СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 13 јануари 1977
Скопје
Број 1
Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини
6 дин. Жиро сметка 40100-601-128

1.

3.

Врз основа на член 3, став 2 од Одлуката за
распоредот на девизите утврдени за потребите на
Социјалистичка Република Македонија за 1976 година („Службен весник на СРМ", бр. 4/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја
уставноста и законитоста на Правилникот за внатрешна организација, работење и систематизација
на работните места во Органот на управата на Собранието на општина Охрид, бр. 06-2600, донесен
од советот на работната заедница на органот на 24
мај 1971 година и посебно на алинејата 10 на член
20 од овој правилник, по јавната расправа одржана на 30 септември 1976 година и седницата од 24
ноември 1976 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО ДЕВИЗНАТА РЕЗЕРВА НА
ДЕВИЗИТЕ ШТО ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НЕМА
ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ВО 1976 ГОДИНА
1. Во девизната резерва се пренесуваат девизите утврдени за стоковни плаќања што одделни
корисници нема да ги искористат во 1976 година,
и тоа:
1) Стрелачкиот сојуз на Маке463.000 динари
донија — Скопје
2) Собранието на СР Македо790.000 „
нија — Скопје
3) Македонскиот народен театар - Скопје
3.000.000 „
ВКУПНО:
4.253.000 динари
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-3126/1
23 декември 1976 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

2.
Врз основа на член 4 од Законот за Републичкиот буџет за 1976 година („Службен весник на
СРМ", бр. 46/75 и 36/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ
ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се доделуваат
1.000.000 динари на Собранието на општината Виница, за покривање на неостварените приходи поради штетите настанати од елементарни непогоди
во 1976 година.
2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска за враќање.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-2952/1
8 декември 1976 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

О Д Л У К А
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за внатрешна
организација, работење и систематизација на работните места во органот на управата на Собранието на општина Охрид, бр. 06-2600, донесен од
советот на работната заедница на органот на 24 мај
1971 година.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и во Органот на управата на Собранието на општина Охрид на начин определен за
објавување на самоуправните општи акти.
3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 6/67 од 27
мај 1976 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во
точката 1 на оваа одлука.
4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа, разгледувајќи го Правилникот за
внатрешна организација, работење и систематизација на работните места во органот на управата на
Собранието на општина Охрид, Судот утврди дека
тој е донесен од Советот на работната заедница во
согласност со старешината на органот. Исто така,
Судот утврди дека, според членот 20 од оспорениот правилник за вршење на одредени права што
произлегуваат од самоуправните внатрешни односи
на работната заедница, за советот на работната заедница се предвидуваат определени работи, меѓу
кои со алинејата 10 е предвидено советот на работната заедница, меѓу другото, да донесува правилник за внатрешна организација, работење
и
систематизација на работните места на органот на
управата.
Според ставот 1 на член 16 од Уставот на СР
Македонија на секој работник во здружениот труд
со средства во општествена сопственост му се гарантира, остварувајќи го правото на работа со
општествени средства, во основната организација на
здружениот труд во која работи и во сите други
облици на здружување на трудот и на средствата,
заедно и рамноправно со другите работници да
управува со трудот и со работењето на организацијата на здружениот труд и со работите и средствата во севкупноста на односите на општествената репродукција, да ги уредува меѓусебните односи во работата, да одлучува за доходот што ќе го
оствари во различните облици на здружување на
трудот и на средствата и да стекнува личен доход.
Работниците во работните заедници на органите на
општината и на Републиката, покрај правото на
средства за- лична и заедничка потрошувачка, согласно ставот 1 на член 32 од Уставот, имаат и
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други самоуправни права во согласност со природата на овие работи и со општествената и политичката одговорност на органот за кој ги вршат работите за остварување на нивните функции и
задачи, додека според ставот 4 на овој член од
Уставот, правата, обврските и одговорностите на
работниците во работните заедници на органите на
општините и на Републиката се уредуваат со закон, а кога тоа го дозволува природата на дејноста
на органот и со самоуправна спогодба односно со
договор меѓу работната заедница и тие органи и со
самоуправните акти на работната заедница. Од друга страна, согласно ставот 1 на член 3 од Законот за
самоуправување и работни односи во органите на
управата („Службен весник на СРМ", бр. 28/65),
работните луѓе во органите на управата имаат праБО и должност во остварувањето на самоуправувањето да ги уредуваат внатрешните односи во органите и, меѓу другото, да одлучуваат за распределбата на средствата и за личните доходи; да
одлучуваат за внатрешната организација на органот; и да уредуваат други меѓусебни односи односно прашања што се од значење за работната заедница. Работните луѓе правата на самоуправување,
согласно ставот 1 на член 5 од ОВОЈ закон, ги остваруваат непосредно, а според ставот 2 на овој член
за вршење одредени права на самоуправување работната заедница може да основа совет на работната
заедница. Во членот 7 од законот е определено дека
поради остварување правата и должностите на самоуправувањето, работните луѓе непосредно донесуваат
правилник за организација и работење (правил-
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ник) на органот на управата во согласност со старешината на органот во кој што се содржани одредби за внатрешната организација и систематизација на работните места, за правата и должностите на советот на работната заедница и други прашања од областа на внатрешните односи, додека
други прашања можат да се регулираат и со посебни правилници и општи акти.
Со оглед на тоа што оспорениот правилник за
внатрешна организација, работење и систематизација на работните места во органот на управата на
Собранието на општина Охрид, место непосредно од
работните луѓе, е донесен од советот на работната
заедница, Судот утврди дека овој правилник не е
во согласност со членот 7 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата, а посебно алинејата 10 на член 20 од овој
правилник, затоа што таа содржи овластување според кое советот га работната заедница е овластен,
меѓу другото, да донесува и правилник за внатрешна организации, работење и систематизација
па работните места во органот на управата.
Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 на оваа одлука.
У. бр. 6/76
24 ноември 1976 година
Скопје
Претседател
па Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

И

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

1.
За остварување на поусогласен развој на Републиката врз основа на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Општествениот план на
СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година и Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Републичката конференција на ССРН на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на
Македонија, Стопанската комора на Македонија,
Задружниот сојуз на Македонија, Републичкиот
фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, собранијата
на општините од недоволно развиените краишта:
Берово, Брод Македонски, Виница, Гостивар, Дебар,
Демир Хисар, Кичево, Кратово, Крива Паланка,
Крушево, Радовиш, Ресен, Струга и Тетово, Стопанската банка — Скопје и „Југобанка" — седиште
Скопје склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА И ЗА
УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПОТРЕБА
НА СРЕДСТВАТА ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1989 ГОДИНА
Член 1
Со цел да се потпомогне остварувањето на општествено-економските цели утврдени со Општествениот план на СР Македонија за период од 1976
да, 1980 година и придонесе за стеснување на разликите во степенот на развиеноста и постапното
иѕедначување на материјалните услови на општествениот живот и работа на работните луѓе и заради обезбедување на што поусогласен развиток на
Стопанството како целина, како и да се обезбеди
ефикасно и оптимално користење на средствата од
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот

развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) учесниците се договорија да го поттикнуваат побрзиот
развој и се усогласија во определувањето на условите и критериумите за употреба и начинот на користењето на средствата од Републичкиот фонд,
како и за другите права и обврски со кои, во рамките на Законот и со други прописи утврдени надлежности и делокруг на носителите на инвестиционата активност и на учесниците во кредитирањето
и финансирањето, се потпомага побрзиот развиток
на недоволно развиените краишта во Републиката.
Член 2
Како носители на инвестиционата активност, во
смисла на претходниот член, се сметаат организациите на здружениот труд и општините од недоволно развиените краишта, како и организациите
на здружениот труд надвор од овие краишта кои
СВОЈ ата стопанска активност ја развиваат во
тие
краишта.
Како учесници во кредитирањето и финансирањето, во смисла на претходниот член, покрај горенаведените се сметаат банките — потписници,
Републичкиот фонд и други правни лица кои насочуваат финансиски и други средства за развиток на недоволно развиените краишта.
Член 3
Потписниците се договорија да го поттикнуваат самоуправното насочување на организациите
на здружениот труд за побрзо активирање на развојните можности на поширокиот простор на Републиката.
Во оваа насока тие посебно ќе го поттикнуваат
трајното интеграционо поврзување и здружување
на трудот и средствата и ќе ја потпомагаат меѓусебната соработка на организациите на здружениот
труд во и надвор од недоволно развиените краишта.
Член 4
Во согласност со основните цели на општествено-економскиот развој во наредниов период, учес-
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ниците на договорот при програмирањето и извршувањето на своите задачи ќе се грижат и донесуваат одлуки за побрзо вклучување на недоволно
развиените краишта во стопанскиот развој и во
создавањето на инфраструктурни услови, водејќи
сметка за подолгорочните развојни интереси и правци на Републиката.
Член 5
Учесниците се договорија дека со средствата
на Републичкиот фонд во основа ќе се потпомагаат
иницијативите на организациите на здружениот
труд кои како основни носители на развојот придонесуваат за реализација на инвестиционите зафати за побрз развој на недоволно развиените краишта.
Член 6
Средствата на Републичкиот фонд што ќе се
формираат во периодот од 1976 до 1980 година ќе
бидат употребени за:
— обезбедување на дел од потребното учество
во кредитирањето на стопанството;
— учество во изготвувањето на инвестиционотехничка документација за вложување во стопанството;
— обезбедување на учество за поддршка на зафатите што ќе се остваруваат за изградба на училишен простор за основно образование; модернизација и реконструкција на патишта од IV ред;
рударски истражувања; електрификација на селски населби; изградба на водоводи; изградба на
амбулантно-поликлинички објекти; пошумување на
голините; кредитирање на студенти и ученици и за
изработка на урбанистички планови на селските
населби;
— студиски истражувања и изработка на развојни програми од интерес за повеќе недоволно
развиени општини.
Член 7
Средствата на Републичкиот фонд што се формираат на кредитна основа од делот на приливот на
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот стопански развиток на недоволно развиените републики и АП Косово ќе можат да се употребат само за намените утврдени во алинеја 1
и 2 од претходниот член.
Останатите средства на Републичкиот фонд ќе
се употребат за намените во алинеја 3 и 4 и ќе се
доделуваат на корисниците неповратно. Поблиските
услови за користењето на овие средства ќе ги утврди Управниот одбор на Републичкиот фонд.
Член 8
Средствата наменети за обезбедување на дел
од учеството за кредитирањето на стопанството ќе се
користат за реконструкција, модернизација и оптимализација на постојните капацитети, како и за
изградба на нови објекти.
За инвестиционите вложувања кои имаат крупен капитално-инвестиционен карактер (енергетски
и други објекти во црната и обоената металургија
и други) не ќе можат да се обезбедуваат средства
од Републичкиот фонд. Само по исклучок за вакви
вложувања ќе можат да се обезбедат средства од
Републичкиот фонд и тоа најповеќе до 50% од
учеството утврдено со член 11 од овој договор.
Одлуките за одобрување на учеството ќе ги донесува Управниот одбор на Фондот по предлог на банките — потписници на овој договор.
Член 9
Потписниците на Договорот се согласија од
средствата на Републичкиот фонд што ќе се формираат од приливот на Фондот на федерацијата
да издвојат 5% за изготвувањето на инвестиционо-техничка документација.
Обезбедувањето на средства ќе се врши на кредитна основа.
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Член 10
Средствата од претходниот член имаат дополнителен карактер и тие можат да изнесуваат најповеќе до 50% од вредноста на инвестиционата
програма.
По исклучок, ова учество може да изнесува и
до 70% за програмите што ќе се реализираат на
подрачјето на општините: Виница, Гостивар, Демир
Хисар, Кратово, Крива Паланка
и Македонски
Брод, чие ниво на стопанската развиеност е под
50% од републичкиот просек.
Рокот на враќањето на овие средства не може
да биде подолг од 5 години, а каматната стапка
поголема од 6%.
Поблиските услови и предлогот за одобрување
на средства за изработка на инвестиционите програми ги донесува овластената банка к а ј која се
водат средствата на Републичкиот фонд.
Управниот одбор на Републичкиот фонд, по
предлог на овластената банка, ќе ги донесува решенијата за одобрувањето на заемот на корисниците.
Член 11
Потписниците се договорија учеството од Републичкиот фонд да се утврдува диференцирано
во зависност од степенот на стопанската развиеност на соодветните општини и тоа:
— до 15% од пресметковната вредност на вложувањата на подрачјето на општините: Берово,
Дебар, Радовиш, Ресен и Тетово, чие ниво на стопанската развиеност е од 60 до 70% од републичкиот просек;
— до 20% од пресметковната вредност за вло
жувањата на подрачјето на општините: Кичево,
Крушево и Струга, чие ниво на стопанската развиеност е од 50 до 60% од републичкиот просек; и
— до 25% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјето на општините: Виница,
Гостивар, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка,
чие ниво на стопанската развиеност е под 50% од
републичкиот просек.
По исклучок за вложувањата на подрачјето на
општината Македонски Брод, учеството може да изнесува до 35% од пресметковната вредност.
Член 12
Со цел да се поттикне интересот на организациите на здружениот труд од другите краишта да
се ангажираат преку интеграција и други облици
на соработка во проширувањето на стопанската
активност во недоволно развиените краишта, за
вложувањата што ќе ги остваруваат овие организации висината на учеството од средствата на Републичкиот фонд ќе изнесува:
— до 20% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјето на општините: Берово, Дебар, Радовиш, Ресен и Тетово, чие ниво на стопанската развиеност е од 60 до 70% од републичкиот
просек;
— до 25% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјето на општините: Кичево,
Крушево и Струга, чие ниво на стопанската развиеност е од 50 до 60% од републичкиот просек; и
— до 30% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјето на општините: Виница,
Гостивар, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка, чие ниво на стопанската развиеност е под 50%
од републичкиот просек.
По исклучок, за вложувањата на подрачјето
на општината Македонски Брод учеството може да
изнесува до 40% од пресметковната вредност.
Член 13
На организациите на здружениот труд кои ќе ја
прошируваат стопанската активност со изградба на
производствени и услужни капацитети во граничните селски населби на недоволно развиените општини ќе им се зголемува учеството утврдено во
член 11 и 12 уште за 10 процентни поени.
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Член 14
Во следењето на инвестиционите иницијативи
и при обезбедувањето на средства од Републичкиот фонд ќе се обезбеди непосредна соработка
меѓу Републичкиот фонд и банките — потписници.
Управниот одбор на Фондот ќе донесува смерници и ќе ги насочува напорите за порамномерен
развиток на сите недоволно развиени краишта, давајќи поддршка на вложувањата кои ќе обезбедат
оптимални резултати во развитокот на поширока
територија и водејќи сметка за степенот на развиеноста на краиштата.
Банките-потписници на овој договор ќе ги реализираат заклучоците на Управниот одбор на Фондот во однос на пласманот на средствата од Републичкиот фонд.
Член 15
Средствата од Републичкиот фонд што им се
обезбедуваат на инвеститорите за учество во инвестиционите зафати во стопанството се одобруваат
како кредитни средства.
Каматната стапка и рокот на враќањето на
средствата од Републичкиот фонд не можат да
бидат понеповолни од тие што се применуваат на
кредитите што се одобруваат од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот
развиток на недоволно развиените републики и покраината Косово.
Член 16
Со посебен договор меѓу Републичкиот фонд и
банките — потписници ќе се усогласи кредитирањето и постапката во одобрувањето и користењето
на кредитите од средствата на Републичкиот фонд.
Член 17
Во кредитните аранжмани во чии конструкции
ќе бидат ангажирани средства од Фондот на федерацијата, организациите на здружениот труд за
вложувањата во недоволно развиените краишта ќе
можат да добијат средства од Републичкиот фонд
во висина на член 11, 12 и 13 од овој договор, доколку делот на средствата од Фондот на федерацијата е во висина определена со Општествениот план
на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година (Дел втори, точка 2.4).
Ако средствата на Фондот на федерацијата се
пониски од определеното учество со Општествениот
план, во тој сразмер ќе се намалат и средствата
на Републичкиот фонд.
Член 18
Банките — потписници на овој договор посебно
ќе се ангажираат за повисоко учество на кредитни
средства од странство и од други кредитни средства на банките, како и за банковно-кредитни
аранжмани за заедничко кредитирање на инвестициите во овие краишта.
Покрај тоа, банките во соработка со општините и другите потписници СВОЈ ата активност ќе ја
насочуваат кон зголемување на штедните влогови
од граѓаните и заедно со дел од средствата од иселеничките дознаки ќе ги насочуваат за отворање
на нови работни места за повратниците и граѓаните КОИ ќе издвојат средства за таа цел, а во рамките на условите утврдени со Договорот за насочување на депозитните средства во периодот од
1976 до 1980 година.
Член 19
Во реализацијата на развојната политика на
Републиката, банките — потписници на овој договор и другите корисници на општествени средства ќе им даваат приоритет во кредитирањето на
инвестиционите зафати во овие краишта, ако тие
по конструкција на кредитирањето и економиката
имаат подеднакви ефекти со вложувањата во други
подрачја.
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Член 20
Потписниците на овој договор, во рамките на
своите надлежности, ќе се грижат и ќе преземаат
мерки за реализација и на други зафати утврдени
со Општествениот план за развој на СР Македонија од 1976 до 1980 година, како што е користењето на средствата за инвестициони зафати со работно-интензивен карактер и друго.
Во оваа насока потписниците ќе се грижат и ќе
преземаат општествено-економски мерки и акции
за побрз развој и унапредување на малото стопанство, за побрз развој на сточарството, градинарството, лозарството, овоштарството и дејностите во
терцијалниот сектор, како и за обезбедување на услови со кои ќе се поттикнуваат работните луѓе со
личен труд и општествени средства (работа на парче) или со средства во сопственост на граѓаните да
гс зголемуваат работното ангажирање на населението и за пораст на животниот стандард.
Член 21
Во спроведувањето на одредбите и мерилата на
ОВОЈ општествен договор, а со цел да се обезбеди
поцелосна и ефикасна реализација на политиката
за побрз развиток на недоволно развиените краишта, потписниците меѓусебно се договорија, во рамките на Законот и со други прописи утврдени надлежности и делокруг, особено да ги остваруваат
следните активности:
Извршен совет на Собранието на СР Македонија
1. ја следи реализацијата и се грижи за спроведување на политиката за помагање на побрзиот
стопански развиток на недоволно развиените краишта;
2. презема мерки и акции, а по потреба донесува и акти, со кои ќе се обезбеди спроведување на
политиката за побрз развиток на овие краишта,
утврдени со Општествениот план за развој на СР
Македонија за периодот од 1976 до 1980 година и
другите развојни програми кои се остваруваат на
ниво на Републиката преку републичките органи,
самоуправните интересни заедници, совети и др.; и
3. се залага, при склучувањето на самоуправните спогодби и општествените договори, за кредитирање на развитокот на организациите на здружениот труд во одделни репродукциони целини за
периодот од 1976 до 1980 година, за приоритет на
инвестиционите иницијативи во недоволно развиените краишта кои се вклопуваат во развојните
концепции на одделните стопански групации.
Стопанска комора на Македонија
1. при следењето на стопанските движења во
Републиката во целина, посебно внимание му посветува на остварувањето на побрзиот развиток на
недоволно развиените краишта. Притоа, презема
конкретни активности и предлага мерки за поцелосна реализација на дефинираната политика за
развиток на овие краишта;
2. ја следи реализацијата на интеграциите и
другите деловни поврзувања на стопанството во Републиката, ги поттикнува интеграционите иницијативи меѓу организациите на здружениот труд од
недоволно развиените краишта со организациите од
другите краишта во Републиката и вон неа и иницира нови иницијативи за интеграциони поврзувања. Во поврзувањето на интересите на здружениот труд за поусогласен развој на Републиката
ќе организира контакти, разговори и состаноци и
ќе нуди други облици на помош при решавањето
на проблемите и при изготвувањето на заеднички
развојни програми и проекти;
3. ја следи реализацијата на усвоената политика за дисперзија на одделни преработувачки капацитети во внатрешноста на Републиката; и
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4. во соработка со покрупните базични организации иницира активности за изработка на економско-техничка документација за одделни капацитети
во недоволно развиените краишта и друго.
Републичка конференција на ССРН на Македонија
1. во согласност со местото и улогата Социјалистичкиот сојуз својата општествено-политичка а к тивност ќе ја насочува кон доследно остварување
на натамошниот порамномерен развој во Републиката, со развој на сите нејзини делови и со побрз
развој на недоволно развиените краишта во однос
на Републиката во целина;
2. го следи остварувањето на политиката
на
побрзиот развиток на недоволно развиените к р а ишта, ја координира и усогласува општественоиолитичката активност на организираните социјалистички сили, го насочува нивното ангажирање во
општината, покренува иницијативи и се залага за
вклучување на организациите на здружениот труд
и другите самоуправни организации и заедници во
помагањето на побрзиот развој на недоволно развиените краишта во согласност со нивната улога и
можности, преку општествено договарање и самоуправно спогодување;
3. општествено-политичката активност во општините ја насочува на интензивирање на поврзувањето и здружувањето на трудот и средствата,
со цел рационално да се користат општествените
средства и постојните можности, да се поттикнува мобилноста на средствата помеѓу одделните к р а ишта и да се развива меѓуопштинската соработка
заснована на поцелосно општествено вреднување на
инвестициите;
4. се залага, преку политичката активност на
работните луѓе и граѓаните во сите облици на општественото и политичкото организирање во Социјалистичкиот сојуз, да се утврдуваат политички насоки за работа на делегациите и делегатите,
да се создаваат политички основи за договарање,
одлучување и спроведување на утврдените ставови, да се даваат иницијативи, мислења и предлози
на собранијата на општествено-политичките заедници и посебно преку општествено-политичките собори за побрз развој на недоволно развиените к р а ишта;
5. покренува иницијативи за ангажирање
на
работните луѓе и граѓаните за решавање на заедничките потреби на населението (изградба на објекти од општествениот стандард и инфраструктурата) преку здружување на средства по пат на
самопридонеси и со издвојување на дел од доходот
од работниците во основните и другите организации
на здружениот труд; и
6. со ангажирање на средствата за јавно информирање ќе обезбеди известување за работните
луѓе и граѓаните за прашањата сврзани со остварувањето на политиката за побрз развиток на недоволно развиените краишта.
Сојуз на синдикатите на Македонија
1. во општествено-политичката активност за
остварување на политиката за општествено-економски и социјален развој на Републиката посебно внимание ќе му обрнува на остварувањето на побрзиот
развиток на недоволно развиените краишта. За
таа цел ќе презема иницијативи и ќе учествува во
склучувањето на самоуправните спогодби и општествените договори за насочување на средствата во
овие краишта, за поголемо користење на природните и човечките ресурси преку поврзување и здружување на трудот и средствата со организациите
на здружениот труд од поразвиените краишта во
Републиката и земјата;
2. во остварувањето на политиката за побрз
развој на недоволно развиените краишта ќе се ангажира за поголема меѓусебна поврзаност на орга-
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низациите на здружениот труд во повеќе општини
и за обезбедување-на поголема заемност и солидарност во издвојувањето и користењето на средствата
за задоволување на заедничките и општите потреби; и
3. постојано ќе го следи остварувањето на зацртаната политика за побрз развој на недоволно
развиените краишта, ќе ги анализира можностите
и ќе презема мерки за ангажирање на организациите и членството на овие краишта за нивно мобилизирање за побрз развој на нивно поуспешно
вклучување во општите токови.
Републичка конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија
1. преку доброволното младинско работно ангаж и р а њ е ќе ја потпомага изградбата на инфраструктурни и други објекти и во таа насока ќе соработува со другите носители на активноста за побрз
стопански и социјален развој на недоволно развиените краишта; и
2. активноста на основните и општинските организации ќе ја насочува на конкретни акции и
иницијативи, во согласност со развојните програми
за секоја средина.
Задружен оојуз на Македонија
1. ќе му посвети посебно внимание и ќе дава
помош во организирањето и унапредувањето на организациите на здружениот труд на земјоделците
во недоволно развиените краишта преку земјоделски задруги, ООЗТ на кооперанти и други форми на
здружување во кои индивидуалните земјоделци го
здружуваат својот труд и средства меѓусебно и
со трудот и средствата на општествените организации од агроиндустрискиот комплекс;
2. во соработка со членките ќе го помага унапредувањето на дејностите во развојот на сточарството, градинарството и другите дејности во земјоделството, како и развојот на домашните Ракотворби, селскиот туризам, Услужното занаетчиство
и отворањето на помали индустриски капацитети за
преработка на земјоделски производи што ќе придонесат за повисока доходност и вработеност во
недоволно развиените општини; и
3. ќе соработува со соодветни органи и организации во подготвувањето, донесувањето и спроведувањето на мерки кои го поттикнуваат и помагаат
побрзиот напредок на индивидуалното земјоделство
во недоволно развиените општини и ќе придонесат
за негово поврзување со општествениот сектор на
земјоделството како во недоволно развиените општини така и на поширокиот простор на Републиката.
Републички фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта
1. ја анализира состојбата и предлага мерки
за реализацијата на политиката за побрз развој
на недоволно развиените краишта утврдена со Општествениот план и другите програми на Републиката;
2. се грижи за проширување на формите на помагање на развитокот на недоволно развиените
краишта;
3. соработува со органите и организациите кои
работат на проблемите од интерес за развој на овие
краишта и дава помош и поддршка на зафатите
кои преку интеграциите и други форми ја прошируваат стопанската активност во овие краишта;
4. води грижа за навремено искористување на
одобрените средства за учество во инвестициите во
стопанството и за финансирање на инфраструктурните зафати; и
5. се грижи за доследно остварување на овој
договор и, за таа цел, во смисла на член 6 од З а -
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конот за Републичкиот фонд за кредитирање на
побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ", бр. 48/74),
укажува и предлага преземање на мерки за навремено, ефикасно и целосно остварување на политиката и односите утврдени со Договорот од страна
на неговите потписници.
Собранија на општините од недоволно развиените
краишта
1. Иницираат отворање на нови капацитети и
учествуваат во обезбедувањето на материјалните и
други услови за нивна реализација;
2. се грижат за унапредување на социјалистичките самоуправни односи во организациите на здружениот труд и го поттикнуваат развитокот на производните сили преку кредитните и даночните мерки на општината во услови на единствениот пазар;
3. ја развиваат и унапредуваат меѓу општинската соработка во областа на стопанството, се грижат и ги поттикнуваат заедничките вложувања од
интерес на повеќе организации во општината и на
пошироката територија; и
4. со цел да ги поттикнуваат вложувањата на
организациите на здружениот труд од другите подрачја со посебни одлуки ќе определат погодности
во врска со обезбедувањето на градежно земјиште (намалување односно ослободување од комунални придонеси, такси и слично), користење на постојните објекти кои можат со адаптација да се користат за стопански цели и ќе определат услови
за ослободување од плаќање (рок на ослободувањето, начин и сл.) на придонеси на личните доходи
за вработените лица во новоизградените објекти.
Во висина на утврдениот процент на ослободувањето
на придонесот од личниот доход од работен однос
кој им припаѓа на општините ќе се намали и делот
од придонесот кој и припаѓа на Републиката.
Банките и другите заемодавци
1. При одобрувањето на инвестиционите кредити водат сметка за постигање на најповолни економско-општествени ефекти, како и за регионална
разместеност од поширок аспект и се грижат за
остварување на политиката за помагање на побрзиот развиток на недоволно развиените краишта;
2. во рок од 60 дена од поднесувањето на барањето за кредит со комплетна економско-техничка

документација за инвестициониот зафат во недоволно развиените краишта донесуваат одлука и за
тоа го известуваат заемобарателот. Банките — потписници го известуваат Фондот и за другите кредитни барања во смисла на член 8 и 20 од овој договор;
3. во рок од 30 дена од денот на поднесувањето
на претпрограмите даваат стручна оцена за оправданоста на зафатите како и изготвуваат предлог —
решенија за одобрување на средства од Републичкиот фонд за изработка на инвестициони програми во смисла на член 10 од овој договор.
4. водат грижа за целосно користење на средствата од Републичкиот фонд при што потрошокот
на истите ќе се врши во сразмер со делот на
средствата што ќе се користат од другите извори,
а според конструкцијата на кредитирањето;
5. ја следат реализацијата на инвестиционите
зафати и заедно со развојните служби и самоуправните органи на инвеститорот преземаат мерки
за навремено завршување и активирање на објектите; и
6. банките — потписници посебно ќе се грижат
за обезбедување на поповолни кредитни услови (каматна стапка и рок на отплата) на оние кредити
што ќе ги обезбедуваат преку кредитните средства
на банките, како и ќе пресметуваат провизија по
поволни услови при давањето на гаранции за странски, комерцијални и др. кредити.
Член 22
Организациите на здружениот труд, како корисници на средствата на Републичкиот фонд, се
обврзуваат благовремено да заклучат кредитни договори за отпочнување на градбата, средствата да
ги користат за намените за кои се одобрени и редовно да ги плаќаат стасаните ануитети.
Член 23
Кон овој договор можат да пристапат и да го
потпишат самоуправните интересни заедници и други општествено правни лица и банки, ако ги усвојат одредбите што произлегуваат од овој договор
и остваруваат активности со кои ќе се поттикнува
и помага побрзиот развој на недоволно развиените
краишта.
Член 24
Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија".

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

2.
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за
здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73), член
12 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15 од
Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на
здравството и здравственото осигурување и овластувањата дадени од собранијата на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување
од Републиката, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржани на 24 декември 1976
година, донесе

13 јануари 1977

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО НА
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ ПРЕПИШУВААТ
И ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува износот на учеството на осигурените лица во трошоците за набавка
на лекови што се препишуваат и издаваат на рецепт на територијата на СР Македонија.
Член 2
Осигурените лица учествуваат во трошоците
за набавка на лекови што се препишуваат и издаваат на рецепт во износ од 5 динари по еден лек,
освен за лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција од стручен здравствен работник.
Лековите чија вредност изнесува до 5 динари
осигурените лица ги плаќаат по фактичката вредност.
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Член 3
Осигурените лица го плаќаат утврдениот износ
на учеството од членот 2 на оваа одлука на здравствената организација КОЈ а им го издава лекот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ".
Број 0301-1744/1
24 декември 1976 година
Скопје
Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

Стр. 7

општинските заедници на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: општински заедници) уплатуваат придонес во височина
утврдена со оваа одлука.
2. Височината на придонесот од претходната
точка се утврдува во зависност од вкупните приходи остварени во претходната година на подрачјето на општинската заедница одделно за здравственото осигурување на работниците и земјоделците.
3. Вкупниот придонес на општинските заедници за 1977 година се утврдува во износ од 4.898.920
динари и се распоредува:

3.
Врз основа на член 13 алинеја 4 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските
заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството
и
здравственото осигурување и точката Ш од Одлуката за начинот на спроведувањето на здравственото реосигурување и за формирање Фонд на
здравственото реосигурување
на
работниците
(„Службен весник на СРМ", бр. 10/72 и 2/74), Собранието на Републичката заедница на здравството
и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници
на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што
кршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржани на 24 декември 1976 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА НА ПРЕМИЈАТА
НА ЗДРАВСТВЕНОТО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
I
Во Тарифата на премијата на здравственото
реосигурување на работниците („Службен весник
на СРМ", бр. 2/76), во точката П бројката „0,30%"
се заменува со бројката „0,50%".
П
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.
Број 0301-1742/1
24 декември 1976 година
Скопје
Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

4.
Врз основа на член 12 алинеја 11 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските
заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и
здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото
осигурување, на заедничка седница на сите собори
на делегатите, одржана на 24 декември 1976 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА
1. За обезбедување средства за вршење задачи и работи на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Републичка заедница) за 1977 година,

Заедници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Скопје
Битола
Прилеп
Куманово
Крива Паланка
Кратово
Титов Велес
Кавадарци
Штип
Пробиштип
Радовиш
Кочани
Делчево
Берово
Охрид
Струга
Кичево
Дебар
Тетово
Гостивар
Струмица
Свети Николе
ВКУПНО:

I одишен придонес
Вкупно
работници земјоделци придонес
1.592.410
287.790
217.920
184.830
40.510
19.840
294.560
87.560
167.125
41.470
41.270
81.360
47.435
34.725
139.835
75.360
63.855
25.465
177.060
116.930
150.940
40.685

87.045
112.055
85.390
86.130
25.750
9.900
49.990
19.055
36.455
10.070
32.220
46.185
20.890
19.915
15.510
16.080
14.935
2.975
102.785
63.335
93.455
19.860

1.679.455
399.845
303.310
270.960
66.260
29.740
344.550
106.615
203.580
51.540
73.490
127.545
68.325
54.640
155.345
91.440
78.790
28.440
279.845
180.265
244.395
60.545

3.928 935

969.985

4 898.920

4. Од средствата остварени од придонесот ќе се
финансираат трошоците на самоуправните органи на
Републичката заедница, Сојузот на заедниците на
здравственото осигурување и здравството на Југославија, Стручната служба на Републичката заедница и другите трошоци во врска со спроведувањето
на здравственото осигурување.
5. Општинските заедници придонесот од точката 3 на оваа одлука ќе го уплатуваат во полза на
средствата на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување најдоцна до
20-ти ЕО месецот за изминатиот месец и тоа во
височина од 1/12 од утврдениот годишен износ на
придонесот.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.
Број 0301-1739/1
24 декември 1976 година
Скопје
Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

Стр. 8 -

Бр. 1

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
- ДЕМИР ХИСАР

5.
Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за
определени облици на општествената заштита на
децата и за Самоуправните интересни заедници за
општествена заштита на децата („Службен весник
на СРМ" бр. 5/74), а во врска со член 22 од Статутот
на ОСИЗ за општествена заштита на децата Демир
Хисар, Собранието на заедницата на својата седница, одржана на 27 12. 1976 година донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонеси за општествена заштита на децата што ќе се
пресметуваат од личните доходи и тоа:
1. придонес од личен доход од работен однос,
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност,
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност.
I
Член 2
Стапките на придонесите според кои ќе се
пресметуваат придонесите за општествена заштита
на децата се утврдуваат и тоа:
1. на бруто личен доход од работен однос 0,50%,
2. на бруто личен доход од земјоделска дејност 0,50%,
3. на личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност 0,50%.

13 јануари 1977

Член 2
Во 1977 година се утврдуваат стапките на придонеси:
1. 0,05% од доходот на основните организации
на здружениот труд (член 36 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура);
2. 0,05% од личен доход од работен однос (член
37 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето
во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари
1977 година.
06-бр. 634/76
27 декември 1976 година
Скопје
Претседател,
инж. Никола Каранфиловски, с. р.
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО

7.
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член
26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска
со член 25 став 1 точка 9 и член 25 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите од организациите на здружен труд што
вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 27 декември 1976 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01. 01. 1977 година.
Бр. 181
28 декември 1976 година
Демир Хисар
Претседател,
Борис Граматковски, с. р.
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА
КУЛТУРА

6.
Врз основа на член 27 и 34 од Законот за ф и зичка култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на
СРМ", бр. 5/74), член 67 и 70 од Статутот на Републичката заедница на физичката култура, Собранието на Републичката заедница на физичката
култура, на седницата одржана на 27 декември
1976 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на
здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средствата на
Републичката заедница на физичката култура.

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА
Член 1
Работниците во основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, во работните заедници на државните органи, општествено-политичките организации и здруженијата и други работни заедници кои не се
организирани како организации на здружен труд,
како и членовите на претставничките тела и на
нивните органи на постојана должност и избраните лица на постојани должности во општественополитичките и други организации и комори ако
им е тоа единствено или главно занимање и ако
примаат паричен надоместок за својата работа се
должни да плаќаат придонес за здравственото осигурување по стапка од 7,50^/0 и тоа;
— за задолжителни видови на здравствена
заштита — 2,70%;
— за права што Заедницата сама ги утврдува
- 4,80%.
Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е бруто личниот доход.
Член 2
Работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност со средства за работа над
кои постои право на сопственост и работните луѓе
кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионални дејности за себе и за
работниците вработени к а ј нив, корисниците на
пензии и инвалиднини, заедниците за работите на
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вработувањето за лицата што се привремено без
работа, се должни да плаќаат придонес за здравствено осигурување по стапка од 10,75% и тоа:
— за задолжителни видови на здравствена
заштита — 3,85%;
— за права што Заедницата сама ги утврдува
- 6,90%.
Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е нето личниот доход
и нето примањето, односно износот на пензијата и
инвалиднината и другите примања, договорената
основица за осигурување, како и просечниот износ
исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица за времето за кое се плаќа
придонесот.
Член 3
Посебниот придонес за користење здравствена
заштита во странство за работниците испратени на
работа во странство од основните организации на
здружен труд (деташирани работници) се определува по стапка во висина од 20% од утврдената
основица што ја претставува:
— просечниот нето личен доход на работниците
во матичната организација исплатен во годината
што претходи на годината во која работникот е
испратен во странство;
— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основица се зема
исплатениот просечен нето личен доход во категоризацијата што ја има деташираниот работник.
Основиците од претходниот став во текот на
годината се применуваат како аконтација.
По завршната сметка утврдените основици се
применуваат зголемени со просекот на зголемениот
личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено спрема претходната година.
Член 4
Стапката на придонесот за здравственото осигурување за случај на повреда на работа и заболување од професионални болести се утврдува во
висина од 0,50%.
Основица за пресметување на придонесот од
претходниот став претставува:
1. за организациите на здружениот труд од
областа на стопанството, вклучувајќи ги организациите регистрирани како установи, кои во Номенклатурата за распоредување на стопанските и
другите организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8 од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски освен данокот на доход;
2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политичките организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации
на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите
9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.
Член 5
Придонес за повреда на работа и заболување од
професионални болести по стапка од 0,70% од нето
основица ќе пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонесот, за вработените со договор за
дело и за продолжено работно време, како и работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска
и друга дејност за себе и за работниците вработени
кај нив.
Член 6
За пресметување и плаќање на придонесите за
здравствено осигурување и за утврдување правата
од здравственото осигурување на лицата вработе-
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ни к а ј приватни работодавци, за кои со Законот за
здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е
утврдена основица за придонес, се утврдуваат следните основици и тоа:
1. за лицата вработени како неквалификувани
работници — 1.500,
2. за лицата вработени како полуквалификувани работници — 1.750;
3. за лицата вработени како квалификувани
работници — 2.000;
4. за лицата вработени како висококвалификувани работници — 2.500;
5. за домашните помошнички — 1.800.
Основиците се утврдени во нето износ.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се
применува од 1 јануари 1977 година.
Бр. 0205-1279/10
27 декември 1976 година
Тетово
Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.
8.
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18
став 2 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74)
и член 25 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на корисниците на услугите —
земјоделци и Соборот на делегатите од организациите на здружениот труд што вршат здравствена
дејност — даватели на услугите, одржана на 27
декември 1976 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА
Член 1
Заради обезбедување средства на Општинската
заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, со оваа одлука се утврдува висината на стапката и паушалниот износ на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците за
подрачјето на Заедницата — Тетово.
Чл^н 2
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност
со средствата за работа над кои постои право на
сопственост, ќе плаќаат придонес за здравственото
осигурување во 1977 година во следните износи:
— по стапка од 13% од личниот доход од земјоделска дејност;
— паушал по член на домаќинството од 60,00
динари;
— паушал по домаќинство од 150,00 динари.
Член 3
Средствата што ќе се остварат со придонесот ќе
се распределат:
— 70% за задолжителни видови на здравствена заштита и
— 30% за подмирување на другите права и
обврски од здравственото осигурување.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се
применува од 1 јануари 1977 година.
Бр. 0205-1279/11
27 декември 1976 година
Тетово
Претседател,
Звонко Блажевски,

с. р.

9.
Врз основа на член 19 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на
здравствена заштита на населението и член 10 од
Договорот за основите на Општествениот план за
општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година, за проширување и спроведување на задолжителни видови на здравствена
заштита на населението, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 27
декември 1976 година, донесе
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(распоредени во областите од 1 до 8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други
организации) — по стапка од 0,250/о;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 1,30%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 3%; и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 3%.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се
применува од 1 Јануари 1977 година.
Бр. 0201-114/76
28 декември 1976 година
Штип
Ангел

Претседател,
Костадинов,

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА -

с. р.

ПРИЛЕП

11.
О Д Л У К А
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ОСИГУРЕНИЦИТЕ
I
Правото на целосна здравствена заштита по
основ на задолжителните видови на здравствена
заштита на населението, предвидено со одредбите
на член 30 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена
заштита на населението, се проширува на осигурениците до 20 годишна возраст и над 65 годишна
возраст.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се
применува од 1 Јануари 1977 година.
Бр. 0205-1279/6
27 декември 1976 година
Тетово
Претседател,
Звонко Блажевски,
СИЗ НА КУЛТУРАТА -

с. р.

ШТИП

10.
Врз основа на член 7, 14 став 5 и член 20 од
Законот за самоуправните интересни заедници на
културата („Службен весник на СРМ", бр 5/74),
г
.лен 20 од Статутот на Самоуправната интересна
заедница на културата — Штип, Собранието на З а едницата на културата на општина Штип, на својата редовна седница одржана на 28 декември 1976
година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ШТИП ВО 1977 ГОДИНА
Член 1
Се утврдуваат стапки на придонесите за формирање на средствата на Самоуправната интересна
заедница на културата — Штип за 1977 година, и
тоа:
1. придонес на бруто личен доход од работен
однос — по стапка од 2,30%;
2. придонес од доходот на организациите на
здружен труд и установите што издвојуваат доход

Врз основа на член 20 од Законот за основање
на самоуправни интересни заедници („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 од Статутот на З а едницата на културата на општина Прилеп, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на
29 декември 1976 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ РАБОТНИ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
1977 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личниот доход на работниците и на
другите работни луѓе по основ на кој се обезбедуваат средства за Заедницата на културата на општина Прилеп.
Член 2
Стапките на придонесите од личниот доход на
работниците и на другите работни луѓе по кои
ќе се плаќаат средства на Заедницата на културата
изнесуваат:
— придонес од личен доход од работен однос —
по стапка од 0,18%;
— придонес од личен доход од земјоделска
дејност — по стапка од 1,54%;
— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 2%;
— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — од 2%.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила третиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.
Член 4
Примерок од Одлуката да се достави до сите
членови на Заедницата на културата, СОК — Прилеп, Општинската управа за приходи и архивата
на Заедницата.
Бр. 03-229/2
29 декември 1976 година
Прилеп
Претседател,
Димче Атанасоски, с. р.
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА
ГОСТИВАР

-

12.
Врз основа на член 17 точка 4 и 72 од Статутот
на Општинската заедница на физичката култура
— Гостивар, Собранието на Општинската заедница
на физичката култура — Гостивар, на седницата
одржана на 28 декември 1976 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА
ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ ВО СТОПАНСТВОТО
ОД 0,05% НА 0,15%
I
Собранието на Општинската заедница на ф и зичката култура — Гостивар, на седницата одржана на 28 декември 1976 година, врз основа на предлогот на Стручната служба на Заедницата, донесе
одлука да се измени досегашната стапка на придонес од доходот на стопанството од 0,05% на
0,15%.
II
Стапките на придонесите на Заедницата на
физичката култура на општина Гостивар се следните:
1. придонес од доходот на стопанството — по
стапка од 0,15%;
2. придонес од личен доход од работен однос
од нестопанството од 0,10%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,5%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 0,5%;
5. придонес од личен доход од нестопански дејности — по стапка од 0,5%.
III
Со оваа одлука се изменува само стапката за
придонес од доходот на стопанството, која ќе се
применува почнувајќи од 1. јануари 1977 година.
Бр. 01-108
28 декември 1976 година
Гостивар
Претседател,
Трифун Симоски, с. р.
СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО -

КРАТОВО

13.
Врз основа на член 23 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето —
Кратово, Собранието на Самоуправната интересна
заедница на станувањето, врз основа на член 5 став
1 точка 8 и член 10 став 1 точка 5 од Законот за
самоуправните интересни заедници на станувањето,
(„Службен весник на СРМ", бр. 49/74), на седницата
одржана на 18 декември 1976 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1977 ГОДИНА
Член 1
Основните организации на здружен труд и
другите самоуправни организации од областа на
стопанството, вклучувајќи ги и организациите на
здружен труд регистрирани како установи распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за
распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни
да плаќаат придонес по стапка од 3,3% применувана на доходот и да го внесуваат на сметката на
Самоуправната интересна заедница на станувањето.
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Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход,
намален за пресметаните законски и договорни
обврски, освен данокот на доход.
Член 2
Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државните органи и служби распоредени во областите од 9—0 од Номенклатурата за распоредување
на стопанските и другите организации и државни
органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 4,2% применета на бруто личниот
доход и да го внесуваат на сметката на Самоуправната интересна заедница на станувањето.
Член 3
Обврзници на придонесот од личниот доход по
стапка од 4,5% применувана на бруто личниот доход се работниците вработени к а ј работните луѓе
што работат со средства на трудот во сопственост
на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.
Член 4
Обврзник на придонесот за станбена изградба
по стапка од 4,5% е и Заедницата за пензиско и
инвалидско осигурување на Социјалистичка Република Македонија за пензионерите и корисниците на
правата од пензиско и инвалидско осигурување.
Основица за пресметување на придонесот на
обврзниците од претходниот став е месечниот износ на пензијата.
Член 5
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот
од доходот и бруто личниот доход се врши според
прописите за доходот и на доходот на основната
организација на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, а од бруто личен
доход според прописите за даноците на граѓаните,
во согласност со член 15 и 16 од Законот за салаоуправните интересни заедници на станувањето,
(„Службен весник на СРМ", бр. 49/74), во врска со
член 13 од Законот (сојузен) за применување на
прописите и за решавање на судирите на републичките односно покраинските закони во областа на
даноците, придонесите и таксите („Службен лист
на СФРЈ", бр. 36/75).
Член 6
Плаќањето на утврдената стапка на придонесот
за 1977 година се применува од 1 јануари 1977 година.
Член 7
Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за станбена изградба за 1976 година, донесена под бр. 732 и објавена во „Службен весник на
СРМ", бр. 17/76, измените на Одлуката донесена под
бр. 252, објавена во „Службен весник на СРМ", бр.
29/76, објавена и во „Службен гласник на општина
Кратово", под бр. 2/76 и измените објавени во
„Службен гласник на општина Кратово", бр. 4/76,
се ставаат вон сила.
Член 8
Одлуката е потврдена од Соборот на здружен
труд на Собранието на општина Кратово.
Член 9
Одлуката се објавува во „Службен весник на
СРМ" и „Службен гласник на општина Кратово".
Бр. 932
18 декември 1976 година
Кратово
Претседател,
Јаким Симонов, с. р.
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

дел
СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ
Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителката
Ана Жекоска од Гостивар, кеј „Вардар" бр. 1, против тужениот Митре Жекоски од Гостивар, сега на
привремена работа во Западна Германија, со непозната адреса.
Се повикува тужениот Митре Жекоски да ја
достави својата адреса во рок од 30 дена лично
или писмено. Во спротивно ќе му биде поставен
привремен старател кој ќе ги застапува неговите
интереси во постапката.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1120 од
8. XII. 1976 година.
. (103)
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор
за развод на брак од тужителката Дана Цветковска, родена Мингова, од Скопје, ул. „Мите Богоевски" бр. 1-а, против тужениот Перо Цветковски од
Скопје, ул. „Мите Богоевски" бр. 1-а, сега во странство со непозната адреса.
Се повикува тужениот во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот да се јави лично во судот или со поднесок и да ја означи својата сегашна
адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен старател кој ќе го застапува во спорот.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2174/76.
(109)
Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓанска постапка за утврдување постоење на брак по
тужбата на тужителката Зухрие Ајваз од Скопје,
ул. „864" бр. 70, против тужените Ајваз Вели, Али,
Сали, Алија, Салие и Даут, сите од Скопје. Вредност
на спорот е 2.000 динари.
Тужениот Ајваз Вели е со непозната адреса.
Се повикува тужениот Ајваз Вели да се јави
во судот лично или писмено во рок од 30 дена и да
ја каже својата адреса или да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој
ќе ги штити неговите интереси.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1210/76 година.
(НО)
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор
за развод на брак по тужбата на тужителот А ф а насис Никос Илков од Скопје против тужената Димитра Илкова, со непознато место на живеење.
Се повикува тужената Димитра Илкова да се
јави во судот или да ја достави својата адреса во
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во
спротивно ќе и се одреди старател кој ќе ја застапува до окончувањето на овој спор.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1211/76.
(116)

Пред Окружниот суд во Скопје тужителот Тефик Садиковиќ од Скопје, ул. „Цветан Димов" бр.
200, поднел тужба за развод на брак против тужената Бедија Садиковиќ, родена Ибрахими од
Скопје, сега со непозната адреса.
Се повикува тужената Бедија Садиковиќ, родена Ибрахими, во рок од 30 дена по објавувањето
на огласот да ја достави на судот својата сегашна
адреса или да определи свој полномошник. Во
спротивно судот ќе и постави старател кој ќе ги
застапува нејзините интереси во спорот.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2504/76.
(117)

Пред овој суд заведена е тужба поради неосновано збогатување од страна на тужителот Б а ј рами Зулфи Џезаир од село Камењане, против тужениот Бајрами З у л ф и Зекир од Тетово, ул. „Преспанска" бр. 21, сега со непозната адреса. Вредност
на спорот 21.170 н. динари.
Се повикува тужениот Бајрами Зулфи Зекир
од Тетово во рок од 10 дена да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, како и се повикува секое
лице кое знае каде се наоѓа тужениот, за тоа да
го извести судот.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1107/76.
(104)
Пред овој суд се води парничен предмет за законска издршка по тужбата на Алили Фљура и др.
од Тетово, ул. „Штипска" бр. 99, против тужениот
Селим Алили од Тетово, ул. „Штипска" бр. 99, сега
на привремена работа во Западна Германија, со непозната адреса.
Се повикува тужениот Селим Алили од Тетово
да се јави пред овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да достави точна адреса.
Во спротивно ќе му се постави привремен старател
од Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе
ги штити неговите права и интереси.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 875/76.
(111)

Пред овој суд се води спор за исполнување на
договор за купопродажба по тужбата на тужителот
Рашити Џавит од село Јеловјане, Тетовско, против
тужениот Махмути Азиса Мурат од село Јеловјане,
сега иселен во Република Турција со непозната
адреса.
Се повикува тужениот М а х м у т Мурат од село
Јеловјане да достави точна адреса, да се јави или
да одреди полномошник кој ќе ги брани неговите
права и интереси пред овој суд во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во „Службен весник на
СРМ". Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател од Центарот за социјални работи —
Тетово кој ќе ги штити неговите права и интереси
пред овој суд.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 745/76.
(112)

Пред овој суд е заведена тужба поради накнада
на штета од страна на тужителот Рефик Сабриов
Сулејмани од село Синичане,
против тужениот
Невзат Шаина Ибраими од село Боговиње, сега со
непозната адреса. Вредност на спорот е 17.216 нови
динари.
Се повикува тужениот Невзат Шаина Ибраими
од село Боговиње, Тетовско, во рок од 30 дена да
се јави пред Општинскиот суд во Тетово, како и се
повикува секое лице кое знае каде се наоѓа тужениот, за тоа да го извести судот.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 133/76.
(113)
Пред овој суд е заведена тужба поради надомест на штета од страна на тужителот Борис Смилевски од село Лешок, против тужениот Јусуф Вели
од село Доброште, сега со непозната адреса. Вредност на спорот е 13.000 нови динари.
Се повикува тужениот Јусуф Вели од село
Доброште во рок од 30 дена да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, како и се повикува секое
лице кое знае каде се наоѓа тужениот, за тоа да го
извести судот.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1253/76.
(114)
Пред овој суд е заведена тужба поради поништување на договор за купопродажба на недвижност
од страна на тужителот Трпевски Љубев Ацо од се-
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ло Сиричино, против тужените Трпевски Василков
Глигорије од село Сиричино и Василковски Селков
Благоја, второтужениот сега со непозната адреса.
Вредност на спорот е 9.500 нови динари.
Се повикува тужениот
Василковски Селков
Благоја од село Сиричино, во рок од 30 дена да се
јави пред Општинскиот суд во Тетово, како и се повикува секое лице кое знае каде се наоѓа тужениот,
за тоа да го извести судот.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1257У76.
(115)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 77 од 1. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 75 го запиша во судскиот регистар следното: Лицето Стојче Трајков се запиша
во регистарот на овој суд како втор потписник на
РО Фабрика за кожа и кожна конфекција „Методи Митевски Брицо" — Делчево кој покрај директорот, со неограничени овластувања, ќе ја потпишува РО.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на работничкиот совет на РО на Фабриката за кожа и кожна конфекција „Методи Митевски Брицо" — Делчево.
Од Окружниот стопански суд во Штип, бр. 77/76.
(211)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 76 од 1. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 217 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашната дејност на ОЗТ Индустрија за автомобилски делови и трактори „Руен"
— Кочани, се проширува уште и со:
— вршењ,е на меѓуфазна контрола на производите и атестирање на производите.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на работничкиот совет на организацијата
на здружен труд Индустрија за автомобилски делови и трактори „Руен" — Кочани, бр. 02-1524 од 31.
III. 1976 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
76/76.
(212)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 106 од 14. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 205 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Работната организација „Опалит" — производно-индустриски комбинат за рударство — Чешиново, Кочани, која во
иднина ќе гласи: „Опалит" — производствено-индустриски комбинат — Чешиново — Кочани. Скратена фирма на РО е „Опалит" — Чешиново.
Промената на фирмата се запиша во регистарот
врз основа на одлуката на работничкиот совет на
РО „Опалит" — Чешиново, од 9. IV. 1976 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
106/76.
(216)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 89 од 6. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 247, го запиша во судскиот регистар следното: Деловната единица — Бифе, со седиште во Гевгелија, во состав на Производното трговско претпријатие „Грозд" — Струмица, престана со своето работење.
Престанокот на Деловната единица — Б и ф е се
запиша во регистарот врз основа на одлуката на
работничкиот совет на претпријатието бр. 03-3090
од 9. VII. 1974 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
89/76.
(236)
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Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 134 од 17. V. 1976 година, на регистарската влошка бр. 206, го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница број 47, со седиште во Пробиштип, во состав на Трговското претпријатие на мало и големо
„Црн Врв" — Пробиштип.
Предмет на работење:
— промет на сите видови прехранбени артикли,
како и сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци.
Раководител: Дејка Јакимова.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на договорот склучен меѓу Организацијата на здружениот труд „Центроколонијал" —
Скопје — ООЗТ „Малопродажба", од кого е преотстапена Деловната единица и ОЗТ „Црн Врв" —
Пробиштип, бр. 845 од 29. V. 1975 година и бр.
01-338/1 од 29. V. 1975 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
134/76.
(224)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 88 од 6. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 247, го запиша во судскиот регистар бришењето на потписник на РО производно
трговско претпријатие „Грозд" — Струмица, така
што се брише досегашниот потписник на парични
документи Живко Попов, а остануваат да го потпишуваат претпријатието односно работната организација Петар Шаламанов, директор и Манчо Стојков, раководител на општ сектор.
Бришењето на потписникот се запиша во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот
совет на РО „Грозд" — Струмица, бр. 02-1417 од
3. IV. 1976 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
88/76.
(235)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 90 од 6. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 247 го запиша во судскиот
регистар следното: Деловната единица — Крчма,
со седиште во село Вевчани, Струшко, во состав на
РО Производно трговско претпријатие „Грозд" —
Струмица престана со својата работа.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на РО Производно трговско претпријатие
„Грозд" - Струмица, бр. 02-836 од 28. И. 1976 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
90/76.
(237)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 91 од 6. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 247, го запиша во судскиот регистар следното: Деловната единица — Продавница
бр. 3, со седиште во Кочани, ул. „Карл Маркс" бр.
2, во состав на РО Производно трговско претпријатие „Грозд" — Струмица престана со својата работа.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на работничкиот совет на РО Производно трговско претпријатие „Грозд" — Струмица, бр.
02-3578 од 5. XII. 1975 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
91/76.
(238)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 107 од 19. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 239, го запиша во судскиот
регистар следното: Досегашниот в. д. директор на
Централното основно училиште „Гоце Делчев" од
село Босилово, Струмичко, се сменува, а на негово
место за директор е именуван Стојан Стоилов со
потполни и неограничени права во застапувањето.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
107/76.
(245)
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Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 131 од 12. V. 1976 година, на регистарската влошка бр. 237, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашните
потписници на Земјоделско-индустрискиот комбинат
„Овче Поле" од Св. Николе. Драгица Николова,
шеф на книговодството, Александар Гуров, ш е ф на
финансиската оператива, Лазар ѓорѓиев, финансиски директор, и Љубе Златев Јовев, ш е ф на книговодството, престанува, а за потпишување на сите
видови парични документи на З И К „Овче Поле" —
Св. Николе се овластени следните лица:
1. Салтир Митров, ген. директор,
2. Драган Грљански, зам. ген. директор,
3. Васил Калајџиев, комерцијално,
4. Димитар Ковачовски, директор на општ
сектор,
5. Стојан Ѓошев, комерцијален директор,
6. Никола Стрезовски, директор на
ООЗТ
-,Кланица",
7. Здравко Јорданов, директор на ООЗТ „Кооперација",
8. Костадин Тасков, раководител на ООЗТ „Кооперација".
Именуваните потписници се овластени за потпишување на сите видови парични документи на ЗИК
„Овче Поле" — Св. Николе, кои се исплатуваат
во готово и на товар на жиро-сметката.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на централниот работнички совет на ЗИК
„Овче Поле" - Св. Николе, бр. 0303-418 од 17. Ш.
1976 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
131/76.
(251)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 13 од 19. I. 1976 година, на регистарската влошка бр. 213 го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница со седиште во Прилеп, ул. „Градско пазариште" бб, на Памучната индустрија „Македонка"
— Штип.
Предмет на работење:
— продажба на сите видови индустриска стока
— регуларна и фелерична.
Раководител: Лилјана Василевска.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на работничкиот совет на ООЗТ — З а еднички служби бр. 770-235/РСЗС од 24. Ш. 1976 г.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
13/1976 година.
(255)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 14 од 19. I. 1976 година, на регистарската
влошка бр. 213, го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница, со
седиште во Урошевац, ул. „7 Јули" бр. 109, на Памучната индустрија „Македонка" — Штип.
Предмет на работење.
— продажба на сите видови индустриска стока
— регуларна и фелерична.
Раководител' Зејнула Речица.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на работничкиот совет на ООЗТ — Заеднички служби бр. 770-89 А/РСЗС-74.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
14/76.
(256)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 22 од 30. I. 1976 година, на регистарската влошка бр. 213, го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница, со седиште во Кавадарци, ул. „ЈНА" бб, на
Памучната индустрија „Македонка" — Штип.
Предмет на работење:
— продажба на сите видови индустриска стока
— регуларна и фелерична.
Раководител: Виолета Чулева.
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Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на работничкиот совет на ООЗТ — З а еднички служби бр. 770-238/РСЗС од 24. Ш. 1975 год.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
22/1976 година.
(258)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 83 од 5. IV. 1976 година, на регистарската
влошка бр. 230, го запиша во судскиот регистар
следното: Се брише досегашниот потписник на
„Макпромет" — производно трговско претпријатие
на големо и мало — Штип, ООЗТ „Илинден" — графичка индустрија — Штип ѓорѓи Љуботенски, а на
негово место е назначен Киро Инџекаров.
Промената на потписникот се запиша во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на ООЗТ „Илинден" — графичка индустрија —
Штип, бр. 02-51/1 од 19. Ш. 1976 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
83/76.
(271)
Огласот број 2700, објавен во „Службен весник
на СРМ" бр. 38/76 на страна 942, се поништува.
(3546)

МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:
Воена книшка на име Петар Тодор Стерјов,
нас „Даљан" бб, Струга.
(3056)
Возачка дозвола на име Хамди Муаки, Скопје.
(3057)
Возачка дозвола на име Осман Мемеди, ул.
„Ленин" бр. 10, Тетово.
(3058)
Свидетелство за IV одделение на име Јован
Тодоровски, с. Челопек, Тетово.
(3059)
Свидетелство за VIII одделение на име Сефо
Даути, с. Пирок, Тетово.
(3060)
Воена книшка на име Стојан Ничев, ул. „Ванчо Прке" бр. 67, Штип.
(3061)
Работна книшка на име Азем Бишевац, ул. 24
бр. 22, нас. Драчево, Скопје.
(3062)
Пасош на име Благоја Зероски, ул. „Димо Нареднико" бр. 44, Прилеп.
(3063)
Здравствена легитимација на име Живко Ј а носки, ул. „Пенка Котеска" бр. 60, Прилеп.
(3064)
Свидетелства за III и IV година на име Исмет
Угљанин, с. Лажани, Прилеп.
(3065)
Свидетелство за II клас гимназија, издадено од
Гимназијата „Гоце Делчев" на име Добрила Манасијевиќ, ул. „11 Октомври" бр. 66/1-1, Куманово.
(3730)
Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на
име Вањо Крстевски, ул. „Милан Зенер" бр. 4, К у маново.
(3376)
Свидетелство од I година техничко училиште на
име Спасија Јованоска, ул. „Ленин" бр. 163а, Прилеп.
(3387)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Павле Милошевски, Скопје.
(3842)
Свидетелство за IV година и свидетелство за
положен завршен испит, издадени од Техничкото
училиште „Наце Буѓони" — Куманово на име Музафер Алити, ул. „ЈНА" бр. 45, Куманово.
(3519)
Свидетелство бр. 271/107 за положен испит за
К В возач, издадено од Средношколскиот центар
„Хасан Кикиќ" — Градачац на име Трајко Велинов
Јовановски, ул. „Љуботенски пат" бб, Скопје. (3543)
Здравствена легитимација на име Цветанка Ангеловска, с. Могила, Битола.
(3375)
Здравствена легитимација на име Џемаил Џафероски, ул. „Тризла" бр. 62-а, Прилеп.
(3377)

13 јануари 1977

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Свидетелство од VIII одделение на име Воимир
Павловиќ, ул. „Егејска" бр. 41, Прилеп.
(3378)
Свидетелство за VIII одделение на име Киро
Трајкоски, ул. „У-та Прилепска" бр. 37, Прилеп.
Воена книшка на име Јордан Н. Јованоски, ул.
,Илија Василески" бр. 6а, Прилеп.
(3380)
Свидетелство од УШ одделение на име Кире
Јанчески, с. Беровци, Прилеп.
(3381)
Здравствена легитимација издадена од Ресен
на име Тоде Трајчев Наумовски, с. Стење, Ресен.
(3382)
Работна книшка на име Ристе Тодоров, ул.
„Димка Најдов" бр. 50, Т. Велес.
(3383)
Здравствена легитимација на име Зурап Алимани, с. Боговиње, Тетово.
(3384)
Уверение рег. бр. 362 од 12. Ш. 1970 година,
издадено од ОС — Берово на име Душан Мушкаре в , с. Смојмирово, Берово.
(3385)
Свидетелство за УШ одделение на име Стојан
Спасов, ул. „Ѓорче Петров" бр. 8, Виница.
(3386)
Диплома издадена од Стручно занаетчиското
училиште со практична обука за глуви деца —
отсек фризерски — Скопје на име Мила Бакшуновиќ, Скопје.
(3388)
Воена книшка издадена од Скопје на име Здравко Лејковски, Скопје
(3389)
Воена книшка издадена од Скопје на име Венцо Станковски, Скопје.
(3390)
Свидетелство за УШ одделение, издадено од
Основното училиште „Марко Цепенков" Ст. Зелениково на име Асип Сулејмани, Скопје
(3391)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Темјана Апостоловска, Скопје.
(3392)
Воена книшка издадена од Ниш на име Перица Васковски, Скопје.
Воена книшка издадена од Љубљана на име
Владимир Алексовски, Скопје.
(3394)
Воена книшка издадена од Постојна на име
Игно Ацевски, Скопје.
(3395)
Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Градиште, Куманово на име
Тодор Трајковски, Скопје.
(3396)
Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Раовиќ на име Рамадан Мурат, Скопје.
(3397)
Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев" с. Г. Лисиче на
име Рамадан Шабан, Скопје.
(3398)
Свидетелство за IV одделение, издадено од
Училиштето „Гоце Делчев" с. Г. Лисиче на име Саит
Шабан, с. Г. Лисиче, Скопје .
(3399)
Работна книшка издадена од Угостителското
училиште со практична обука во Скопје на име
Глигор Тановски, Скопје.
(3400)
Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на
име Драган ѓорѓиев, ул. „Карл Маркс" бр. 75, Куманово.
(3401)

КОНКУРСИ
Централниот работнички совет при Индустријата на теписи „НОВОСТ" Дебар,
распишува
КОНКУРС
за финансиски директор — избор
Покрај општите услови предвидени со закон,
кандидатот треба да го исполнува и следното:
— да има завршен економски факултет, со 5
години работно искуство во струката,
— да поседува морално-политички квалитети и
организаторски способности.
Молбата, таксирана со 2 динари, и потребната
документација се доставува до Централниот работнички совет на оваа индустрија во рок од 15 дена
од денот на објавувањето.
(1)

Бр. 1 -

Стр. 15

Врз основа на член 22 и став 1, 2, 3, 4 од Статутот на Трговското претпријатие „Уњон-Промет"
ООЗТ „ПЛОД" — Скопје, работната заедница на
ООЗТ „ПЛОД" - Скопје
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следното работно место:
1. Директор на ООЗТ „ПЛОД" (именување)
Кандидатот, покрај општите услови предвидени
со ОЗРО, треба да ги исполнува и посебните услови предвидени со Статутот на ООЗТ „ПЛОД":
— да има завршено виша стручна спрема од
земјоделска струка со над 15 години работно искуство од кои 8 години на раководно работно место
или средна стручна спрема од земјоделска струка
со над 15 години работно искуство, од кои 10 години на раководно работно место.
Личниот доход ќе му биде распределен според
Правилникот на претпријатието.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ".
Молбите со кратка биографија да се доставуваат до дирекцијата на „Уњон-Промет" ООЗТ
„ПЛОД", ул. „Партизански одреди" бр. 13 — Скопје.
(333)
Врз основа на член 45 од Статутот на Основната организација на здружен труд „Г1РЕСПАКОМЕРЦ" при З К „ПРЕСПАНСКО ЈАБОЛКО" - Ресен и одлуката на собирот на работните луѓе за измена на член 45 од Статутот на ООЗТ, како и одлуката на работничкиот совет бр. 2116/3, Конкурсната
комисија на ООЗТ
распишува
К О Н К У Р С
за избор на директор на ООЗТ
Кандидатите, покрај општите, треба да ги исполнуваат и следните услови:
1. висока стручна спрема и 3 години работно
искуство;
2. виша стручна спрема и 8 години работно
искуство, од кои 6 години на раководно работно
место;
3. средна стручна спрема и 10 години работно
искуство, од кои 8 години на раководно работно
место;
4. да се телесно и душевно здрави;
5. да не им е забрането вршењето должноста
директор, односно да не се осудувани и против нив
да не се води кривична истрага.
Предност за работното место директор ќе имаат
кандидатите со земјоделска и економска струка.
Покрај останатите услови кандидатите поднесуваат и програмска концепција за перспективниот
развиток на ООЗТ.
Кандидатите се должни да ги достават сите документи по условите во конкурсот во оригинал или
фотокопие.
Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.
Молбите се поднесуваат до ООЗТ „Преспакомерц" — за конкурсна комисија.
Личен доход според Самоуправната спогодба за
распределба на доходот и личните доходи.
Молби поднесени по истекот на рокот и некомплетирани молби со потребните документи не ќе се
земаат предвид.
(331)

Стр. 16 -
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Бр. 1

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет
на „ИНТЕРПРОМЕТ" ООЗТ „Кале" - Скопје, донесена на 21. 12. 1976 година, Конкурсната комисија
при „ИНТЕРПРОМЕТ" ООЗТ „Кале" - Скопје
распишува
К О Н К У Р С
за реизбор на директор на ООЗТ „Кале"
Кандидатот, согласно член 35 од Статутот на
„Интерпромет" ООЗТ „Кале" - Скопје, треба да ги
исполнува следните услови:
— да има призната виша стручна спрема со 5
години работно искуство во трговија;
— да поседува морално-политички квалитети,
да броде идеЈно и општествено-политички јасно
определен за оживотворување на политиката на СК
и принципите на нашите социјалистички самоуправни односи;
— да има смисла за создавање на меѓучовечки
добри односи;
— да има стручни квалитети и организаторски
способности, да не е осудуван за кривично дело на
непријателска дејнрст или стопански криминал;
— да има успех во работењето на поранешното
работно место.
Со молбата се доставуваат следните документи:
— уверение за призната виша стручна спрема,
— уверение дека не е осудуван и уверение дека
не е под истрага,
— потврда дека има 5 години работно искуство
во трговија.
Некомплетираните документи нема да бидат земени во разгледување.
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.
Молбите со потребната документација се доставуваат до архивата на „Интерпромет" ООЗТ „Кале" Скопје.
Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот
на објавувањето.
(332)
Советот на Технолошко-металуршкиот ф а к у л тет — Скопје
распишува
КОНКУРС
за избор на наставници во сите наставнички
звања по следните предмети:
1. Еден наставник по предметот технологија на
ткаење;
2. Еден наставник по предметот технологија на
предење;
3. Еден наставник по предметот технологија на
апретура.
Услови:
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите
предвидени со Законот за високото образование на
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на Факултетот.
Кандидатите со пријавата да приложат: препис
од дипломата, кратка биографија, список на стручните односно научните трудови и по еден примерок
од трудовите.
Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.
Молбите, кандидатите можат да ги поднесуваат
секој работен ден во архивата на Факултетот или
преку пошта во наведениот рок.
(2)

СОДРЖИНА
Страна
1. Одлука за пренесување во девизната резерва на девизите што одделни корисници
нема да ги искористат во 1976 година —
1
2. Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република
Македонија
— — — — — — — —
I
3. Одлука на Уставниот суд на Македонија,
У. бр. 6/76 од 24 ноември 1976 година —
1
Општествени договори и самоуправни
спогодби
1. Општествен договор за поттикнување на
побрзиот развој на недоволно развиените
краишта и за условите и критериумите за
употреба на средствата од Републичкиот
фонд за кредитирање на побрзиот развиток
на стопански недоволно развиените к р а ишта во периодот од 1976 до 1980 година —

2

Општи акти на самоуправните интересни
заедници
2. Одлука за утврдување износот на учеството на осигурените лица во трошоците за
набавка на лекови што се препишуваат и
издаваат на рецепт — — — — — —
3. Одлука за измени на тарифата на премијата на здравственото реосигурување на
работниците — — — — — — — 4. Одлука за утврдување придонесите на општинските заедници на здравството и
здравственото осигурување за финансирање на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување за
1977 година
— — — — — — 5. Одлука за утврдување на стапки на придонеси од личните доходи на граѓаните —
6. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Републичката заедница на ф и зичката култура — — — — — — —
7. Одлука за утврдување стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1977 година — — — — —
8. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1977 година — — — — —
9. Одлука за проширување на задолжителните видови на здравствена заштита на
осигурениците
— — — — — — —
10. Одлука за утврдување стапки на придонесите на Заедницата на културата на општината Штип во 1977 година — — —
11. Одлука за утврдување на стапките на придонесите од личните доходи на работниците и другите работни луѓе за Заедницата
на културата на општина Прилеп за 1977
година
— — — — — — — — —
12. Одлука за измена на висината на стапката
за придонес од доходот во стопанството од
0,05% на 0,15% -- 13. Одлука за утврдување стапка на придонесот за станбена изградба за 1977 година —
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7
8

8
8
9

10

10

10

11
11

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, 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

