се брише од регистарот на стопанските орга-
низации од рег. број 42, страна 121 Претпријатието 
за снабдување на земјоделието „Агроснабдител" — 
Скопје, бидејќи се присоединува кон „Технометал 
— Македонија" — трговско претпријатие за про-
мет со железни, метални, технички, електоотех-
нички материјали, експорт-импорт — Скопје, со-
гласно со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1060/72 од 8. V. 1973 година. (784) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 1591, страна 161, книга VIII е запишано 
следното: Седиштето на ,.Макоплод" — трговско 
претпријатие на големо и мало — Скопје се пре-
местува од улица „11 ОКТОМВРИ" број 125, на улица 
„Маршал Тито" број 92 во Скопје, согласно одлу-
ката на работничкиот совет на споменатото прет-
пријатие, број 01-712 од 17. III. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 445 од 10, V- 1973 година. (808) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 220, страна 484, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на стопанските ор-
ганизации Продавницата во Скопје, ул. „Цветан 
Димов" бб, на Трговското претпријатие за про-
мет со железни, метални, технички и ел б и р о -
технички материјали „Технометал — Македонија" 
експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот оовет број 15154 од 22. I. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 384 од 15. V. 1973 година. (812) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 1555, страна 264, книга VII е запишано 
следното: Дејноста на Трговското претпријатие на 
големо и мало „Трго-југ" — Скопје, согласно со 
одлуката на работната заедница број 116 од 19. IV. 
1973 година, од одржаната седница на 16. IV. 1973 
година, се проширува и со: промет на големо и 
мало на пластика, кожа, гума и синтетика. 

Се запишува во регистарот на стопанските ор-
ганизации при овој суд под истиот рег. бр. и след-
ното: Трговско претпријатие на големо и мало „Тр-
го-југ" — Скопје — Деловна единица без својство 
на правно лице (продавница) во Скопје, улица 
„108" број 18. Предмет на работењето на деловната 
единица е промет на мало со пластика, кожа, гума 
и синтетика. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работната заедница Трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Трго-југ" — Скопје, број 125 од 20. 
IV. 1973 година, од одржаната седница на 16. IV. 
1973 година. 

Раководител на деловната единица е Крстев 
Томо. 

Деловната единица без својство на правно лице 
(продавница) во Скопје ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 521 од 11. VI. 1973 година. (876) 

КОНКУРСИ 
Работната заедница на Ученичкиот дом при 

гимназијата „Здравко Печковски" — Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За управител на домот (именување) 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
— Да има завршено високо образование; 
— Да има најмалку две години работно иску-

ство во просветна струка; 
— Да поседува морално-политички квалитети; 
— Да поседува организационо-технички спо-

собности за водење на домот; 
— Да е здравствено способен и да го познава 

македонскиот и албанскиот јазик. 
Предимство имаат оние кандидати кои прет-

ходно завршиле гимназиј а. 
Управителот, покрај управничката должност 

воедно ќе ја обавува и работата како воспитан во 
домот. 

Личниот доход ќе биде определен според Са-
моуправната спогодба на домот. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото 
објавување. (288) 

"Бр. 40 — Стр. 957 

„Електростопанство" — Скопје врз основа на 
одредбите на Законот за изградба на инвестицио-
ни објекти и Правилникот за начинот и постап-
ката за отстапување изградба на инвестициони об-
јекти објавува 

КОНКУРС ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ 

за отстапување на работите за квалитативна кон-
трола и прием кај производителите на увозната 
рударска опрема за рудник „Осломеј" — Кичево. 

Ориентационата вредност на увозната опрема 
изнесува 75.000.000 динари. 

Работите ќе се вршат ка ј производителите во 
Западна Германија и ЧССР во рок од две години 
од денот на воведување на изведувачот во работа 
спрема посебните услови на инвеститорот. 

Изведувачките организации кои сакаат да 
учествуваат на конкурсот должни се да поднесат 
писмена пријава која треба да содржи: 

1. Доказ за регистрацијата на понудувачите за 
вршење на вакви работи; 

2. Попис на досега изведените работи; 
3. Попис на стручниот кадар; 
4. Попис, вредност и расположивост на опрема 

за вршење на вакви работи. 
Писмените пријави со горенаведените податоци 

треба да се достават најкасно до 17. XI. 1974 го-
дина. Покасно поднесени пријави нема да бидат зе-
мени во предвид. 

Конкурсот за подобност на изведувачите врз 
основа на поднесените пријави ќе се одржи на 25. 
XI. 74 во 11 часот во просториите на „Блектросто-
панство" — Скопје, Тиранска 2, на X кат, соба 
бр. 2. 

Конкурсот за подобност ќе се одржи само ако 
се правовремено најмалку две пријави. 

Конкурсот за подобност ќе се одржи без оглед 
дали се дојдени овластените претставници на при-
јавените во закажаното време. 

Овластените претставници се должни на Коми-
сијата да и предадат полномошно. 

Одлуката кои изведувачки организации се по-
добни, инвеститорот ќе ја донесе во рок од 10 дена 
по одржаниот конкурс и во наредниот рок од 10 
дена ќе ја достави на учесниците на конкурсот. 

Потоа, во рок од 10 дена, инвеститорот ќе при-
стапи кон прибирање на понуди од изведувачките 
организации кои се огласени како подобни. 

Сите податоци потребни за составување на по-
нудата и други можат да се добијат во Организа-
цијата за изградба на ТЕ и рудник „Осломеј" — 
— „Електростопанство" — Скопје — X кат соба бр. 
2, секој работен ден од 8—10 часот од 19. X. до 
19. XI. 1974 година. 

Конкурсот важи месец дена од денот на обја-
вувањето. (292) 

Советот на Високата музичка школа во Скоп-
је, на својата седница одржана на 24. IX. 1974 го-
дина, ја донесе следната одлука за распишување на 

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С 

за избор на еден хонорарен наставник или хонора-
рен стручен соработник по предметот ФЛЕЈТА. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
од Законот за високото школство на СРМ. Покрај 
пријавата таксирана со два динари таксена марка, 
кандидатите треба да поднесат диплома' за завр-
шена музичка академија и кратка биографија. 
Предност имаат кандидати со објавени стручни 
трудови, уметничка и педагошка дејност од својата 
специјалност. Молбите со документи да се подне-
суваат до Секретаријатот на ВМШ во рок од десет 
дена од денот на објавувањето. (290) 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А С Р М 
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„Електростопаество" — Скопје, ул. „Тиранска" 
бр. 2, врз основа на одредбите на Законот за из-
градба на инвестициони објекти и правилникот за 
начинот и постапката за отстапување изградба на 
инвестициони објекти објавува 

КОНКУРС ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ 

за отстапување на монтирање на основната рудар-
ска опрема на рудник „Осломеј" — Кичево. 

Ориентационата вредност на основната рудар-
ска опрема изнесува 140.000.000 динари. 

Работите ќе се изведуваат на самиот објект ка ј 
е. Осломеј — Кичево. 

Рок на монтажата се предвидува за 2 години, 
сметајќи од денот на воведување на изведувачот 
во работа спрема условите на инвеститорот. 

Изведувачите-организации кои сакаат да уче-
ствуваат на конкурсов должни се да поднесат пис-
мена пријава која треба да содржи: 

1. Доказ за регистрацијата на понудувачот за 
вршење на монтажа на ваква и слична 
опрема; 

2. Попис на досега изведени работи; 
3. Попис на стручниот кадар; 
4. Попис, вредност и расположливост на меха-

низација; 
5. Финансиска положба по завршната сметка 

за претходната година. 
Писмени пријави со горенаведените податоци 

треба да се достават најкасно до 17. XI. 1974 год. 
Покасно поднесените пријави нема да бидат 

земени во предвид. 
Конкурсот за подобност на изведувачите врз 

основа на поднесените пријави ќе се одржи на. 
26. XI. 1974 во 11 часот во просториите на Е л е к -
тростопанство" — Скопје, Тиранска" 2, на X кат, 
соба бр. 2. 

Конкурсот за подобност ќе се одржи само ако 
се правовремено поднесени најмалку две пријави. 

Конкурсот за подобност ќе се одржи без оглед 
дали се дојдени овластените претставници на при-
јавените во закажаното време. Овластените прет-
ставници се должни на комисијата да и предадат 
полномошно. 

Одлуката кои изведувачки организации се по-
добни, инвеститорот ќе ја донесе во рок од 10 дена 
по одржаниот конкурс и во рок од 10 дена ќе ја 
достави на учесниците на конкурсот. 

Потоа, во рок од 10 дена, инвеститорот ќе при-
стапи кон прибирање на понуди од изведувачките 
организации кои се огласени како подобни. 

Сите податоци потребни за составување на по-
нудата и др. можат да се добијат во „Електросто-
панство" —- Скопје на X кат, соба бр. 2 секој 
работен ден од 19. X. 1974 до 19. XI. 1974 год. од 
9 до 10 часот. 

Конкурсот важи месец дена од денот на обја-
вувањето. (291) 

„Енергоинвест" — Сарај ево — ООЗТ Фабрика 
„Алумина" — Скопје, во својство на инвеститор, 
врз основа на член 61 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 35/73 и 46/73), Стручната комисија на инвести-
тор . објавува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапување изградба, транспорт и монтажа 
на челичните конструкции за проширување на Фа-
бриката „Алумина" — Скопје: 

1. Хала ливница, 
2. Хала за пресување, 
3. Зграда анекс. 
Ориентационата вредност на челичните кон-

струкции кои се остануваат изнесува 7,500,000 ди-
нари. Конструкцијата ќе се монтира во кругот на 
постојната фабрика „Алумина" — Скопје. 

Рок за набавка на материјалот, изработка во 
работилница, транспорт и монтажа на челичните 
конструкции е 120 календарски дена. од денот на 
потпишувањето на договорот. 

Рокот на завршетокот на монтажата и заштита-
та од корозија е 20. IV. 1975 година. 

Гарантниот рок за квалитетот на извршените 
работи е 3 години. 

Понудата мора да ги содржи сите елементи 
наведени во членот 8 од Правилникот за начинот 
и постапката за отстапување изградба на инвести-
циони објекти, како и сите елементи од договоре-
ната документација и условите дадени од инвести-
торот т. е. елементите барани во овој оглас. 

За утврдување која понуда е поповолна ќе се 
смета понудата која ќе биде поповолна во след-
ното: 

1) пониска цена на изведувањето на работите; 
2) понизок фактор, бруто час по работник и 

материјал за дополнителни работи; 
3) поповолни услови за кредитирање на рабо-

тите; 
4) подобар стручен кадар, механо-опременоста, 

работна сила која може да се издвои за изведување 
на овие работи; 

5) пониски барања за аванс. 
Наддавањето е отворено за сите работни орга-

низации регистрирани за изведување на наведе-
ните објекти под следните услови: 

— да изведувале работи на изградба на ин-
дустриски објекти од сличен вид; 

— да располагаат со такви капацитети со кои 
ќе можат да го гарантираат извршувањето на ра-
ботите во определените рокови; 

— да располагаат со кадри и опрема за изве-
дување на работите на квалитетно ниво и 

— да ги прифаќаат договорените документи 
дадени од инвеститорот. 

Покрај податоците и документацијата што се 
бараат кон понудата треба да се приложи и след-
ното: 

а) за учество во јавното наддавање кон пону-
дата да се даде гаранција со гарантно писмо на 
банката во висина од 400.000 динари како гаран-
ција дека одбраниот понудувач, на позив на ин-
веститорот, ќе склучи договор за градба и монтажа 
на челични конструкции; 

6) цена на поединечните главни материјали и 
список на бруто час по работник; 

в) извод од завршната сметка (биланс на ус-
пехот) оверен од Службата на општественото кни-
говодство ; 

г) оверени и пополнети договорни документи 
дадени од Инвеститорот. 

Јавното наддавање ќе се одржи наредниот ра-
ботен ден, освен сабота, по истекот на 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". 

Јавното наддавање ќе се одржи во 11 часот во 
општествените простории на „Алумина" — Скопје. 

Овластените претставници се должни да ги 
предадат на комисијата своите полномоштва од ра-
ботните организации за учество на наддавањето. 

Понудувачите ќе бидат известени за резулта-
тите на јавното наддавање во законскиот рок. 

Со неопходната документација за изработка на 
понудата и склучување на договор, заинтересира-
ните можат да се запознаат и документацијата мо-
жат да ја добијат во фабриката „Алумина" — 
Скопје, соба број 2 на И кат, телефон бр. 091/50-519. 

(289) 

Работната организација ПИ Македонка" — 
Штип 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на подобност и прибирање на понуди за 
изведување на градежно-занаетчиските работи за 
објектот: Погон за доработка на текстилни произ-
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води со вкупно развиена површина цца 6000 м2 во 
кругот на ПИ Македонка". 
Ориентациоеата вредност на работите изнесува 
12.400.000 динари. 
Место на изведување на работите е Штип, фабрич-
ки круг на ПИ Македонка". 
Главниот проект со предмерот и пресметките на ра-
ботите како и општите услови заинтересираните 
работни организации можат да ги добијат во ПИ 
„Македонка" — Штип. 
Право на учество на овој конкурс имаат сите из-
ведувачки организации на здружен труд регистри-
рани и овластени за изведување на градежни ра-
боти. 
Заинтересираните организации се должни во рок 
од 10 дена по објавувањето на овој конкурс да до-
стават на 'адреса ПИ Македонка" — Штип, ул. 
^Брегалничка" бб, писмена пријава со следната до-
кументација: 
— решение за извршен упис во судскиот регистар 

на организациите; 
— референтна листа за изведени слични објекти; 
— работна сила и механизација што по мислење 

на изведувачот ќе ги ангажира на овој објект; 
— преглед на ангажираноста со текушти работи; 
— извод од завршната сметка на Организацијата за 

1973 година и извод од шестомесечната пресмет-
ка за 1974 година; 

— список на организации кои по мислење на изве-
дувачот ќе бидат ангажирани како кооперанти, 
како и работите што би се отстапиле на коо-
перантите; 

— согласност за доставување гаранција на Банката 
во висина од 10% 1од вредноста на работите во 
случај да и се доверени работите, а не може 

да го исполни рокот предвиден за изведување на 
работите. 
Рок за изведување на работите на објектот е 6 
месеци од денот на заклучувањето на договорот. 
Нема да се земаат во предвид пријавите што не ги 
исполнуват во целост условите на овој конкурс, 
како и ^благовремено доставените понуди. 
За резултатите од конкурсот учесниците ќе бидат 
известени во рок од 10 дена од заклучувањето на 
конкурсот. 
Изведувачките организации огласени за подобни 
здобиват право непосредно да достават своја по-
нуда за изведување на градежно-занаетчиските 
работи. 
За поцелосни информации заинтересираните да се 
обратат на телефон 21-455, локал 130, секој рабо-
тен ден од 7—14 часот. (286) 

Врз основа на член 61—64 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти, а во врска со член 
26 од Правилникот за начинот и постапката за 
отстапување изградба на инвестициони објекти, 
Организацијата на здружен труд „ Техно Петрол" 
— Тетово, ул. „ Борис Кидрич" бр. 1 

распишува 
О Г Л А С 

за прибирање јавни понуди за избор на подобен 
изведувач за изработка на настрешници на бен-
зинските пумпи во Скопје и Валандово 

Изведувачот треба да изгради три настрешни-
ци од челична конструкција према постојната до-
кументација која може да се види при инвестито-
рот, и тоа: во Скопје — на бензинските пумпи „Ор-
це Николов" и „Влае", и во Валандово. 

Рок за изградба на објектите да биде 1. ХП. 
1974 година. 

Прибирањето на понудите по овој оглас ќе 
трае до 10. XI. 1974 година, на која дата ќе бидат 
отворени и разгледани сите понуди. 

Предност при понудувањето ќе имаат: 
1. Понудувач со поповолни услови во цената, и 
2. Понудувач со покус рок на изградба. 
Во рок од 5 дена по завршувањето на овој 

оглас, инвеститорот писмено ќе ги извести изве-
дувачите за изборот на изведувачот. (295) 

Врз основа на член 112 од Статутот на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Нова Трго-
вија" — Кратово, Конкурсната комисија за име-
дување директор 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р е 

за именување директор (реизбор) на работната 
организација. 

Покрај општите услови, пропишани со Зако-
нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 
1. да има завршен економски факултет; 
2. да има работено во својата струка најмалку 1 

година; 
3. да не е осудуван за кривични дела наведени во 

член 134 од Законот за конституирање и запи-
шување во судскиот регистар на организациите 
на здружен труд; 

4. да поседува морално-политички квалитети и 
организациони способности. 
Кандидатите се должни кон молбата да ги при-

ложат следните документи: 
— диплома за стручната подготовка, 
— уверение за работното искуство, 
— уверение дека не е осудуван и дека нема 

забрана за вршење на должноста директор. 
Кандидатите кои се во работен однос и соглас-

ност од работната организација. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Некомплетираните документи нема да се зе-

маат во предвид при разгледувањето. 
Молбите со потребните документи да се до-

стават до Конкурсната комисија за именување на 
директор на работната организација „Нова Трго-
вија" — Кратово. (285) 

Работната заедница на ООЗТ Трговија и земјо-
делство „Напредок" —• Самоков, 

распишува 
К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ 
У с л о в и : 

Кандидатот покрај општите услови предвиде^-
ни со Законот за стекнување својство на работ-
ник во здружениот труд треба да ги исполнува 
и следните: 

— да има високо, в и т е или средно образова-
ние со над 9 години работно искуство од кои 6 
години на раководни места во соодветна дејност; 

— да има ниже образование или да е квали-
фикуван работник во трговија со над 30 години 
работно искуство од кои над 10 години на ра-
ководни места во соодветна дејност; 

— да има организаторски способности како и 
работно искуство во трговско-земјоделско-коопе-
ративна дејност; 

— да не е осудуван за стопански криминал 
или друго кривично дело кое го чини негоден за 
раководење; 

— да поседува морално-политички способ-
ности. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до ООЗТ Напредок" —• Самоков, а неком-
плетираните документи нема да се земаат пред-
вид за решавање. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (293) 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ 
УЧИЛИШТЕТО ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ 

СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места. 
1. Еден наставник по практична настава во 

отсекот применета графика со полн фонд на ча-
сови на определено време; 

2. Еден наставник по практична настава во 
керамичкиот отсек со полн фонд на часови на 
определено време; 

3. Наставник по математика со 4 ч. седмично 
на определено работно време; 

4. Наставник по физика со 4 ч. седмично на 
определено работно време; 

5. Наставник по социологија и психологија со 
8 ч. седмично на определено работно време: 

6. Наставник по одбрана и заштита со 6 ч. 
седмично на определено работно време; 

7. Наставник по македонски јазик со 9 ч. 
седмично на определено работно време; 

8. Наставник по географија со 4 ч. седмично 
на определено работно време; 

9. Наставник по нацртна геометрија, перспек-
тива и внатрешна архитектура со 12 ч. седмично 
на определено работно време; 

10. Наставник во текстилниот отсек со полн 
фонд часови на неопределено работно време. 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот за меѓусебни односи на работниците во здру-
жениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните услови: 

а) под т. 1, 2 и 6 да имаат завршено в и т е 
образование — педагошка академија; 

б) под т. 3, 4, 5, 7, 8 — Филозофски факул-
тет или Природно-математички факултет; 

в) под т. 9 завршен Технички факултет или 
Академија за применета уметност; 

г) под т. 10 кандидатите треба да имаат за-
вршено Академија за применета уметност или 
Висока текстилна школа. 

Молбите со потребните документи се подне-
суваат до секретаријатот на училиштето. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето. (294) 

Комисијата за избор на технички раководител 
на „Изооптик" — Скопје, согласно Одлуката на 
работната заедница од одржаната седница на 8. 
И. 1974 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на технички раководител на задругата 
„Изооптик" — Скопје. 

Покрај општите услови предвидени со законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: : 

1. Виша стручна спрема (машински факултет 
I степен) со над пет години работно искуство во 
дејноста од организацијата. 

2. Средна стручна машинска насока (средно 
техничко училиште) со над 10 години на раководно 
место во дејноста познавање на сите видови тер-
мички изолации односно инсталации на централни 
греења, клима инсталации и разладни уреди. (287) 

СОДРЖИНА 
Страна 

459. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за тутун — — — — — — 945 

460. Одлука за давање одобрение на Анекс-
програмата за изградба и реконструкција 
на патиштата од IV ред во Социјалистич-
ка Република Македонија од дополнител-
ните средства во 1974 година со учество 
на Републичкиот фонд за патишта — — 945 

461. Одлука за овластување на републичкиот 
секретар за финансии, во името на Соци-
јалистичка Република Македонија да 
склучи договор со Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија за презе-
мање на финансиски обврски од Спо-
годбата за гаранција (број 1012 ЈУ) — — 945 

462. Одлука за одобрување на Програмата за 
задачите и работата на Републичкиот 
фонд за изградба на станови на учесни-
ците во НОВ — Скопје за 1974 година — 946 

463. Одлука за давање согласност на финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
изградба на станови на учесниците во 
Народноослободителната војна — Скопје 
за 1974 година — — — — — — — 946 

464. Одлука за ограничување бројот на сту-
дентите што можат да се запишат на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје — — 946 

465. Упатство за легитимацијата на санитар-
ните инспектори — — — — — — — 947 

466. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 15/74 од 19 септември 1974 година 947 
Исправка на Наредбата за начинот и по-
стапката за остварување на премијата 
според Одлуката за определување премија 
за кравјо и овчо млеко во 1974 година — 948 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 
236. Одлука за валоризација на додатокот на 

деца — — — — — — — — — 948 
237. Одлука за вонредна валоризација на пен-

зиите — — — — — — — — — 949 
238. Одлука за користење на средствата за 

решавање на станбените потреби на ко-
рисниците на пензија и определени пра-
ва од инвалидското осигурување — — 949 

239. Одлука за височината на паушалниот 
надоместок на инвалидите на трудот и 
децата инвалиди на осигуреници за вре-
мето додека се врши професионална ре-
хабилитација надвор од местото на живе-
ењето — — — — — — — — — 951 

240. Договор за пензиско и инвалидско оси-
гурување на естрадните уметници — чле-
нови на Здружението на естрадните 
уметници на СР Македонија — — — 951 

241. Решение за именување на заменик се-
кретар на Општата заедница на образо-
ванието — — — — — — — — 955 

242. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за жалби на Собра-
нието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Свети Николе — — — — —" — — 955 

243. Одлука за формирање Стручна служба 
на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Свети 
Николе — — — — — — — — — 955 

244. Одлука за здружување на Општинската 
заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Свети Николе во Репуб-
личката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Скопје — — 955 

245. Одлука за избор на делегати на Репуб-
личката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Скопје — — 956 

Издавач: ..Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


