
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 17 март 1976 
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Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
8 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

66. 

Врз основа на член 191 од Законот за извршу-
вање на кривичните санкции („Службен весник на 
СРМ", бр. 47/73), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НАПЛАТЕНИ 
ОД ПАРИЧНИТЕ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДО-

ВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

I 

Дел од приходите од наплатените парични каз-
ни, изречени од судовите од општа надлежност, 
ќе се употребат: 

1. 320.000 динари за промена на радиј аторите 
за парното отопление во судската Зграда Битола; 

2. 320.000 динари за промена на радиј аторите за 
парното отопление во судската зграда Штип; 

3. 55.000 динари за адаптација на простори-
ите на Општинскиот суд Скопје I — Скопје; 

4. 30.000 динари за адаптација на парното 
отопление во судската зграда на Општинскиот суд 
Струга; 

5. 1.400.000 динари за изградба на Општинскиот 
затвор во Гевгелија. 

II 

За користење на овие средства претседатели-
те на окружните и општинските судови односно 
управителите на општинските затвори склучуваат 
договори со изведувачите на работите од точката 
I односно со продавачот. 

III 
Средствата распределени со оваа програма, по 

налог на републичкиот секретар за правосудство, 
ќе се пренесат веднаш на користење, по склучу-
вање на договорите. 

IV 
Оваа програма влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 12-2260/1 
18. XI.1975 година. 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

67. 

Врз основа на член 24 од Законот за заштина 
на воздухот од загадување („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/74), републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика во согласност со репуб-
личкиот секретар за урбанизам, станбени и кому-
нални прашања, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ ЗА ИЗВРШЕНОТО 
СИСТЕМАТСКО НАБЉУДУВАЊЕ И ИСПИТУВА-
ЊЕ НА ЗАГАДЕНОСТА НА ВОЗДУХОТ НА ТЕ-

РИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Републичкиот хидрометеоролошки завод со ре-

зултатите од извршеното систематско набљудување 
и испитување на загаденоста на воздухот на тери-
торијата на Републиката писмено ги известува: Ре-
публичкиот секретаријат за здравство и социјална 
политика, Републичкиот секретаријат за урбанизам 
и станбено-комунални прашања, Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство и Репуб-
личкиот секретаријат за индустрија и трговија. 

Резултатите се доставуваат еднаш месечно и 
тоа: најдоцна до 15 во наредниот месец за измина-
тиот месец, а за акутните појави на загадување на 
воздухот, податоците се доставуваат по најбрз пат 
до овластените органи од став 1, заради преземање 
на соодветни мерки. 

Член 2 
Резултатите за испитуваните штетни материи 

се доставуваат како средно дневни, или поединеч-
ни (минутни или часовни) вредности, а во споредба 
со максимално дозволените концентрации според 
член 4 од Законот за заштита на воздухот од за-
гадување. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-586 
19 февруари 1976 година 

Скопје 

Согласен: Републички секретар 
Републички секретар за здравство и соци-
за урбанизам, станбени јална политика, 

и ком. прашања, Јездимир Богдански, е. р. 
дипл. инж Томислав Папеш, е. р. 
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68. 
Врз основа на член 22 од Законот за заштита 

на воздухот од загадување („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/74), републичкиот секретар за здрав-
ство И социјална политика во согласност со репуб-
личкиот секретар за индустрија и трговија и ре-
публичкиот секретар за урбанизам, станбени и ко-
мунални прашања донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОТРЕБНИТЕ СТРУЧНИ КАДРИ, ОПРЕМА, 
УРЕДИ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРОСТОРИИ ШТО 
МОРААТ ДА ГИ ИМААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ВРШАТ 
КОНТРОЛА НА ЗАГАДЕНОСТА НА ВОЗДУХОТ 
и МЕРЕЊА НА ИСПУШТЕНИТЕ ШТЕТНИ МА-

ТЕРИИ ВО ВОЗДУХОТ 

Член 1 
Организациите на здружен труд кои со посебен 

пропис се определени да вршат контрола на за-
гаденоста на воздухот и мерења на испуштените 
штетни материи во воздухот, мораат да ги испол-
нуваат условите пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Организацијата на здружен труд која врши кон-

трола на загаденоста на воздухот и мерења на ис-
пуштените штетни материи во воздухот, мора да 
има најмалку по еден од следните високообразова-
ни кадри: 

— дипломиран фармацеут; 
— дипломиран хемичар; 
— дипломиран инженер-технолог; 
— лекар специјалист по хигиена. 

Член 3 
Организацијата на здружен труд која врши 

контрола на загаденоста на воздухот и мерења 
на испуштените штетни материи во воздухот мора 
да ја има најмалку следната опрема, уреди и ин-
струменти : 
1. Опрема: 

— лабораториски работни маси; 
— лабораториски работни столови; 
— лабораториски ормани; 
— соодветна лабораториска стакларија; 
— соодветни лабораториски реагенси; и 
— филтер хартија. 

2. Уреди: 
— дигестор; 
— вакум; 
— вентилација; и 
— соодветна водоводна и електрична инстала-

ција. 
3. Инструменти: 

— аналитичка вага; 
—поларограф; 
— седиментатор; 
— електроаспирациона пумпа; 
— спектрофотометар; 
— ко^лориметар; 
— кулограф; 
— фотометар; и 
— пехаметар (РН метар). 

Член 4 
Заради вршење на лабораториски испитувања 

организациите на здружен труд од член 1 од овој 
правилник мораат да ги имаат следните просто-
рии: 

— просторија за прием и подготовка на приме-
роци; 

— просторија за сместување на осетлива апа-
ратура; 

—• просторија за миење на лабораториски са-
дови. 

Ѕидовите и подовите на просториите на орга-
низациите на здружен труд од претходниот став 
мораат да бидат со глатка површина која лесно се 

чисти и одржува, да има таков просторен распоред 
и можност за вентилација за да не би дошло до 
навлегување на други материи кои можат да имаат 
штетно влијание врз анализите. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-586/1 
19 февруари 1976 година 

Скопје 
Републички секретар за здрав-

ство и социјална политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Согласни: 
1. Републички секретар за 

индустрија и трговија 
м-р Александар Донев, е. р. 
2. Републички секретар за 
урбанизам, станбени и кому-

нални прашања, 
дипл. инж. Томислав Папеш, е. р. 

69. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 50 од Крите-
риумите и мерилата за распределба на средствата 
на Основната заедница на образованието и воспи-
тувањето во Скопје наменети за основна дејност на 
воспитно-образовните работни организации и дру-
гите корисници што ги финансира заедницата бр. 
01-384 од 13 април 1972 година донесени од собра-
нието на заедницата, по одржаната јавна расправа 
од 16 јануари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 50 од Критериумите и 

мерилата за распределба на средствата на Основ-
ната заедница на образованието и воспитувањето 
во Скопје наменети за основна дејност на воспит-
но-образовните работни организации и другите ко-
рисници што ги финансира заедницата бр. 01-384, 
донесени од собранието на заедницата на 13 април 
1972 година („Билтен на Основната заедница на об-
разованието и воспитувањето во Скопје" бр. 2/72). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Самоуправната интересна за-
едница на основното образование во Скопје на на-
чин пропишан за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 47/74 од 
17 јуни 1975 година поведе постапка за оценување 
законитоста на членот 50 од критериумите и ме-
рилата означени во точката 1 на оваа одлука по-
ради тоа што основано се постави прашањето за 
неговата законитост. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
членот 50 од оспорените критериуми и мерила се 
предвидени од 120 до 130 бода како почетна осно-
вица за лицата со средно образование на работ-
ните места во административно-техничките дејно-
сти, додека за работното место негователка се пред-
видени 98 бода со тоа што почетната основица на 
работното место негователка се намалува за 15 
нето пресметковни бода доколку работникот на ова 
работно место нема соодветен степен на образова-
ние односно квалификација, а се зголемува за тој 
број доколку работникот има средно учителско об-
разование, средно медицинско училиште (медицин-
ска сестра) или педагошка гимназија. 

Според ставот 1 на член 4 од Законот за сред-
ното образование („Службен весник на СРМ" бр. 
24/70, 39/71, 5/73 и 17/74) услов за здобивање со 
средно образование е претходно завршено основно 
училиште односно основно образование на возрас-
ните. Со членот 7 од овој закон е предвидено сред-
ното образование, што го организираат училиштата 
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и другите установи и организации за средно обра-
зование, за кои е утврдено дека ги исполнуваат 
условите за вршење на образовно-воспитна дејност 
пропишани со овој закон (верифицирани установи) 
добива општо признание од општествената заедни-
ца и дека овие установи за средно образование из-
даваат свидетелства за средно образование како 
јавни исправи, во согласност со одредбите на овој 
закон. Според членот 17 од истиот закон училишта 
за средно образование се стручните училишта за 
одделни занимања и струки во стопанството и оп-
штествените служби, гимназиите и уметничките 
училишта. Со членот 193 од истиот закон е пред-
видено на лицата кои до 19 октомври 1971 година 
се здобиле со образование во некои од постојните 
училишта и други установи и организации според 
наставниот план и програма што бил одобрен од 
надлежен орган, да им се признава средно образо-
вание во смисла на овој закон. 

Судот смета дека со тоа што со членот 50 од 
оспорените критериуми и мерила се предвидени од 
120 до 130 бода како почетна основица за лицата 
со средно образование на работните места во адми-
нистративно-техничките дејности, а на работното 
место негователка се предвидени 98 бода, на обра-
зованието на негователките, кое тие го стекнале во 
верифицирано училиште за средно образование не 
му е дадена иста вредност како и на лицата со за-
вршено средно образование. Според мислењето на 
Судот средно образование во смисла на Законот за 
средното образование им се признава на сите лица 
кои до истекот на рокот определен во овој закон 
(19 октомври 1971 година), се здобиле со образова-
ние во верифицираните установи според наставни-
от план и програма што бил одобрен од надлежен 
орган. Со оглед на тоа дека негователките кои го 
завршиле Училишниот центар за медицински сес-
три, бабици, болничари и детски гледачки-отсек 
за детски гледачки во Скопје, Судот смета дека 
и тие треба во смисла на означениот закон да се 
третираат како лица со завршено средно образо-
вание во својата струка и при вреднувањето на 
работното место по овој основ да бидат изедначени 
по бројот на бодовите со останатите работници со 
средно образование. Поради тоа што со членот 50 
од оспорените критериуми и мерила почетните ос-
новици за работното место негователка со заврше-
но верифицирано училиште за средно образование 
се утврдени во различен износ во однос на другите 
работници со средно образование, со што на стек-
натото образование на негователките му е дадена 
помала вредност од образованието на другите ра-
ботници со средно образование, што влијае и на 
наградувањето на негователките, Судот оцени дека 
тој не е во согласност со членовите 7 и 193 од За-
конот за средното образование. 

Од друга страна, според членот 23 од Уставот 
на СР Македонија работниците во основната орга-
низација на здружениот труд ги утврдуваат основи-
те и мерилата за распоредување на доходот и ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
своите лични доходи. Исто така и со членот 4 од со-
јузниот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 22/73) работниците во основната органи-
зација на здружениот труд со самоуправна спогод-
ба ги утврдуваат, покрај другото, основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични дохо-
ди. 

Според мислењето на Судот со членот 50 од 
оспорените критериуми и мерила се утврдени не 
само почетните основици за здобиеното образова-
ние и стекнатата стручност, туку и основиците 
(број на бодови) за секое работно место, со мож-
ност за извесни корекции. Судот смета дека мери-
лата по секој основ за распределба на средствата 
за лични доходи за секое работно место се утврду-
ваат со самоуправна спогодба од страна на работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд (внатрешна распределба), а не со акт вон 
основната организација (примарна распределба). 

Со оглед на тоа дека со членот 50 од оспоре-
ните критериуми и мерила се утврдени почетните 
основици (број на бодови) за секое работно место 
во административно-техничките дејности со што, 
според мислењето на Судот, се навлегува во сфе-
рата на самоуправното одлучување на работници-
те во основните организации на здружениот труд, 
Судот оцени дека тој не е во согласност и со чле-
нот 23 од Уставот на С? Македонија и членот 4 
од сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд. 

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

У. бр. 47/74 
16 јануари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

70. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката бр. 02-32 
донесена од Органот на управата на Собранието на 
општина Радовиш на собирот на работните луѓе од 
14 мај 1974 година, по јавната расправа одржана на 
4 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката бр. 02-32 доне-

сена од Органот на управата на Собранието на оп-
штина Радовиш на собирот на работните луѓе, од 
14 мај 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Органот на управата на Собра-
нието на општина Радовиш на начин определен за 
објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 53/75 од 26 
ноември 1975 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со чле-
нот 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на 
член 42 од сојузниот и член 45 од републичкиот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд. 

Во текот на постапката како и на јавната рас-
права Судот утврди дека во членот 1 од оспорена-
та одлука е определено личниот доход на работ-
ниците линеарно да се зголеми за по 550 динари на 
секој работник сметано од јануари 1975 година и 
дека овој принцип на распределба ќе важи се до 
донесувањето на новата самоуправна спогодба за 
распределба на доходот и личните доходи. Во чле-
нот 2 од оваа одлука е определено дека комисијата 
за усогласување на самоуправната спогодба за рас-
пределба на доходот и личните доходи се задолжу-
ва да изготви конечен предлог до крајот на октом-
ври 1975 година, а по завршната сметка за 1975 го-
дина да се усогласат личните доходи според новв-
усвоената самоуправна спогодба за распределба* на 
личните доходи. 

Во членот 23 од Уставот на СР Македонија е 
определено дека работниците во основната орга-
низација на здружениот труд ги утврдуваат основите 
и мерилата за распоредување на доходот и осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
своите лични доходи. Од друга страна според ста-
вот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебни-
те односи на работниците во здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) личниот доход 
се утврдува според однапред предвидени основи и 
мерила во основната организација на здружениот 
труд, во согласност со основите и мерилата утврде-
ни со самоуправната спогодба и општествениот до-
говор. Исто така, според членот 45 од републичкиот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
16/74), работниците во основната организација ги 
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распределуваат средствата за личните доходи со 
примена на основите и мерилата утврдени во само-
управната спогодба за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд, а во согласност со 
самоуправните спогодби и општествените договори 
за усогласување и распределба на доходот и лич-
ните доходи. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука не се 
предвидени основи и мерила за распределба на 
средствата за личниот доход туку е предвидено 
линеарно зголемување на личниот доход на секој 
работник за по 550 динари со што битно се мену-
ваат утврдените соодноси меѓу работниците, Судот 
утврди дека оваа одлука не е во согласност со чле-
нот 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на 
член 42 од сојузниот и членот 45 од републичкиот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд. 

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

У. бр. 53/75 
4 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

71. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 7 од Правил-
никот за распределба на доходот и личните доходи 
на работниците во органот на управата на Собра-
нието на општина Виница, донесен од советот на 
работната заедница на седницата од 18 јуни 1975 
година, по јавната расправа одржана на 16 јануари 
1976 година донесе 

О Д Л У К А 
- 1. СЕ УКИНУВА членот 7 од Правилникот за 

распределба на доходот и личните доходи на ра-
ботниците во Органот на управата на Собранието 
на. општина Виница, донесен од советот на работ-
ната заедница на седницата одржана на 18 јуни 
1975 година. 

„ 2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Органот на управата на Собра-
нието на општина Виница на начин определен за 
објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 93/75 од 13 
ноември 1975 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на членот 7 од пра-
вилникот означен во точката 1 на оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за него-
вата согласност со членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и алинејата 4 на член 3 од републич-
киот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд. 

Во текот на постапката како и на јавната рас-
права Судот утврди дека според членот 7 од пра-

вилникот, работниците распоредени на работни мес-
та за кои немаат соодветна стручна подготовка, а 
имаат работен стаж над 25 години, се ставени во 
поповолна положба од работниците што имаат иста 
стручна подготовка и се распоредени на исти ра-
ботни места, а имаат помал работен стаж со тоа 
што утврдениот број на бодовите по сите критери-
уми им се зголемува за уште по 10 бода. Судот исто 
така утврди дека советот на работната заедница на 
органот на управата на Собранието на општина Ви-
ница на седницата одржана на 17 октомври 1975 
година донел Одлука за изменување и дополнување 
на Правилникот за распределба на доходот и лич-
ните доходи на работниците во органите на управа-
та. Со оваа одлука членот 7 од оспорениот правил-
ник е изменет и дополнет така што во него е опре-
делено дека на работниците со работен стаж над 
30 години за мажи односно над 25 години за жени 
вкупниот број на бодовите утврден по сите крите-
риуми да им се зголемува за уште по 10 бода. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија 
во остварувањето на начелото за распределба спо-
ред трудот на секој работник му припаѓа од дохо-
дот на основната организација на здружениот труд 
личен доход за задоволување на неговите лични, 
заеднички и општи општествени потреби,, според 
резултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
за зголемување на доходот во основната организа-
ција. Од друга страна, согласно алинејата 4 на член 
3 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/74), создавајќи општествени, матери-
јални и хумани услови за работа, а во согласност со 
организацијата на работата, работниците покрај дру-
гото, го обезбедуваат начелото според кое работ-
никот за еднаков вложен труд и под еднакви ус-
лови учествува со еднаков дел во распределбата' 
на средствата за лични доходи и во остварувањето1 

на другите права што се стекнуваат според резул-
татите на трудот. 

Со оглед на тоа што со членот 7 од оспорениот 
правилник е предвидено работниците што не ги 
исполнуваат условите во поглед на стручната под-
готовка со различен дел да учествуваат во распре-
делбата на средствата за лични доходи во завис-
ност од должината на работниот стаж иако имаат 
ист степен на стручна подготовка и се распоредени 
на исти работни места, Судот утврди дека тој не е 
во согласност со членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и алинејата 4 на член 3 од републичкиот 
Закон за меѓусебни односи на работниците во здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 93/75 
16 јануари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРА 
- ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
108. 

Врз основа на член 14 став 1 и член 99 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 
став 1 точка 11 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), 
Собранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија и Новинско-
издабачкото претпријатие „Нова Македонија" — 
Скопје, Новинско-издавачкото претпријатие „Поли-
тика" — Белград и Новинско-издавачкото графич-
ко претпријатие „Борба" — Белград, склучуваат 

ШТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА КОЛПОРТЕРИТЕ 

НА ПЕЧАТ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор се регулира спроведувањето на 

пензиското и инвалидското осигурување на колпор-
терите на печат на подрачјето на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија (во натамошниот текст: осигурениците) 
и членовите на нивните семејства. 
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Член 2 
Осигурениците во смисла на овој договор се 

колпортерите на печат (физички лица) кои со про-
визија продаваат и разнесуваат печат на претпла-
тниците врз основа на договор склучен со новин-
ско претпријатие и новинска установа, односно 
деловна единица на новинско претпријатие или но-
винска установа како и ревизорите на весници на 
кои вршењето на колпортерската односно реви-
зорската дејност им е единствено или главно за-
нимање (во понатамошниот текст: колпортерска 
дејност). 

Колпортерската дејност на лицето од став 1 
на овој член се смета за единствено или главно 
занимање ако од таа дејност остварува месечен 
бруто доход од најмалку 500 динари. 

Член 3 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување ги имаат осигурениците од член 2 на овој 
договор и членовите на нивните семејства во обем 
И под условите што се определени со Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското 
"осигурување и Статутот на Заедницата на пензис-
кото осигурување на Македонија, ако со.овој дого-
вор не е определено поинаку. 

На осигурениците од овој договор се приме-
нуваат одредбите од 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 за остварување, 
користење и губење на правата и постапката за 
.остварување на правата, ако со овој договор не 
е определено поинаку. 

Одредбите на законите наведени во став 1 на 
овој член, со кои се регулирани правата на осигу-
рениците-борци од НОВ и шпанските борци се при-
менуваат и на осигурениците-борци од НОВ и шпан-
ските борци кога ги остваруват правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување по овој дого-
вор. 

Член 4 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување се остваруваат со признавање на својство-
то на осигуреник. 

Својството на осигуреник се установува од пр-
виот ден на наредниот месец откако по склучува-
њето на договорот колпортерот односно ревизорот 
остварил доход од член 2 став 2 на овој договор. 

Ако договорот за колпортерска дејност е склу-
чен во текот на месецот, висината на доходот од 
став 2 на овој член се утврдува сразмерно со бро-
јот на деновите поминати во вршење на колпор-
т е р е ^ дејност. 

Својството на осигуреник престанува со денот 
на раскинувањето на договорот за вршење на кол-
портере^ дејност, како и во случај кога осигу-
реникот во текот на три едноподруго календарски 
месеци не оствари доход најмалку од 500 бруто 
динари. 

Член 5 
Обврската за плаќање на придонес за пензис-

ко и инвалидско осигурување настанува со приз-
навањето на својството на осигуреник. 

За пензиското и инвалидското осигурување што 
се спроведува по овој договор се пресметуваат и 
уплатуваат придонеси пропишани со Статутот на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија од единствената основица оп-
ределена со овој договор. 

Член 6 
Основицата на осигурувањето што служи за 

определување на правата и плаќањето на придо-
несот се утврдува во единствен износ. 

Член 7 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства можат да ги остварат правата од пензис-
кото и инвалидското осигурување и тие да им се 
исплатуваат дури по престанокот на вршењето на 
колпортерската дејност и кога сите стасани придо-
неси за пензиското и инвалидското осигурување 
бидат уплатени во целост. 

Член 8 
Пензиите, паричниот надоместок за телесно ош-

тетување и додатокот за помош и нега по овој до-
говор се усогласуваат со движењето на трошоците 
на животот и со општите економски движења на 
вработените во Републиката, според мерилата и на-
челата утврдени со Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување и Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. 

Член 9 
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 10 
Правата од пензиското осигурување ги оства-

руваат осигурениците и членовите на нивните се-
мејства во обем и под условите определени со За-
конот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување, Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување, Статутот и другите општи 
акти на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија за лицата во здруже-
ниот труд, ако со овој договор не е определено по-
инаку. 

Член 11 
Осигурениците не можат да остварат старосна 

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

Член 12 
Право на старосна пензија може да се оствари 

откако осигуреникот помине најмалку 3 години во 
осигурување во својство на колпортер на печат, 
односно ревизор. 

Член 13 
Право на семејна пензија може да се оства-

ри ако умрениот осигуреник поминал најмалку 
една година во осигурување во својство на кол-
портер на печат, односно ревизор. 

Едногодишен рок на осигурување од ставот 1 
на овој член нема да се бара кога правото на се-
мејна пензија се остварува по смртта на осигу-
реникот, ако смртта настапила како последица на 
несреќа на работа или професионална болест. 

Член 14 
Старосната пензија се определува од пензиска-

та основа која се утврдува од просечниот износ на 
основиците на осигурувањето според кои е упла-
туван придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување во последните десет години на оси-
гурување пред остварувањето на правото на пен-
зија, или во кои и да било последователни десет го-
дини на осигурување од член 28 од овој договор. 

За пресметување на десетгодишниот просек на 
основиците на осигурување се земаат предвид само 
основиците на осигурување од онаа календарска 
година во која осигуреникот бил осигурен најмал-
ку 6 месеци. 

Член 15 
Додека осигуреникот не наврши 10 години на 

осигурување во својство на колпортер, сметано од 
1. 1. 1966 година наваму, пензиската основа ќе се 
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утврдува според основиците на осигурувањето по 
кои осигуреникот бил осигурен по 1. 1. 1966 годи-
на до денот на остварување правото на пензија, 
без примена на одредбите од член 14 став 2 од овој 
договор. 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 16 

Правата од инвалидското осигурување се обез-
бедуваат за случај на инвалидност, телесно оште-
тување од најмалку 30°/о и непосредна опасност од 
настапување на инвалидност во врска со вршење-
то на колпортерската дејност. 

Осигурениците се осигурени за сите случаи на 
инвалидност и телесно оштетување предизвикани 
од болест, повреда надвор од работата, несреќа на 
работа или професионална болест. 

Осигурениците ги остваруваат сите права од 
инвалидското осигурување во обем и под услови-
те што се определени со Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување и Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, ако со овој договор не е определено 
поинаку. 

По исклучок од претходниот став осигуреници-
те не можат, во случај на инвалидност од II кате-
горија, да остварат право на вработување на своја-
та работа со скратено работно време ниту надоме-
сток во врска со користење на тоа право. 

Член 17 
Инвалидност во смисла на член 53 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување и овој 
договор постои кога ка ј осигуреникот поради 
болест, повреда надвор од работата, несреќа на ра-
бота или професионална болест, настане губење 
или намалување на способноста за вршење на деј-
носта колпортер на печат, кое не може да се от-
страни со лекување, односно со мерки на медицин-
ска рехабилитација. 

Член 18 
Право на инвалидска пензија може да се ос-

твари откако осигуреникот помине најмалку 3 го-
дини во осигурување како колпортер на печат. 

По исклучок од став 1 на овој член осигурени-
кот кај кого настапи инвалидност предизвикана 
со несреќа на работа или професионална болест 
остварува право на инвалидска пензија и пред 
истекот на 3 години на осигурување во својство 
на колпортер на печат. 

Член 19 
Инвалидска пензија се определува од пензис-

ката основа што се утврдува на ист начин на кој 
се утврдува основата за старосна пензија според 
член 14 од овој договор. 

Член 20 
Осигуреник — инвалид на трудот од III катего-

рија на инвалидност, кој со оглед на положбата на 
инвалидноста и преостанатата работна способност 
не може да работи на друга соодветна работа, а 
кој се стекне со право на професионална рехаби-
литација, се оспособува по пат на приучување за 
работа на друга соодветна работа за која се бара 
стручна подготовка стечена со приучување (IV ка-
тегорија). 

На инвалид на трудот од III категорија на ин-
валидност, кој е оспособен за работа на друга со-
одветна работа без професионална рехабилитација, 
му се обезбедува вработување на работа односно 
работно место за кое не се бара стручна подго-
товка (V категорија). 

Член 21 
Право на професионална рехабилитација и вра-

ботување на колпортерите им се обезбедува по За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
и Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија во случај на 
инвалидност од III категорија. 

Трошоците во врска со професионалната реха-
билитација односно вработување на инвалидите од 
став 1 на овој член, вклучувајќи ги и паричните 
надоместоци што на инвалидите на трудот им при-
паѓаат по овој договор, паѓаат на товар на сред-
ствата на Заедницата. 

Член 22 
Професионалната рехабилитација на осигуре-

ниците и упатувањето на друга соодветна работа 
се врши на ист начин и по иста постапка како е 
тоа предвидено со одредбите на Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување и Статутот на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија. 

Член 23 
Како основа за определување на материјално-

то обезбедување во врска со професионалната ре-
хабилитација, како и за определување на привре-
мен надоместок во врска со користење правото на 
вработување на друга соодветна работа се зема 
основицата на осигурувањето од член 29 на овој 
договор. 

Висината на материјалното обезбедување од-
носно привремениот надоместок се определува во 
обем и под условите предвидени со одредбите на 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија што важат за осигурениците во 
здружениот труд. 

Член 24 
Кога за определување на одделни права по За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување 
и Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија се зема пред-
вид личниот доход на осигуреникот остварен во 
определен период пред настапувањето на инвалид-
носта, како личен доход за определување на тие 
права -по овој договор се земаат износите на осно-
виците на осигурувањето по кои осигуреникот бил 
осигурен во соодветниот временски период пресме-
тан во смисла на соодветните одредби од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија. 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 25 
Во пензиски стаж на осигурениците се смета: 
1) времето поминато во осигурување по овој 

договор, 
2) периодите на стажот на осигурување навр-

шени во осигурување по договорите за пензиско 
и инвалидско осигурување на колпортерите на пе-
чат, 

3) — а) времето поминато во вршење на кол-
портере^ дејност пред 1. 5.1961 година, ако таа деј-
ност е вршена како единствено или главно зани-
мање и тоа онолку време колку е поминато во оси-
гурување по договорот за социјално осигурување 
на колпортерите на печат или во работен однос по 
15. 5. 1945 година, 

— б) на осигуреник кој навршил 60 години 
на живот (маж) односно 55 години на живот (жена) 
и кој има најмалку 10 години колпортерска дејност 
пред востановувањето на социјалното осигурување 
на колпортерите на печат (пред 1. 5. 1961 година), 
се признава во пензиски стаж по две години од по-
ранешната колпортерска дејност за секоја година 
помината во осигурување или во работен однос по 
15. 5. 1945 година, со тоа што на тој начин од 
поранешната колпортерска дејност може да се при-
знае најмалку 20 години, 

— в) на осигуреник кој навршил 65 години 
живот (маж) односно 60 години живот (жена) и 
кој има најмалку 15 години колпортерска дејност 
пред почетокот на востановувањето на социјал-
ното осигурување на колпортерите на печат (пред 
1. 5. 1961 година), во пензиски стаж се признава по 
три години од поранешната колпортерска дејност 
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за секоја година помината во осигурување или во 
работен однос по 15. 5. 1945 година, 

4) периодите на пензиски стаж од член 142 до 
146 од Статутот на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, 

5) при пресметување во пензиски стаж на вре-
мето поминато во вршење на колпортерска дејност 
пред 1 мај 1961 година, овластената стручна служ-
ба е должна претходно да прибави податоци и 
мислење од новинското претпријатие или новин-
ската установа за обемот на колпортерската деј-
ност на осигуреникот (големина на подрачјето на 
кое осигуреникот вршел колпортерска дејност, при-
ближен број на продадени примероци на печат и 
др.) од кои може да се установи дали и во кое 
време колпортерската дејност му била единствено 
или главно занимање и дали е вршено постојано 
и непрекинато. 

Член 26 
Кога признавањето на определени периоди во 

пензиски стаж по Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија е условено со стекнување својство на работ-
ник во здружен труд или престанок на тоа свој-
ство, ќе се смета дека тој услов е исполнет со по-
четокот на вршењето на колпортерската дејност, 
односно одредено траење или престанок на врше-
њето на таа дејност. 

Член 27 
Временските периоди поминати во вршење на 

колпортерска дејност по 1. 5. 1961 година кои не 
биле признати во пензиски стаж во смисла на 
член 26 точка 1 од овој договор затоа што колпор-
терот во тоа време не бил во осигурување бидеј-
ќи не го остварил договорениот пропишан просе-
чен бруто доход, се сметаат како оправдани пре-
кините на работа при пресметувањето густината на 
стажот на осигурувањето по член 20 од Статутот 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија. 

Член 28 
Основицата на осигурување која служи за пла-

ќање на придонес за пензиско и инвалидско оси-
гурување и определување на правата се утврдува 
во месечен нето износ на личен доход од 1.860 ди-
нари. 

Член 29 
Во зависност од порастот на личните доходи на 

работниците во Републиката, основицата на^ оси-
гурувањето од претходниот член, почнувајќи од 
1. 1. 1976 година задолжително во почетокот на 
секоја календарска година се пресметува на соод-
ветен повисок износ со примена на валоризационен 
коефициент што е утврден со одлука на Собрание-
то на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

ПРИДОНЕСИ 

Член 30 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-

вање според овој договор се пресметува и упла-
тува од основицата на осигурување по стапката на 
придонесот за пензиско и инвалидско осигурување 
по одредбите на Статутот на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
за поодделни години (периоди) ги определува Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија за осигурени-
ците во здружениот труд. 

Обврската за уплата на придонесот стасува 
првиот ден во месецот за тековниот месец. 

Член 31 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигу-

рување на осигурениците го пресметува и уплату-
ва новинското претпријатие, односно новинската 
установа како обврзник за уплата на придонесот 

во полза на жиро — сметката на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. 

Обврзникот на придонес плаќа придонес пре-
сметан од основицата на осигурувањето која на 
осигуреникот му е определена по член 28 од овој 
договор. 

Член 32 
Обврската за плаќање на придонесот преста-

нува со изминувањето на 31-от ден на спреченоста 
за работа и придонесот не се плаќа за сето вре-
ме на непрекинатото траење на таа спреченост за 
работа. 

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 33 
Правото на старосна и инвалидска пензија ос-

тварено по овој договор, се користи по престано-
кот на вршењето на колпортерската дејност, а ис-
платата на пензијата се одредува почнувајќи од 
првиот ден на наредниот месец по уплатата на си-
те неплатени придонеси. 

За користењето, запирањето, губењето и преста-
нокот на останатите права од пензиското и инва-
лидското осигурување се применуваат одредбите 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија. 

Член 34 
На уживателот на пензија му се запира испла-

тата на пензијата за време додека е во работен 
однос или врши работи или задачи за основни и 
други организации на здружен труд, државни 
органи, задруги, општествени и други организации, 
како и за време на вршење самостојна дејност за 
која е установено задолжително пензиско и инва-
лидско осигурување. 

Заедницата може да одреди да им се исплату-
ва дел од пензијата на вработените корисници на 
пензија, или корисниците на пензија кои вршат саг 
мостојна дејност за која е установено задолжител-
но пензиско и инвалидско осигурување, кои пен-
зијата ја оствариле со пензиски стаж од 40 годи-
ни (маж) односно 35 години (жена) а истата е по-
мала од просечниот личен доход во Републиката за 
време на вработувањето односно вршењето на са-
мостојната дејност. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 35 

Права од пензиското и инвалидското осигу-
рување по овој договор може да оствари колпортер 
на печат односно ревизор на кого му е признато 
својство на осигуреник. 

Својството на осигуреник и основицата на оси-
гурување врз основа на пријавата, со решение ги 
утврдува овластената стручна служба на чие по-
драчје се наоѓа новинското претпријатие или уста-
нова со која е склучен договор во смисла на член 2 
од овој договор. Ова решение треба да содржи, по-
крај другото, фамилијарно и родено име на колпор-
терот на печат односно ревизорот износот на ос-
тварениот бруто приход од член 2 став 2 на овој до-
говор, износот на основицата на осигурувањето, 
стапката и износот на придонесот што го плаќа 
новинското претпријатие, новинската установа, од-
носно подносителот на пријавата, како и бројот на 
сметката на која се уплатува придонесот. 

Член 36 
Примерок од решението за признавање свој-

ството на осигуреник, за определување основица на 
осигурувањето, за пензискиот стаж и за правата 
од пензиското и инвалидското осигурување, овла-
стената стручна служба доставува до осигурени-
кот и подносителот на пријавата. 

Против решението од став 1 на овој член, оси-
гуреникот и подносителот на пријавата имаат пра-
во на жалба. 
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Член 37 
Пријава на осигурување, пријава за промена 

ца осигурување и одјава на осигурувањето подне-
суваат до надлежната овластена стручна служба 
новинските претпријатија и новинските установи, 
односно нивните деловни единици за сите колпор-
тери кои се занимаваат со продажба и разнесува-
ње на печат за нивна сметка и ревизорите на вес-
ници за себе (во натамошниот текст: подносител 
на пријава). 

Пријавата на осигурување се поднесува во рок 
од 8 дена по истекот на месецот во кој осигурени-
кот остварил бруто доход во износ од најмалку 500 
динари (член 2 став 2 од овој договор). 

Подносителот на пријавата е должен во рок од 
8 дена писмено да ја извести надлежната овласте-
на стручна служба за раскинување на договорот 
со ревизорот односно со колпортерот на печат, од-
носно да поднесе одјава од осигурувањето по исте-
кот на три едноподруго календарски месеци во кои 
е остварен месечен бруто доход помалку од изно-
сот утврден во член 2 став 2 од овој договор. 

Член 38 
Подносителот на пријавата е должен со при-

јавата на осигурувањето да приложи докази за 
пензискиот стаж. 

Член 39 
Ако со овој договор не е определено поинаку, 

правата од пензиското и инвалидското осигуру-
. вање се остваруваат по постапката утврдена со 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија и одредбите на 
Законот за општа управна постапка. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Колпортерите на печат односно ревизорите кои 

се осигурени по Договорот за пензиско и инвалид-
ско осигурување на колпортерите на печат на под-
рачјето на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
34/74) се сметаат за осигуреници по овој договор. 

Член 41 
Собранието на Заедницата може да одлучи по 

овој договор да се осигуруваат и колпортери на 
печат кои склучиле договор со новинско претпри-
јатие односно установа која не е потписник на овој 
договор, ако новинското претпријатие или устано-
ва Ш прифати условите од овој договор. 

Член 42 
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 другите 
потписници на овој договор. 

Член 43 
Во сите случаи кога овој договор се повикува 

на прописите 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, а дојде до измена во 
тие прописи, при остварувањето на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување и извршување-
то на обврските од овој договор ќе се применат со-
одветните изменети прописи. 

Член 44 
Со денот на влегувањето во сила на овој до-

говор престануваат да важат одредбите на Догово-
рот за пензиско и инвалидско осигурување на кол-
портерите на печат на подрачјето на СРМ бр. 
01-371/1 од 13. 6. 1974 година. 

Член 45 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

пишувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 го-
дина. 

бр. 01-1657/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
Д О Г О В А Р А Ч И : 

За Новинско-издавачкото претпријатие 
„Нова, Македонија" — Скопје, 

Јосиф Илиовски, е. р. 
За Новинско-издавачкото претпријатие 

„Политика" — Белград, 
Драгољуб Симиќ, е. р. 

За Новинско-издавачкото претпријатие 
„Борба" — Белград, 

Драган Паројчиќ, е. р. 

За Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Маке-

донија — Скопје, 
Илија Бошков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

109. 
Врз основа на член 4 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), работниците во основните организации Да 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции, работните луѓе во работните заедници во др-
жавните органи, во општествено-политичките орга-
низации и во другите работни заедници што не Се 
организирани како организации на здружениот труд, 
работниците вработени од други лица, работните лу-
ѓе кои вршат занаетчиска, угостителска и друга са-
мостојна дејност,' корисниците на пензија и работните 
луѓе кои вршат земјоделска дејност со средства за 
работа над кои постои право на сопственост од по-
драчјето на општината Кавадарци, заедно со работ-
ниците во организациите на здружениот труд што 
вршат здравствена дејност од подрачјето на општи-
ната Кавадарци ја склучија следната 

С А М О У П Р А В Н А С П О Г О Д Б А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За задоволување на своите лични и заеднички 

потреби и интереси во областа на здравството и 
здравственото осигурување врз начелата на заем-
ност и солидарност, работниците во основните ор-
ганизации на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации, работните луѓе во работните заед-
ници во државните органи, во општествено-политич-
ките организации и во другите работни заедници 
што не се организирав! како организации на здру-
жениот труд, работниците вработени од други ли-
ца, работните луѓе кои вршат занаетчиска, угости-
телска и друга самостојна дејност, корисниците на 
пензија (во натамошниот текст: работници) и ра-
ботните луѓе кои вршат земјоделска дејност со 
средства за работа над кои постои право на соп-
ственост (во натамошниот текст: земјоделци) од по-
драчјето на Општината, заедно со работниците во 
организациите на здружениот труд кои вршат 
здравствена дејност од подрачјето на општината 
Кавадарци основаат Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување-Кавадарци (во 
натамошниот текст: Општинска заедница). 
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Член 2 
Општинската заедница се основа како самоуп-

равна интересна заедница во областа на здравство-
то и здравственото осигурување за подрачјето на 
општината Кавадарци. 

Дејноста на Општинската заедница е од по-
себен општествен интерес. 

Општинската заедница има својство на правно 
лице. 

Седиштето на Општинската заедница е во К а -
вадарци. 

Член 3 
Во Општинската заедница работниците и зем-

јоделците како корисници на здравствените ус-
луги и други права од здравственото осигуру-
вање (во натамошниот текст: корисници на ус-
лугите) и работниците во организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност, како 
даватели на услуги, здружуваат труд и средства 
и остваруваат слободна размена на трудот, во 
услови и односи утврдени со оваа спогодба, Ста-
тутот и другите самоуправни акти во Општинската 
заедница и договори. 

Меѓусебните односи на корисниците на услу-
гите и давателите на услугите во Општинската за-
едница се утврдуваат така што на корисниците на 
услугите да им се обезбеди право да одлучуваат 
за. средствата што ги здружуваат во неа, а на да-
вателите на услугите право во слободната размена 
н а . трудот да обезбедуваат еднаква општествено-
економска положба како и работниците во други-
те организации на здружениот труд. 

Член 4 
Во Општинската заедница определени права од 

здравствената заштита и здравственото осигуру-
вање остваруваат и работниците вработени во 
странство за себе и членовите на своите семејства, 
како и Други здравствено неосигурени лица, во сог-
ласност со Законот и меѓународни договори. 

Член 5 
Во вршењето на својата дејност Општинската 

заедница соработува со другите самоуправни ин-
тересни заедници од областа на здравството и 
здравственото осигурување, со општествено-поли-
тичќите заедници и организации и други самоуправ-
ни организации и заедници. 

Член 6 
Општинската заедница се здружува со другите 

општински заедници од територијата на СР Маке-
донија во Републичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување (во натамошниот текст 
— Републичка Заедница) по пат на Самоуправна 
спогодба за здружување во Републичка заедница, со 
која се утврдуваат правата, обврските и одговор-
ностите на таа заедница. 

Со самоуправна спогодба или на друг начин 
^Републичката заедница може да се овласти за врше-
ње на други работи и задачи. 

II. МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИС-
НИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ И ДАВАТЕЛИТЕ НА УС-

ЛУГИТЕ 

Член 7 
Во Општинската заедница корисниците на услу-

гите и давателите на услугите рамноправно и заед-
нички ја утврдуваат политиката на развојот и уна-
предувањето на здравствената дејност, донесуваат 
програми и планови за развој на здравствената деј-
ност и го утврдуваат обемот на здравствената за-
штита, висината на придонесите за здравствено 
осигурување и остваруваат други заеднички инте-
реси во согласност со закон, оваа спогодба, Стату-
тот и другите самоуправни акти на Општинската 
заедница. 

1. Права и обврски на корисниците на услугите 

Член 8 
Во Општинската заедница корисниците на услу-

гите остваруваат право на здравствена заштита и 
други права од здравственото осигурување утврде-
ни со закон, оваа спогодба, Статутот и другите само-
управни општи акти на Општинската заедница. 

Член 9 
Во Општинската заедница корисниците на услу-

гите остваруваат право на: 
— задолжителните видови на здравствена за-

штита утврдени со закон, во обем утврден со соод-
ветна програма; 

— здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување, за случај на несреќа при 
работа и професионални заболувања, утврдени со 
закон; 

— други права од здравствената заштита и 
здравственото осигурување што самостојно ги ут-
врдува Општинската заедница. 

Член 10 
За правата од здравствената заштита и други-

те права од здравственото осигурување што ги 
утврдува Општинската заедница самостојно одлу-
чуваат: 

— работниците — корисници на услугите — за 
своите права; 

— земјоделците — корисници на услугите — з а 
своите права. 

Член 11 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Општинската заедница, се утврду-
ваат најмалку на нивото на правата што корисни-
ците на услугите (работниците и земјоделците) ги 
имале до 31 март 1974 година. 

Член 12 
Правата од здравственото осигурување над оние 

што се утврдени со закон и нивниот обем,' услови-
те и начинот на остварувањето на правата и за-
штитата на правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување се 
утврдуваат со Статутот и другите самоуправни оп-
шти акти на Општинската заедница. 

Член 13 
Средства потребни за обезбедување на правата 

на корисниците на услугите од членот 10 на оваа 
спогодба обезбедуваат: 

— обврзниците на придонес од член 24 од За -
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување; и 

— општествено-политичките заедници, од сво-
ите средства. 

Член 14 
Корисниците на услугите имаат право да орга-

низираат и спроведуваат контрола над условите и 
начинот под кои се укажува здравствена заштита 
од страна на давателите на услугите. 

2. Права и обврски на давателите на услугите 

Член 15 
Работниците од организациите на здружениот 

труд што вршат здравствена дејност — даватели на 
услугите со вршење на својата работа стекнуваат 
доход преку цената на здравствената заштита 
(здравствени услуги, програма, акција, мерки и 
друго) што ја укажуваат и со кои ги задоволуваат 
потребите на корисниците на услугите во областа 
на здравството. 

Цената на здравствената заштита ја утврдуваат 
заеднички и рамноправно корисниците на услугите 
и давателите на услугите, со примена на принципот 
за .слободна размена на трудот, врз основа на поли-
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тиката за развој и унапредување на здравствената 
дејност, програмата за здравствената заштита и рас-
положивите средства на Општинската заедница за 
тековната година. 

Член 16 
Давателите на услугите се должни да обезбедат 

целосна и квалитетна здравствена заштита во рам-
ките на утврдените права на здравствената зашти-
та на корисниците на услугите, со оптимално кори-
стење на техничките, кадровските, материјалните и 
други можности на организациите на здружениот 
труд што вршат здравствена дејност. 

III. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО 

Член 17 
Со работите на Општинската заедница управува 

Собранието на Општинската заедница. 
Собранието на Општинската заедница го сочину-

ваат: 
— Собор на делегатите на работниците — ко-

рисници на услугите; 
— Собор на делегатите на земјоделците — ко-

рисници на услугите; 
— Собор на делегатите на работниците од орга-

низациите на здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите. 

Член 18 
Соборот на делегатите на работниците — корис-

ници на услугите се состои од 23 делегати. 
Соборот на делегатите на земјоделците — корис-

ници на услугите се состои од 8 делегати. 
Соборот на делегатите на давателите на услу-

гите се состои од 9 делегати. 

Член 19 
Делегатите во соборите на Собранието на Оп-

штинската заедница се избираат за време од 4 
години. 

Никој не може повеќе од двапати едноподруго 
да биде избран за делегат на собор на Собранието 
на Општинската заедница. 

Изборот и отповикувањето на делегатите на 
соборите на Собранието на Општинската заедница 
се врши на начин и по постапка утврдена со За-
конот за избор на делегации и делегати на собра-
нијата на самоуправните интересни заедници. 

Член 20 
При заземањето на ставови по прашањата за 

кои се одлучува во Собранието делегатот постапува 
во согласност со насоките и основните ставови на 
делегацијата односно делегациите кои го избрале 
за свој делегат, со уважување на интересите и 
ставовите и на другите делегати и пошироките 
општествени интереси и потреби. 

Член 21 
Делегатот за својата работа е одговорен пред 

делегацијата односно делегациите кои го избрале 
и е должен да ги известува за работата на Собра-
нието и за својата работа. 

Член 22 
Со статутот на Општинската заедница поблиску 

се утврдуваат правата, должностите и одговорнос-
тите на делегатите пред делегацијата, односно де-
легациите кои ги избрале. 

Член 23 
Собранието на Општинската заедница ги врши 

особено следните работи: 
1. донесува статут на Општинската заедница; 
2. ја утврдува политиката за развој и унапре-

дување на здравствената дејност и донесува годи-
шни и перспективни планови за развој на здрав-
ствената дејност; 

3. ја утврдува програмата за здравствена за-
штита на Општинската заедница; 

4. донесува финансиски план и ја утврдува за-
вршната сметка на Општинската заедница; 

5. го усвојува годишниот извештај за работа на 
Општинската заедница; 

6. одлучува за склучување спогодби со општес-
твено-политичките заедници за обезбедување здрав-
ствена заштита на ^осигурените лица; 

7. ги утврдува основите и условите за обезбе-
дување слободна размена на трудот меѓу корисни-
ците на услугите и давателите на услугите и це-
ната на здравствената заштита; 

8. ги утврдува основиците за определување на 
придонеси за здравствено осигурување на лицата 
кои вршат самостојни и професионални дејности и 
за други категории осиуреници за кои основицата 
не е утврдена со закон; 

9. ги утврдува придонесите за здравственото 
осигурување; 

10. ги утврдува основите и мерилата за издвоју-
вање на средства во резервниот фонд на Општин-
ската заедница; 

11. донесува општи акти за правата од здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување; 

12. одлучува за обезбедување дополнителни 
средства и за начинот на покривање на загубите 
во работењето на Општинската заедница; 

13. спогодбено со другите заедници на здравство-
то и здравственото осигурување го определува на-
чинот на управување со фондот за реосигурување, 
видовите и обемот на ризиците што се реосигуру-
ваат, тарифите и премиите за реосигурување, надо-
местоците што со обезбедуваат во случај на наста-
пување на реосигурените ризици и условите и по-
стапката за остварување на овие ризици; 

14. ги избира и отповикува членовите на из-
вршните органи и другите постојани и повремени 
органи и тела на Собранието; 

15. одлучува за основањето и организацијата на 
стручната служба на Општинската заедница за вр-
шење на стручни, административни и финансиски 
работи и го утврдува износот на средствата по-
требни за вршење на тие работи; 

16. одлучува за склучување спогодба за регу-
лирање на меѓусебните односи меѓу Општинската 
заедница и работниците на Стручната служба; 

17. го именува и разрешува индивидуалниот ра-
ботоводен орган на Стручната служба и работни-
ците на раководни работни места утврдени со спо-
годбата од претходната точка; 

18. дава согласност на општите акти на Струч-
ната служба за кои таква согласност е предвидена 
со спогодбата од точка 16; 

19. одлучува за склучување спогодби со други 
интересни заедници и организации за вршење на 
определени стручни, финансиски и административ-
ни работи за тие заедници односно организации од 
страна на Стручната служба; 

20. избира и отповикува делегати во Собрание-
то на Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување; 

21. врши и други работи кои со Закон, Статутот 
и другите самоуправни општи акти на Општинска-
та заедница ќе му бидат ставени во надлежност. 

Член 24 
За вршење на работите од член 23, став 1, 

точка 1, 4 и 5 и 14—20 одлучува Собранието на 
Општинската заедница на заедничка седница на 
сите собори на делегатите. 

За вршење на работите од член 23, став 1, точ-
ка 2, 3, 6—10, 12, 13 одлучува рамноправно Соборот 
на делегатите на давателите на услугите. 

За вишење на работите од член 23, став 1, точ-
ка 2, 3, 7, 9, 10, 12 и 13 одлучуваат рамноправно Со-
борот на делегатите на корисниците на услугите — 
земјоделци и Соборот на делегатите на давателите 
на услугите. 

За вршење на работите од член 23, став 1, точ-
ка 11 одлучува самостојно Соборот на делегатите на 
корисниците — работници односно Соборот на де-
легатите на корисниците — земјоделци. 
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Член 25 
Соборите на Собранието на Општинската заед-

ница заеднички, рамноправно или самостојно од-
лучуваат и за други прашања утврдени со Стату-
тот и другите самоуправни општи акти на Општин-
ската заедница. 

Член 26 
За работите за кои соборите на Собранието на 

Општинската заедница одлучуваат на заедничка 
седница на сите собори, одлука се донесува со мно-
зинство на гласови на сите делегати присутни на 
седницата на Собранието. 

За работите за кои рамноправно одлучуваат 
Соборот на делегатите на корисниците на услугите 
и Соборот на делегатите на давателите на услугите, 
одлука се донесува на посебни седници на собо-
рите со мнозинство гласови на присутните делега-
ти. Одлуката се смета за донесена ако е усвоена со 
мнозинство на гласови во двата собора. 

За работите за кои соборите на делегатите од-
лучуваат самостојно, одлука се донесува со мно-
зинство на гласови на присутните делегати на сед-
ницата на соборот. 

Член 27 
Ако при одлучувањето за работите во надлеж-

ност на Собранието на Општинската заедница, за 
кои рамноправно одлучуваат соборите на делегати-
те на посебни седници, не се постигне согласност 
по два претреса едноподруго, се пристапува кон по-
стапка за усогласување. 

Постапката за усогласување ја спроведува За-
едничка комисија во која секој собор избира една-
ков број членови. 

Комисијата работи по постапка утврдена со Де-
ловникот на Собранието. 

Ако Комисијата не постигне усогласување на 
ставовите по спорното прашање и ако надлежни-
от собор на делегатите на корисниците на услугите 
и соборот на делегатите на давателите на услугите 
не го усвојат предлогот на Комисијата, Собранието 
на општината Кавадарци донесува одлука со која 
привремено го решава тоа прашање. 

Одлуката од претходниот став се применува до 
донесување на одлука по истото прашање од Соб-
ранието на Општинската заедница. 

Член 28 
Собранието од редот на своите членови избира 

претседател на Собранието и негов заменик. 
Секој собор на делегатите на Собранието на 

Општинската заедница од редот на своите членови 
избира претседател на соборот и негов заменик. 

Претседателот на Собранието, претседателите на 
соборите на делегатите на Собранието и нивните 
заменици ги вршат работите кои со Статутот на 
Општинската заедница, Деловникот и другите оп-
шти акти им се ставени во надлежност. 

Член 29 
Собранието на Општинската заедница одредени 

извршни функции доверува на своите извршни ор-
гани. 

Член 30 
Собранието на Општинската заедница може да 

формира постојани и повремени органи и тела: 

Член 31 
Со Статутот и со другите самоуправни општи 

акти на Општинската заедница се утврдуваат из-
вршните органи и постојаните и повремените тела 
на Собранието, нивниот состав и делокруг на овла-
стување. 

Член 32 
Собранието на Општинската заедница учеству-

ва во работата на Собранието на општина Кава-
дарци во согласност со Статутот на општина Кава-
дарци. 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 33 
Финансирањето на Општинската заедница се 

врши според соодветните одредби на Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението и За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување. 

Член 34 
Со Статутот и другите самоуправни општи ак-

ти на Општинската заедница поблиску се уреду-
ваат прашањата во врска со финансирањето на 
Општинската заедница. 

V. СТРУЧНА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 35 
Општинската заедница обезбедува вршење на 

стручните, административните и финансиските ра-
боти од својата надлежност преку Стручна служ-
ба организирана како работна заедница во нејзин 
состав. 

Член 36 
Организацијата и делокругот на Стручната слу-

жба на Општинската заедница се утврдува со Ста-
тутот или друг самоуправен општ акт на Општин-
ската заедница. 

Член 37 
Стручната служба на Општинската заедница 

работи врз основа на Програмата за работа на Соб-
ранието. 

Член 38 
Средствата за работа на Стручната служба ги 

утврдува Собранието со финансискиот план, врз 
основа на Програмата за работа на Општинската 
заедница. 

Член 39 
Меѓусебните права и обврски на Општинската 

заедница и работниците на Стручната служба се 
регулираат со посебна спогодба, во согласност со 

VI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ОПШТИНСКА-
ТА ЗАЕДНИЦА, КОНТРОЛА И ОДГОВОРНОСТ 

Член 40 
Работата на Собранието и на другите органи 

на Општинската заедница е јавна. 
Начинот на обезбедување на јавноста во рабо-

тењето се регулира со Статутот на Општинската 
заедница. 

Член 41 
Начинот на информирањето на членовите на 

Општинската заедница за работата на нејзините 
управни органи и Стручната служба се уредува со 
Статутот и другите самоуправни општи акти на 
Општинската заедница. 

Член 42 
Општинската заедница е одговорна за врше-

њето на својата дејност пред Собранието на оп-
штината Кавадарци на кое му поднесува годишен 
извештај за својата работа. 

Собранието на Општинската заедница е дол-
жно да ги разгледа забелешките, препораките и 
предлозите на општествено-политичките заедници 
и да ги извести за донесените заклучоци. 

Член 43 
Општинската заедница организира самоуправ-

на контрола од нејзините членови над работата на 
органите на управувањето и Стручната служба, 
како и над начинот и условите под кои се укажува 
здравствената заштита. 
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Начинот на организирањето на самоуправната 
контрола поблиску се уредува со Статутот или 
друг општ акт на Општинската заедница. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Со денот на отпочнувањето со работа на Оп-

штинската заедница, на неа преминуваат сите пра-
ва и обврски на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Титов Велес и Заедни-
цата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Титов Велес. 

Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Титов Велес и Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Титов 
Велес продолжуваат со работа и по склучувањето 
на оваа спогодба, до денот на конституирањето 
на Општинската заедница. 

Член 45 
Работниците на Стручната служба на Заедни-

цата на здравственото осигурување на работници-
те и земјоделците на општина Кавадарци, преми-
нуваат во Стручната служба на Општинската заед-
ница. 

Член 46 
, • Измени и дополнувања на Спогодбата се вр-

шат според постапката за нејзиното склучување 
утврдена со член 4 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување. 

Член 47 
Оваа спогодба се смета за усвоена кога за неа 

со мнозинство на гласови се изјаснат мнозинството 
од соборите на корисниците на услугите и мнозин-
ството од соборите на давателите на услугите, а за 
'склучена — кога ја потпишат овластените прет-
ставници на корисниците на услугите и на давате-
лите на услугите. 

Оваа спогодба ќе се применува на сите корис-
ници на услугите и на сите даватели на услугите 
од подрачјето на Општинската заедница. 

Оваа спогодба ја потврдува Собранието на оп-
штина Кавадарци. 

Член 48 
Подготовките за конституирање на Општин-

ската заедница — Кавадарци ќе ги изврши Ини-
цијативен одбор, именуван од Собранието на оп-
штина Кавадарци. 

Член 49 
Првото собрание на Општинската заедница — 

Кавадарци ќе го свика Иницијативниот одбор нај-
доцна до 30 април 1974 година. 

Бр. 952 
18 февруари 1976 година 

Кавадарци 
За Иницијативниот одбор, 

Претседател, 
Ратко Митев, с.р. 

НО. 

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 
•за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр 21/71) и член 23, 
став 9 од Самоуправната спогодба за основање 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, на седницата одр-
жана на 26 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Придонесите за здравственото осигурување на 

земјоделците за 1976 година се определуваат и тоа: 
1. За осигурениците — земјоделци кои имаат 

сопствена земја (катастарски доход) се плаќа: 
а) По стапка од 10% на катастарски приход 

(доход), во кој се содржани: 
— стапката на придонесот за задолжителните 

видови на здравствена заштита од 2,60%, 
— стапката на придонесот за правата на здрав-

ствената заштита над задолжителните видови — од 
*7,40%; 

б) По 30,00 динари за секој член (за секое оси-
гурено лице) од домаќинствата, кој износ содржи: 

— износот од 7,80 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, 

— износот од 22,80 динари на име придонес за 
правата од здравствено осигурување над задолжи-
телните видови. 

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја (паушалисти), а се занимаваат со 
земјоделска дејност се плаќа: 

а) по 60,00 динари за домаќинство, во кој износ 
се содржани: 

— износот од 15,60 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, 

— износот од 44,40 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови; 

б) по 30,00 динари за секој член од домаќин-
ството (за секое осигурено лице), во кој износ се 
содржани: 

— износот од 7,80 динари на име придонес за 
задолжителните видови на . здравствената зашти-

^ та, и 
— износот од 22,20 динари, на име придонес 

за правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-779 од 18. 12. 1974 
година. 

Бр. 01-952 
20 декември 1975 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р 

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6, член 25, 
став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74) и член 23, точка 21 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кавадарци, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 26 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУ-
РЕНИЦИТЕ ПРИВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите за здравствено осигурување на 
осигурениците привремено вон работен однос за 
1976 година. 
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II 
За лицата кои привремено ќе останат вон рабо-

тен однос и кои во одредениот рок утврден според 
Законот за материјално обезбедување на привре-
мено безработните ќе се пријават во Заедницата 
за вработување врз основа на што ќе имаат право 
на материјално обезбедување и право на здрав-
ствена заштита, придонесот за здравствено осигу-
рување ќе се плаќа: 

— по 7,5% од основицата на бруто износот што 
служи за материјално обезбедување; 

— по 9,80% од основицата на нето износот што 
служи за материјално обезбедување. 

III 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствено осигурување ја сочинува из-
носот исплатен на име паричен надоместок на при-
времено безработните лица во време за кое се 
пресметува и исплатува придонес за здравствено 
осигурување. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното об-

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

V 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-240 ЈОД 2 април 
1975 година. 

Бр. 01-961 
26 декември 1975 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шупевски, е. р 

112. 

Врз основа на член 101 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 23, точка 21 од Са-
моуправната спогодба за основање Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кавадарци, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување — Кавадарци, на сед-
ницата одржана на 26 декември 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО (ДЕТАШИРАНИ РА-

БОТНИЦИ) 

I 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство се определува во ви-
сочина од 20% од нето личниот доход, односно ос-
новицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес се пресметува одделно за 
секој осигурен ризик според единствени износи на 
придонеси. 

Посебен придонес се плаќа во валута во која 
се прима личниот доход. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-235 од 2. април 
1975 година. 

Бр. 01-962 
26 декември 1975 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шупевски, е. р 

113. 
Врз основа на член 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9, став 1, алинеја 
8 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23, 
точка 21 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кавадарци, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, на заедничката 
седница на сите три собори, одржана на 26. декем-
ври 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 
НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 

ИЗДРЖУВАЊЕ 

I 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица членови-
те на семејството и другите лица кои се осигурени 
според одредбите на Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/71), како и условите под кои се смета 
дека издржуваното лице нема сопствени средства 
доволни за издржување. 

II 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат во 
заедничко семејство и немаат сопствени приходи 
за издржување. 

III 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување ако нивниот катастарски приход од земјо-
делие не го надминува износот од 500 динари го-
дишно по едно издржувано лице, или ако другите 
приходи не го надминуваат износот од 200 динари 
месечно по едно издржувано лице, или ако ката-
старскиот приход или другите приходи заедно не 
го надминуваат износот од 1.750 динари годишно 
по едно издржувано лице. 

Уверението за семејната и материјалната по-
ложба од управа за приходи да гласи од претход-
ната година. 

IV 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за 
издржувано лице ако неговите сопствени приходи 
не ги надминуваат износите предвидени во член. 3 
на оваа одлука и ако осигуреникот учествува во 
трошоците на неговата издршка со најмалку 
375 динари месечно. 

I 
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Се смета дека лицата земени на издржување 
немаат сопствени приходи доволни за издржување, 
ако нивните приходи односно приходите на нив-
ните родители по член на домаќинство не ги над-
минуваат износите предвидени во член 3 од оваа 
одлука. 

VI 
Како приходи во смисла на член 3 од оваа од-

лука не се сметаат приходите по основ на инва-
лиднина за телесно оштетување и додаток за по-
мош и нега што се обезбедуваат според прописите 
од инвалидското осигурување, како и другите при-
мања на издржуваното лице за кои според посеб-
ни прописи со кои се установува одделното прима-
ње, изрично е утврдено дека не се земаат предвид 
при утврдувањето на имотната состојба на дома-
ќинството. 

VII 
Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе 

важат додека со Самоуправен договор на Заедни-
цата на здравственото осигурување на СР Маке-
донија или со соодветен акт на Сојузот на заедни-
ците на здравственото осигурување во СР Македо-
нија овие износи не бидат определени поинаку. 

VIII 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за условите 
под кои се смета дека осигуреникот издржува чле-
нови на семејството и дека членот на семејството 
нема сопствени приходи доволни за издржување, 
донесена од Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Кавадар-
ци, бр. 01-228 од 27 март 1975 година 

IX 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

X 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-228 од 27. март 
1975 година. 

Бр. 01-963 
26 декември 1975 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р 

114. 

Врз основа на член 88 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71) и член 23, став 1, точка 10 
од Самоуправната спогодба за основање на Самоуп-
равна интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кавадарци, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кавадарци, на за-
едничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 26 декември 1975 година, донесе 

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

ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката за задолжително издвојување на сред-

ствата во резервниот фонд на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување на работниците 
— Кавадарци за 1976 година се утврдува на 3% од 
вкупните приходи на Заедницата. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Член 3 
Со влегувањето во сила на ова одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-778 од 18 декември 
1974 година. 

Бр. 01-953 
28 декември 1975 година 

Кавадарци 

Собор на делегатите на 
давателите на услуги, 

Претседател, 
д-р Тоде Галев, е. р. 

Собор на делегатите на 
корисници на услуги — 

работници 
Претседател, 

Марија Ѓорѓиев«, е. р. 

Собрание на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото 

осигурување — Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на Зухра 
Имшиќ од село Лојане, Кумановско, против туже-
ниот Исмет Имшиќ, со непознато место на живее-
ње, вредност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Исмет Имшиќ во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот, да се јави 
во судот или да ја соопшти својата точка адреса. 
Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му 
одреди привремен старател, согласно чл. 77 од 
ЗИП, кој ќе го застапува до правосилното окончу-
вање на бракоразводна«? спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1298 ОД 
19. XI. 1975 година. (23) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на бракот по тужбата на тужителот Ду-
шан Ристов од село Ваташа, Кавадарци, против ту-
жената Ленка Ристова, со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужената Ленка Ристова да се 
јави во судот или да ја соопшти својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно ќе и се определи старател кој ќе ја 
застапува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2811/1972. 
(24) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Темелкоска Блага од Прилеп, ул. „Цане Ко-

р е е ц " бр. 151-а, поднесе тужба до овој суд за 
оспорување на татковство против Цветковски Љу-
бе, од село Мало Коњари и Темелкоска Гордана, 
сега двајцата во неизвесност со непознато место на 
живеење. 

Бидејќи тужените Љубе и Гордана се во неиз-
весност, се покануваат во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јават во овој суд или да одредат свои 
застапници. Во спротивно на истите ќе им бидат 
одредени застапници по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 20/76. (22) 
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РЕДОВНА ЛИКВИДАЦИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА 
УРБАНИЗАМ, АРХИТЕКТУРА И КОМУНАЛНО 

СТОПАНИСУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје донесе 
решение Рл. 1/76 од 24. И. 1976 година за спрове-
дување на постапка за редовна ликвидација на 
Заводот за урбанизам, архитектура и комунално-
стопанисување — Гевгелија. 

За ликвидационен управник се назначува Зора 
Чавдарова од Гевгелија, ул. „Илија Миев" бр. 24. 

Се повикуваат должниците да ги исплатат сво-
ите долгови веднаш, а доверителите да ги прија-
ват своите долгови до ликвидациониот управник 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен лист на СФРЈ" и „Службен весник на 
СРМ". 

Огласот за спроведување на постапката за ре-
довна ликвидација е истакнат на судската табла 
на 24. II. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, 24. II. 
1976 година. (52) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Шумарскиот инсти-

тут — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 

1. За избор на научен соработник или реизбор 
на асистент во Отсекот за педологија и микро-
биологија со исхрана на шумските почви. 

2. За избор на научен соработник или реизбор 
на асистент во Отсекот за заштита на шумите и 
нејзините производи. 

Кандидатите треба да поднесат куса биографи-
ја, список на научни и стручни трудови, како и 
самите трудови и да ги исполнуваат условите по 
Законот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/1974). 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО НА СРМ 

— СКОПЈЕ 

р ас п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

За избор на еден асистент во Одделението за 
лозарство. 

Услови: 

Кандидатот да има завршено земјоделски фа-
култет — лозаро-овоштарски смер со среден успех 

Бр. 7 — Стр. 135 

најмалку 8, да е стажант во научна институција, да 
покажува способност и наклоност за научна ра-
бота од областа на лозарството и винарството, да 
ја регулирал воената обврска и да не е постар од 
27 години. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
Пријавите со опис на движењето на работата, 

со куса биографија се доставуваат до Заводот за 
унапредување на лозарството и винарството на 
СРМ — Скопје. 

(53) 

СОДРЖИНА 

Страна 
66. Програма за користење на средствата на-

платени од паричните казни изречени од 
судовите од општа надлежност — — — 121 

67. Правилник за начинот и условите за из-
вестување на надлежните органи за извр-
шеното систематско набљудување и испи-
тување на загаденоста на воздухот на 
територијата на Републиката — — — 121 

68. Правилник за потребните стручни кадри, 
опрема, уреди, инструменти и простории 
што мораат да ги имаат организациите на 
здружен труд, определени да вршат кон-
трола на загаденоста на воздухот и мере-
ња на испуштените штетни материи во 
воздухот — — — — — — — — — 122 

69. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 47/74 од 16 јануари 1976 година — 122 

70. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 53/75 од 4 февруари 1976 година — 123 

71. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 93/75 од 16 јануари 1976 година — 124 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

108. Договор за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување на колпорте-
рите на печат — — — — — — — 124 

109. Самоуправна спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци 128 

НО. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците за 1976 година 132 

111. Одлука за утврдување стапката на придо-
несите за здравствено осигурување на 
осигурениците привремено вон работен 
однос — — — — — — — — — 132 

112. Одлука за висината на стапката на по-
себниот придонес за користење здравстве-
на заштита во странство {деташирани ра-
ботници) — — — — — — — — — 133 

113. Одлука за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на семеј-
ството и дека членот на семејството нема 
сопствени приходи доволни за издржу-
вање — — — — — — — — — — 133 

114. Одлука за висината на стапката на за-
должителната резерва за 1976 година — 134 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Ејуп Муртезани од Тетово, ул. „101" бр. 26 за за-
вршено IV одделение во Трговското училиште на 
Трговската младина во Тетово, през учебната 1939/40 
година, се огласува за неважно. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 113/76. 
(25) 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа од печат 
З Б И Р К А 

ИА СУДСКИ ОДЛУКИ 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Збирката ги содржи, покрај предговор, сите одлуки од судската практика на 
Врховниот суд на Македонија за десеттого дишен период заклучно со 1974 година. 

Материјата е систематизирана по области во три дела: 
— одлуки од судската практика по кривично право, 
— одлуки од судската практика по граѓанско право, 
— одлуки од судската практика по управни спорови. 
Кон збирката е даден и регистар на поимите. 
Оваа збирка може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, 

јавните обвинители и правобранители, адво патите и на правниците во органите на упра-
вата и во организациите на здружениот труд, и на другите организации во уедначување 
на судската и управната практика. 

Цената е 150 динари. 
З А К О Н 

ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите 

Збирката содржи, покрај републичкиот Закон, и делови од сојузниот Закон за 
наследувањето што се во важност. 

Збирката има за цел да го олесни користењето на Законот за наследувањето, 
кој спаѓа меѓу првите закони од новата проширена надлежност на републиките со но-
вата содржина и суштина на југословенскиот федерализам. Со објаснувањата и со прика-
зот на судската практика, како и со регл старот на поимите, Збирката претставува една 
вообличена целина од овој вид, која ќе им послужи како прирачно помагало на судо-
вите и другите правосудни и заинтересирани органи, на работните организации, на адво-
катите и на сите други што на непосреден или посреден начин пројавуваат интерес за 
проблемите на наследувањето. 

Збирката ја приготвил: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Маке* 
довија; судската практика ја средила: Мирослава Каличанин, советник во Републичкиот 
секретаријат за правосудство. 

Рецензија и предговор д-р Горѓи Цаца, републички секретар за правосудство. 
Цената е 42 динари. 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Овој нов деловник е донесен од Собранието на СРМ при крајот на минатата 

година, а објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 37/75. 
Со Деловникот се утврдуваат пра вилата за работа и организација на Со-

бранието на СР Македонија, неговите собори, како и на работните тела на Собранието и 
на соборите. 

Цената на збирката е 25 динари. 
Се наоѓа во печат: 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

Збирката ги содржи: Закон за бракот, Закон за односите на родителите и де-
цата, Закон за посвојување, Правилник за начинот на водење евиденција за посвоените 
лица и за определување на документи за по својувањето, Закон за старателство, Закон за 
личното име, Закон за прогласување на ис чезнати лица за умрени и за докажување 
смртта, Закон за матичните книги, Упатство за водење на матичните книги, предговор и 
предметен регистар. 

Целта на збирката е да ја олесни примената на законите и другите прописи. 
Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што ги решаваат про-
блемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите 
на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите, како и на гра-
ѓаните и студентите. 

Збирката ја приготвил: д-р Миле Хаџи Василев-Вардарски, професор на 
Правниот факултет во Скопје. 

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија: 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 
Цена на збирката е 30 динари. 
ЗБИРКА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања. 
Збирката има 650 страници во дво бојна корица. 
Цена на збирката е 120 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА на Уставниот суд на Македонија 
Цена на збирката е 50 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ за избор ниот систем во организациите на здружениот 

труд (избор на работнички совети, други органи на управување и директори), со објас-
нувања и обрасци. 

Цена на збирката е 45 динари. 
Порачки прима Претплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, 

пошт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на опште-
ственото книговодство — Скопје. 

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 


