
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 6 февруари 1976 
С к о п ј е 

Број 3 Год. ХХХП 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
12 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

18. 
Врз основа на член 7 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУ-
ЧУВАЊЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА 

ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ И 
УСЛУГИТЕ 

Член 1 

Во Уредбата за начинот и постапката за склучу-
вање на спогодбите за промена на затечените цени 
на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/72), во членот 5 ставот 1 се менува 
и гласи: 

„Учесниците во склучувањето на спогодбите се 
производителите и купувачите на производите од-
носно вршителите на услугите и корисниците на 
услугите, за оние производи и услуги за кои со 
посебен пропис е пропишана мерка на непосредна 
општествена контрола на цените — задржување на 
цените на затечено ниво". 

Член 2 

По членот 9 се додава член 9а, кој гласи: 
„Ако во склучената спогодба основ за зголему-

вање на цените на производите било зголемување 
на цените на тие производи при увозот, односно 
извозот, или зголемување на цените на суровините 
што се користат за производството на производите 
на кои се однесува спогодбата, и доколку по денот 
на влегувањето во сила на спогодбата дојде до на-
малување на тие увозно-извозни цени, односно на 
цените на суровините, производните организации на 
здружениот труд се должни да извршат соодветно 
намалување на цените на кои се однесува спогод-
бата и за новите цени да му достават ценовник на 
Републичкиот завод за цени. 

Ако производните организации на здружениот 
труд не извршат намалување на цените од став 1 
на овој член, директорот на Републичкиот завод 
за цени може да го запре натамошното применува-
ње на цените од спогодбата и тие цени да ги врати 
до нивото пред денот на влегувањето во сила на 
спогодбата. 

Доколку производната организација на здруже-
ниот труд не изврши намалување на цените спо-
ред став 1 од овој член, разликата во цената ќе 
се смета како неоправдано остварена имотна ко-
рист. 

Производните организации на здружениот труд 
се должни да го известуваат Републичкиот завод 
за цени за секое намалување на увозно-извозните 
цени, односно на цените на суровините од став 1 
на овој член". 

Член 3 

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

Бр. 12-2481/2 
16 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Џопов, е. р. 

19. 
Врз основа на членот 36-6 од Законот за орга-

низација на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65, 50/68, 
51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВА-
ТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕН-

СКАТА ШТЕДИЛНИЦА 

Член 1 
Во Одлуката за давање кредити од средствата 

на штедните влогови к а ј Поштенската штедилни-
ца („Службен весник на СРМ", бр. 11/75), во точ-
ката 6 износот од 10.000.000 динари се заменува 
со износ од 17.900.000 динари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија." 

Број 12-2674/2 
22 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

20. 
Врз основа на член 76 став 2 од Законот за 

извршување на кривичните санкции („Службен 
весник на СРМ", бр. 47/73), Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ШТО 
ИМААТ КАРАКТЕР НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛЖ-
НОСТИ ВО КАЗНЕНО -ПОПРАВНА УСТАНОВА 
И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ВО ТЕТОВО 

Член 1 

Со оваа одлука се определуваат работните ме-
ста на определени должности во казнено-поправ-
на установа и Воспитно-поправниот дом во Тетово 
на кои тежината на работите и посебните услови 
под кои тие се вршат, битно влијаат врз намалу-
вањето на работната способност. 
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Член 2 

Како работни места' што имаат карактер на 
определени должности во казнено-поправна уста-
нова и воспитно-поправниот дом се сметаат: 

1. управител; 
2. заменик или помошник управител; 
3. психолог; 
4. социјален работник; 
5. наставник за општо и стручно образование 

кој има својство на работник во казнено-поправна 
установа и воспитно-поправен дом; 

6. референт за хемиско-техничка заштита; 
7. фотограф — дактилоскопер; 
8. магационер во затворениот дел на казнено-

поправна установа и воспитно-поправниот дом; 
9. домаќин во затворениот дел во казнено-по-

правна установа и воспитно-поправниот дом; 
10. готвач во затворениот дел во казнено-по-

правната установа и во опитно-поправниот дом; 
11. бербер во затворениот дел во казнено-по-

правната установа и воспитно-поправниот дом. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на работ-
ните места на определени должности во казнено-
поправни установи и воспитно-поправен дом на кои 
тежината на работите и посебните услови под кои 
тие се вршат битно влијаат врз намалувањето на 
работната способност („Службен весник на СРМ", 
бр. 41/73). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 12-2716/1 
29 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

21. 
Врз основа на член 3 и 19 од Законот за ре-

публичките совети („Службен весник на СРМ" бр. 
27/75), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОВОЈ СОВЕТ ОД РЕДОТ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ, 

НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ 

1. За претседател на Републичкиот совет за 
прашања на општественото уредување се имену-
ва д-р Трајче Труј оски, потпретседател на Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

2. Членови на Републичкиот совет за прашања 
на општественото уредување, определени од орга-
ните и организациите што учествуваат во рабо-
тата на Советот се: 

Мито Мицајков, потпретседател на Собранието 
на СРМ, од Собранието на СРМ, 

Љупчо Арсов, член на Претседателството на 
СРМ, од Претседателството на СРМ, 

д-р Владимир Митков, член на Извршниот со-
вет, од Извршниот совет на Собранието на СРМ, 

Сервет Салиу, секретар во Извршниот комитет 
на Претседателството на ЦК СКМ, од Сојузот на 
комунистите на Македонија, 

Милан Панчевски, член на Секретаријатот на 
Претседателството на Републичката конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија, од Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Македонија, 

Кицо Цонковски, потпретседател на Претседа-
телството на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија, од Сојузот на синдикатите на Македонија, 

Живко Трајковски, секретар на Стопанската 
комора на Македонија, од Стопанската комора на 
Македонија. 

3. За членови на Републичкиот совет за пра-
шања на општественото уредување од редот на 
општествените, научните и стручните работници се 
именуваат: 

1. Ариф Аго, главен уредник на „Бирлик" — 
Скопје, 

2. Борче Атанасовски, секретар во Градскиот 
комитет на СКМ — Скопје, 

3. Велимир Гиновски, директор на Хемиско-
електрометалуршкиот комбинат „Југохром "— Је -
гуновце, 

4. Евгени Димитров, редовен професор на Прав-
ниот факултет во Скопје, 

5. Владо Муратовски, претседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на град Скопје, 

6. Методија Петровски, претседател на Собра-
нието на општината Куманово, 

7. д-р Стрезо Стрезовски, вонреден професор 
на Правниот факултет во Скопје, 

8. д-р Иво Пухан, редовен професор на Прав-
ниот факултет во Скопје, 

9. д-р Синиша Спасов, виш предавач на Еко-
номскиот факултет во Скопје, 

10. м-р Драган Ташковски, директор на Инсти-
тутот за социолошки и политичко правни истра-
жувања — Скопје, 

11. инж. Милан Дајковски, директор на Основ-
ната организација на здружен труд „Алумина" — 
Скопје. 

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

Бр. 12-2803/1 
2 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

22. 
Врз основа на член 3 и 21 од Законот за ре-

публичките совети („Службен весник на СРМ" бр. 
27/75), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И 
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И ЧЛЕНОВИ НА ОВОЈ 
СОВЕТ ОД РЕДОТ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ, НА-

УЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ 

1. За претседател на Републичкиот совет за 
стопански развој и економска политика се именува 
Васил Туџаров, потпретседател на Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

2. Членови на Републичкиот совет за стопански 
развој и економска политика, определени од ор-
ганите и организациите што учествуваат во ра-
ботата на Советот се: 

Марија Бакалова, потпретседател на Собрание-
то на СРМ, од Собранието на СРМ, 

д-р Ксенте Богоев, член на Претседателството 
на СРМ, од Претседателството на СРМ, 

д-р Горѓи Цаца, член на Извршниот совет, од 
Извршниот совет на Собранието на СРМ, 

Д-Р Душан Вељковиќ, секретар во Извршниот 
комитет на Претседателството на Ц К СКМ, од Со-
јузот на комунистите на Македонија, 
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Васил Димовски, член на Секретаријатот на 
Претседателството на Републичката конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија, од Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Македонија, 

Мемет Нурединовски, член на Претседателство-
то на Сојузот на синдикатите на Македонија, од 
Сојузот на синдикатите на Македонија, 

— Никола Нича, потпретседател на Стопанска-
та комора на Македонија, од Стопанската комора 
на Македонија. 

3. За членови на Републичкиот совет за сто-
пански развој и економска политика од редот на 
општествените, научните и стручните работници, 
се именуваат: 

1. Костадин Аврамчев, генерален директор на 
Работната организација за производство на поли-
естер „ХЕМТЕКС" — Скопје, 

2. инж. Трајко Апостоловски, член на Делега-
цијата на Собранието на СРМ, во Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ, 

3. Ванчо Здравев, директор на Сложената орга-
низација на здружен труд „НИТЕКС" — Скопје, 

4. Јаким Ивановски, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на општината Битола, 

5. инж. Нанче Илиевски, помошник на гене-
ралниот директор на Рудници и железарница 
„ Скопј е" во Скопј е, 

6. Икмет Кривца, директор на Фабриката за 
килими „Новост" — Дебар, 

7. Андон Макрадули, гувернер на Народната 
банка на Македонија, 

8. д-р Круме Михајлов, вонреден професор на 
Економскиот факултет во Скопје, 

9. д-р Јован Стојановски, редовен професор на 
Економскиот факултет во Скопје, 

10. инж. Христо Христоманов, директор на 
план и анализа во Здружениот земјоделски пре-
хранбен комбинат „Македонија" — Скопје, 

11. д-р Митра Шароска, вонреден професор на 
Економскиот факултет во Скопје. 

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

Број 12-2804/1 
2 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

23. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВР-
ШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за виши советник во Извршни-
от совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија инж. Драги Трајановски, до-
сегашен ополномоштен министер за економски 
работи во Амбасадата на СФРЈ во Њ у Делхи, сме-
тано од 27. 12. 1975 година. 

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

Број 12-34/1 
29 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

24. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
Александар Отљански, поради остварување право 
на пензија, сметано од 31 декември 1975 година. 

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

Број 12-33/1 
29 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

25. 
Врз основа на член 39 став 1 алинеја 3 од 

Законот за здравствен надзор над прехранбените 
продукти и над предметите за општа употреба 
(„Службен весник на СРМ", бр. 29/73), републич-
киот секретар за здравство и социјална политика 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НАД ПРЕ-
ХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ И НАД ПРЕДМЕТИТЕ 

ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

I 

Во Решението за определување здравствени ор-
ганизации за вршење испитување на здравствена-
та исправност над прехранбените продукти и над 
предметите за општа употреба („Службен весник 
на СРМ" бр. 43/75) во точката I став 2 се додава 
нова потточка 7 која гласи: 

„7. Медицински центар — Струмица" 
Во истата точка во ставот 3 се брише пот-

точката 4. 

I I 
Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 06-01-1073 
21 јануари 1976 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Јездимир Богдански, е. р. 

26. 
Врз основа на член 14 од Законот .за здружу-

вање на дел од средствата на општествената ре-
продукција за изградба на електроенергетски об-
јекти („Службен весник на СРМ" бр. 38/75), ре-
публичкиот секретар за финансии, во согласност со 
републичкиот секретар за индустрија и трговија, 
донесува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И 

ВРАЌАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА 

Член 1 
Пресметувањето, уплатувањето и враќањето 

на здружените средства за финансирање изград-
бата на електроенергетските објекти се врши на 
начин определен со Законот за здружување на 
дел од средствата на општествената репродукција 
за изградба на електроенергетски објекти (Зако-
нот) и овој правилник. 

Член 2 
Како обврски што се намируваат на товар на 

деловниот фонд, во смисла на член 2 од Законот, 
се: 

— задолжителниот заем за стопанско недовол-
но развиените републики и САП Косово; и 

—• средствата за заеднички резерви. 

Член 3 
Издвоените средства основните организации на 

здружениот труд ги уплатуваат со поднесувањето 
на завршната сметка. 

Средствата од претходниот став се уплатуваат 
на посебна сметка ка ј Стопанската банка — Цен-
трала — Скопје (Банката) и тоа: одделно за сред-
ствата од деловниот фонд, а одделно за средствата 
од фондот за заедничка потрошувачка. 

Член 4 
Од здружените средства, Банката им одобрува 

кредити на крајните корисници според одлука на 
Собранието од членот 9 од Законот. 

Банката со корисниците на кредитите склучува 
договор. 

Член 5 
Здружените средства, Банката ќе им ги враќа 

на основните организации на здружениот труд, 
почнувајќи од 1 јануари 1983 година. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 06-2801/1 
27 јануари 1976 година 

Скопје 

Републички секретар 
за финансии, 

Ристо Филиповски, е. р. 

27. 

Уставниот суд на Македонија оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Анексот кон Самоу-
правната спогодба за -регулирање на меѓусебните 
права и обврски за стекнување и распределба на 
доходот и распределба на средствата за лични до-
ходи, други лични примања, заедничка потрошу-
вачка и материјални трошоци на делот на врабо-
тените во работната заедница (застапниците) кои 
личниот доход го остваруваат по учинок усвоен од 
работниците на Заедницата за осигурување на имо-
ти и лица „Македонија" во Скопје, во ноември 
1974 година по одржаната јавна расправа на 20 
ноември 1975 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 14 од Анексот кон 
Самоуправната спогодба за регулирање на меѓу-
себните права и обврски за стекнување и распре-

делба на доходот и распределба на средствата за 
лични доходи, други лични примања, заедничка 
потрошувачка и материјални трошоци на делот на 
вработените во работната заедница (застапниците) 
кои личниот доход го остваруваат по учинок — 
усвоен во ноември 1974 година од работниците на 
Заедницата за осигурување на имоти и лица „Ма-
кедонија" во Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заедницата за осигурување на 
имоти и лица „Македонија" во Скопје на начин 
определен за објавување на општите акти. 

3. По повод на поднесена претставка Устав-
ниот суд на Македонија со решение У. бр. 25/75 од 
18 јуни 1975 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на членот 14 од озна-
чениот анекс во точката 1 на ова решение, затоа 
што основано се постави прашањето за нејзината 
согласност со членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73). 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека во оспорениот 
член од анексот кон самоуправната спогодба не се 
предвидени посебни основи и мерила за учеството 
на застапниците во распределбата на личните до-
ходи по основот минат труд кои личниот доход го 
остваруваат по учинок. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија на секој работник согласно со начелото на 
распределба според трудот му припаѓа од доходот 
на основната организација на здружениот труд ли-
чен доход за задоволување на неговите лични, за-
еднички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната органи-
зација. Исто така според ставот 2 на член 42 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд на работникот му при-г 
паѓа личен доход сразмерно со резултатите од не-
говиот труд и со личниот придонес што го дал со 
својот тековен и минат труд и со тоа придонел 
за зголемување на доходот во основната организа-
ција и на вкупниот општествен доход. При тоа Су-
дот смета дека не му е спротивно на Уставот и на 
законот наградувањето на застапниците да се врши 
на посебен начин. Меѓутоа во таков случај треба 
да биде предвидено учество во распределбата на 
личните доходи на тие работници и по основот 
минат труд. 

Поради тоа што со оспорениот член 14 од анек-
сот кон самоуправната спогодба не е предвидено 
застапниците да учествуваат во распределбата на 
личните доходи и по основот минат труд, Судот 
утврди дека овој член од Анексот кон Самоуправ-
ната спогодба не е во согласност со членот 22 од 
Уставот на СР Македонија и со ставот 2 на член 
42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд. 

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

У. бр. 25/75 
20 ноември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д -р Асен Групче, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

42. 

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за само-
управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 30, став 1, точка 9, и член 
40, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската и основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, по прибавеното мислење од собранијата на ос-
новните заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Прилеп, Крушево и М а к е д о н е ц 
Брод, на заедничката седница на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите од здружениот труд на 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-

ШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонесот за здравствено осигуру-
вање за 1976 година се определува во височина од 
7,50°/о од личниот доход и другите примања во ко-
ја се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 
2,50%, и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото оси-
гурување — од 5,00°/о. 

Член 2 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
височина од 0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став ка ј обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход намален за 
пресметаните законски и договорни обврски, освен 
данокот на доход. Основица ка ј обврзниците кои 
не формираат доход претставуваат бруто личните 
доходи и другите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по стапка од 0,50°/о пре-
сметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес 
кои не формираат доход за вработените по дого-
вор за дело од бруто основицата. 

Член 3 

Посебниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство се определува во висо-
чина од 20°/о од нето личниот доход, односно осно-
вицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките, односно тарифата на придонесот опреде-
лени во член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, 
при уплатата на придонесите за здравствено оси-
гурување и посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство, на самиот налог-
уплатница да даде спецификација за уплатените 
придонеси по видови на правата, со ознака на ос-
новицата и периодот за кој се пресметува и упла-
ќа придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесот не 
го пополни налогот-уплатницата согласно одредби-
те од претходниот став, службата односно поштата 
нема да го прими налогот-уплатницата во смисла 
на член 38 од Законот за Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 5 

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-
ниците на начин утврден со закон, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 5594 
29 декември 1975 година 

Прилеп 

Собор на даватели на услуги, 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманоски, е. р. 

Собор на работници — корисници 
на услуги, 

Претседател, 
Ристо Апостолоски, е. р. 

Собрание на општинската заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

43. 
Врз основа на член 9, 18 став 2 и член 25 

и 26 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРИ", бр. 5/74), член 30, став 
1, точка 9 и член 40, став 1, точка 5 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска и 
основни заедници на 'здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Прилеп, по прибавено мислење од со-
бранијата на основните заедници на здравството 
и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево 
и Македонски Брод, на седницата на Соборот на 
делегатите земјоделци — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите — даватели на услугите, на 
29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1976 година за подрач-
јето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп. 
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Член 2 

Земјоделските осигуреници го плаќаат придоне-
сот за здравствено осигурување и тоа: 

а) за задолжителните видови на здравствена 
заштита: 

— 3,90%> од катастарскиот доход и 26,00 динари 
паушал за секој осигурен член од домаќинството 
— за осигурениците што имаат сопствена земја, 

— 143,00 динари паушал по домаќинство и по 
26,00 динари паушал за секој член на домаќинство-
то — за осигурениците што немаат сопствена земја; 

б) за правата на здравствена заштита над за-
должителните видови што самостојно ги утврду-
ва Заедницата: 

'— 2,10°/о од катастарскиот доход и по 14,00 
динари паушал за секој член на домаќинството — 
за осигурениците што имаат сопствена земја, 

— 77,00 динари паушал по домаќинство и по 
14,00 динари паушал по секој член на домаќинство-
то — за осигурениците што немаат сопствена земја. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5595 
29 декември 1975 година 

Прилеп 

Собор на даватели на услуги, 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманоски, е. р. 

Собор на земјоделци — корисници 
на услуги, 

Претседател, 
Стојан Мојсоски, е. р. 

Собрание на општинската заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

44. 
Врз основа на член 25 и 26 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 30, став 1, точка 9 и член 
31, став 2 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската и основните заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Прилеп, на заед-
ничка седница на Соборот на делегатите работни-
ци — корисници на услугите и Соборот на деле-
гатите на давателите на услугите, одржана на 29 
декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 
пресметување и плаќање на придонес за здрав-
ствено осигурување и правата од здравственото 
осигурување за лица вработени ка ј приватните ра-
ботодавци на подрачјето на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, а за кои со Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување не се утврдени основици. 

Член 2 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донес за здравствено осигурување и за утврдува-
ње на правата од ова осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватните работодавци, претставува до-
говорениот личен доход меѓу приватниот работо-
давец и работникот, кој не може да биде помал од: 

— 1.280,00 динари за неквалификувани работ-
ници; 

— 1.500,00 динари за полуквалификувани ра-
ботници ; 

— 1.800,00 динари за квалификувани работници; 
— 2.300,00 динари за висококвалификувани ра-

ботници; 
— 1.280,00 динари за домашни помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во училиштата за средно образо-

вание, кои покрај училишната изведуваат и прак-
тична настава во работната организација на здру-
жениот труд, или ка ј приватниот работодавец, ос-
новица за остварување правата од здравственото 
осигурување претставува наградата што ја прима. 

Оваа основица не може да биде помала од: 

— 200,00 динари за ученици од прва година; 

— 300,00 динари за ученици од втора година; 

— 400,00 динари за ученици од трета година; 

— 500,00 динари за ученици од четврта година. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на основиците за пресметување и плаќање придо-
несите на здравственото осигурување на лицата 
вработени ка ј приватните работодавци бр. 4153 од 
1 јули 1974 година. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Број 5596 
29 декември 1975 година 

Прилеп 

Собор на даватели на услуги, 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманови, е. р. 

Собор на корисници — работници, 
Претседател, 

Ристо Апостолоски, е. р. 

Собрание на општинската заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

45. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 12 од З а -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 11 и 30, став 1, 
точка 15 и член 56 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, 
на заедничка седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 29 декември 1975 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИ-
ТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
РАБОТИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ПРИЛЕП 

Член 1 

Во Одлуката за обезбедување вршењето на 
стручните, финансиските и административните ра-
боти на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп („Службен 
весник на СРМ", бр. 34/74), глава V. се менува и ис-
тата ќе гласи: 

„Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година до донесување на Статутот и 
другите општи акти на Заедницата и на работната 
заедница на Стручната служба, но најкасно до 31 
декември 1976 година". 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 5597 
29 декември 1975 година 

Прилеп 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

46. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
Штип, на заедничката седница на Соборот на де-
легатите на работниците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите на работниците од органи-
зациите на здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување за 1976 година се определува во височина 
од 7,25% од бруто личниот доход и другите при-
мања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 2,80%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — од 
4,45%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести, за организациите на 
здружениот труд и други корисници што се распо-
редени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се 
определува во височина од 0,50% од бруто личниот 
доход. 

Тарифата за здравственото осигурување за слу-
чај несреќа на работа и заболување од професи-
онални болести за организациите на здружениот 
труд и други корисници што се распоредени во 
областа од 1 до 8 од номенклатурата, се определува 
во височина од 0,50% од остварениот доход нама-
лен за пресметаните законски и договорни обвр-
ски, освен данокот на доходот. 

Член 2 

Посебниот придонес за користење здравствена 
заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружениот труд (деташирани работници) се опре-
делува по стапка во височина од 20% од утврде-
ната основица што ја претставува: 

— просечниот нето личен доход на работни-
ците во матичната организација исплатен во годи-
ната што претходи на годината во која работни-
кот е испратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен до-
ход во претходната година, како основица се зема 
исплатениот просечен нето личен доход во матич-
ната организација од претходната година на сите 
работници од категоријата што ја има деташира-
ниот 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 година-
та кога деташирањето е извршено спрема претход-
ната година. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на заводите за вработување на паричниот 
надоместок на привремено безработните лица и на 
уживателите на пензија се определува на 10,13% 
од нето примањата. 

За лицата пријавени во заводот за вработување 
основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица во времето за кое се плаќа при-
донесот за здравствено осигурување. 

Ако ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден во претходниот став 
бидејќи не се исплатува надомест на привремено 
безработни лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата во која последен 
пат е пресметан придонесот за здравственото осигу-
рување. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело, ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај несреќа на работа по стапка од 0,70% од 
исплатениот надомест. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Општинската за-
едница, основицата за пресметување на придонесите 
е определена во нето износ, придонесите за здрав-
ствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат 
но стапки, односно според тарифата пресметана за 
примена на нето личниот доход, односно прима-
њата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресметуваат 
и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите се плаќаат по дру-
гите стапки по кои придонесот се пресметува и 
се плаќа за поголем број работници вработени во 
работните организации. 
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Член 6 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот, при уплата на при-
донесите за здравствено осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство на самиот налог-уплатница да даде спе-
цификација за уплатените придонеси по видови 
на правата, со ознака на основиците и на перио-
дот за кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно со 
одредбите од став 2 на овој член, службата односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатницата во 
смисла на член 38 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 7 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Штип и други општи акти на Оп-
штинската заедница. 

Член 8 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за стапките и тарифата 
на придонесите за здравственото осигурување и 
стапките на посебните придонеси за користење на 
здравствена заштита во странство за 1975 година, 
број 04-5/2 од 27 декември 1974 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 2/75). 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Број 04-9/7 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

47. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на заедничка седница на Соборот на делега-
тите на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од организа-
циите на здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТ-
НИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗА-

ШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1976 година се плаќаат 
и тоа: 

1. за ученици во стопанството односно за уче-
ници во училиштата за квалификувани работници, 
за кои покрај училишната се изведува и практич-
на настава во работната организација, училиштето 
или ка ј приватниот работодавец — во износ од 
15,00 динари за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести; 

2. за лица кои учествуваат во организираш! 
јавни работни акции, а кои на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 дина-
ри, од кои: 

— 21,80 динари — на име придонес за задол-
жителни видови на здравствена заштита, 

— 35,10 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-
вање, 

— 4,10 динари — за несреќа на работа; 
3. за уживатели на постојана државна помош 

дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет 
— во износ од 61,00 динари, од кои: 

— 23,70 динари — на име придонес за задол-
жителните видови на здравствената заштита, 

— 37,30 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-
вање; 

4. за членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство, кои не се здравстве-
но осигурени по прописите на земјата во која ра-
ботат или според меѓународна спогодба, а пред ста-
пување во работен однос во странство имале ж и -
веалиште на територијата на оваа заедница, во из-
нос по член од 61,00 динари од кои: 

— 23,70 динари — на име придонес за задол-
жителните видови на здравствена заштита, 

— 37,30 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-
вање; 

5. за лица кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инва-
лродност — во износ од 61,00 динари, од кои: 

— 21,80 динари —- на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-
вање, 

— 35,10 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-
вање, 

— 4,10 динари — на име придонес за здравстве-
но осигурување за случај несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; 

6. за лица кои се наоѓаат на предвој нинка обу-
ка и логорување — во износ од 15,00 динари наиме 
придонес за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести; 

7. за лица припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита, за време 
на извршување задачите на територијалната од-
брана — во износ од 15,00 динари на име придонес 
за здравствено осигурување за случај несреќа на 
работа и заболување од професионални болести; 

8. за ученици во средните училишта и студен-
ти во вишите и високите школи, факултети, умет-
нички академии, за времетраењето на практичната 
работа во врска со наставата — во износ од 15,00 
динари и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести; 

9. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација што ги организира 
заводот за вработување — во износ од 20,00 дина-
ри, и тоа само на име придонес за здравствено оси-
гурување за случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

10. за лица кои работат помалку од половината 
од полното работно време — во износ од 30,00 ди-
нари и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести; 

11. за лица припадници на доброволните орга-
низации на противпожарната заштита — во из-
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нос од 15,00 динари, и тоа на име придонес за 
здравствено осигурување за случај несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести. 

Член 2 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за постојаните из-
носи на придонесите за здравствено осигурување 
на одделни категории лица надвор од работниот 
однос осигурени по Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, број 04-5/3 од 27 де-
кември 1974 година („Службен весник на СРМ", бр. 
2/75). 

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

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

Број 04-9/8 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

48. 
Врз основа на член 18, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, на 
заедничка седница, на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОС-
ТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГО-
СТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ, АДВОКАТИ, СВЕ-

ШТЕНИЦИ И КОЛПОРТЕРИ 

Член 1 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот за здравственото осигурување и за ос-
тварување на правата по основ на здравственото 
осигурување на самостојните занаетчии, самостој-
ните угостители, превозници и адвокати, служи да-
ночната основица (личниот доход) од самостојно 
вршење на стопанска дејност утврдена за прет-
ходната година, со тоа што таа основица се смета 
како аконтација за тековната година. 

За самостојните занаетчии, самостојните уго-
стители, превозници и адвокати на кои не им се 
утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат 
во годишен паушален износ како основица за пре-
сметување и плаќање на придонесот за здравствено 
осигурување служи годишниот паушален износ на 
данокот од самостојно вршење на стопанската деј-
ност во тековната година, со тоа што основицата 
на придонесот за здравствено осигурување не може 
да изнесува помалку од минималниот личен доход 
во Републиката утврден со посебни прописи за те-
ковната година. 

Член 2 

Ако даночната основица (личниот доход) од са-
мостојна занаетчиска дејност, угостителска дејност, 
превозничка дејност и адвокатската дејност е ут-
врдена за дел од календарска година, основицата 
на осигурувањето се утврдува според таа даночна 
основица (личен доход). 

Ако даночната основица (личниот доход) од 
самостојна занаетчиска, угостителска, превозничка 
и адвокатска дејност не е утврдена, како основица 
за плаќање на придонесот и определување на пра-
вата по основ на здравствено осигурување привре-
мено ќе се смета најниската основица на осигуру-
вање од член 1 став 2 на оваа одлука, со тоа што 
конечното утврдување на основицата на осигуру-
вање ќе се изврши кога ќе се утврди даночната 
основица (личниот доход) од самостојното вршење 
на дејноста. 
I 

Член 3 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравствено осигурување и за оства-
рување правата по основ на здравствено осигуру-
вање на свештениците и колпортерите ќе служат 
утврдените основици со договорот за пензиско-ин-
валидското осигурување. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Број 04-9/9 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е р. 

49. 
Врз основа на член 28 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, на 
заедничка седница на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржана на 29 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата 
од здравственото осигурување на лица вработени 
ка ј приватните работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението не е 
утврдена основица за придонес. 

Член 2 
За вработените лица ка ј приватните работо-

давци основицата ја сочинува личниот доход до-
говорен меѓу работодавецот и работникот, но не 
помалку од следните износи: 
— за неквалификувани работници 
— за полуквалификувани работ-

ници 
— за квалификувани работници 
— за висококвалификувани ра-

ботници 

Член 3 

За ученици во стопанство, односно ученици на 
училиштата за квалификувани работници, за кои 
покрај училишната настава се изведува и прак-

1350,00 динари 

1550,00 
1750,00 

2000,00 
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тична настава во работната организација или ка ј 
приватниот работодавец е наградата што ја прима 
но не помалку од следните износи: 
— за прва година 150,00 динари 
— за втора година 250,00 „ 
— за трета година 350,00 „ 

Член 4 
За домашните помошнички основицата ја сочи-

нува личниот доход договорен меѓу работодаве-
цот и домашната помошничка, но не помалку од 
минималниот личен доход утврден со посебни про-
писи за тековната година. 

Член 5 
Доколку основиците утврдени во член 2 од 

оваа одлука се под минималниот личен доход, ос-
новиците ќе се утврдат во височина на минимал-
ниот личен доход утврден со посебни прописи за 
тековната година. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката број 04-10/8 
од 5. 10. 1973 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 04-9/10 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

50. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 29 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на заедничка седница на Соборот на делега-
тите на земјоделците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од органи-
зациите на здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РА-
БОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕ-

НОСТ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 

1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-
ход на земјоделците се определува во височина од 
11% во кој се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 7%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови — 
од 4°/о. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесу-
ва 22,00 динари и тоа: 

— 13,60 динари — на име придонес за задол-
жителните видови на здравствена заштита; 

— 8,40 динари — на име придонес за правата 
од здравственото осигурување над задолжителните 
видови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 85,00 динари по 
член годишно, од тоа: 

— 57,00 динари — на име придонес за задол-
жителните видови на здравствена заштита; 

— 28,00 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови. 

II 

Со денот на применувањето на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за стапката на при-
донесот и катастарскиот доход и паушалниот при-
донес по осигуреник за здравствено осигурување 
на земјоделците за 1975 година, под број 04-5/8 од 
27 декември 1974 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/1975 година). 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 04-9/11 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

51. 

Врз основа на член 26 од Законот за само-
управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите, одржана 
на 29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 

На осигурениците, кои здравствено се осигу-
рени по Законот и самоуправните општи акти на 
Заедницата, им припаѓа право на помош и спрема 
за секое новородено дете и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж во случај на породу-

вање на неговата брачна другарка која е осигуре-
на како член на неговото семејство; 

3. на осигуреник — за случај на породување 
на било кое женско лице кое е осигурено како 
член на неговото семејство. 

Помош за новородено дете припаѓа и во слу-
чај на породување на женско лице на семејството 
на кое му е обезбедена здравствена заштита пора-
ди тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување 
односно дослужување на воениот рок. 

Помош и спрема за секое новородено дете при-
паѓа и: 

1. за дете родено во рок од ЗОО дена од де-
нот на смртта на осигуреникот односно од денот 
на разводот на бракот со осигуреникот од кого се 
изведува тоа право; 

2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, 
ако татковството е утврдено врз основа на приз-
нание или со правосилна судска пресуда; 

3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на 
живот, ако за тоа дете претходно не е исплатено 
помош. 

II 
Височината на помошта за спрема на секое 

новородено дете изнесува 285 динари. 
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III 

Со денот на примената на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за височината на изно-
сот на помошта за спрема на новородено дете, број 
04-5/6 од 27 декември 1974 година. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 04-9/13 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

52. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 26 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување и член 30 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, на седницата на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите, 
одржана на 29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

I 

При остварување на здравствената заштита во 
друго место надвор од подрачјето на Основната 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, осигурените лица имаат право да ги корис-
тат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус 
во патничкиот и втора класа воз во железничкиот 
сообраќај. 

За извршеното патување на начин одреден во 
претходниот став, на име трошоци за патување на 
осигуреното лице се исплатува износ во височина 
на стварните трошоци. 

II 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— 60 динари — на подрачјето на СРМ; 
— 70 динари — ако се упатува во Скопје; 
— 80 динари — ако се упатува во место надвор 

од територијата на СРМ; 
— 120 динари — ако се упатува во други ре-

публички и покраински центри. 
За деца до 15 годишна возраст се исплатува 

надоместок за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во височина од 50% од изно-
сите определени во претходниот став. 

III 

Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-
тување од точка II на оваа одлука се исплатува во 
полн износ во случај кога патувањето и престојот 

трае подолго од 12 часа односно во височина од 
50% од пропишаниот износ во случај кога патува-
њето и престојот трае над 8 до 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае помалку од 
8 часа, надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување не се исплатува. 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за износот на надо-
местокот на трошоците за исхрана и сместување 
на осигурените лица за време на патување и прес-
тој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита, број 04-5/5 од 27. 12. 1974 
година. 

V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 04-9/14 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

53. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРИ", бр. 21/71), член 26 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 30 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на седницата на Соборот на делегатите на работ-
ниците — корисници на услугите, одржана на 29 
декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 

Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рените лица изнесува: 
— за лица до 1 годишна возраст 900 динари 
— за лица од 1 до 7 годишна возраст 1000 „ 
— за лица од 7 до 14 годишна воз-

раст 1100 
— за лица над 14 годишна возраст 1400 „ 

Член 2 

Ако посмртните остатоци на осигуреното лице 
се превезуваат од местото каде што настапила 
смртта до местото на живеење заради закоп, изно-
сот од членот еден на оваа одлука се зголемува 
до височината на стварните трошоци според тари-
фата за превоз на посмртните останки во јав-
ниот сообраќај. 

Кога осигурено лице умре во странство, а пре-
возот поради -закоп се изврши во Југославија, на-
доместокот од претходниот став се зголемува за 
50%. 

Член 3 

Надоместокот за закоп на осигурени лица над-
вор од подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
се исплатува според одлуката на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње каде што се врши закопот на осигуреното ли-
це, ако тоа е поповолно за него. 



Стр. 44 — Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 6 февруари' 1976 

Член 4 

Во случај на смрт на осигуреник, на членот на 
семејството му припаѓа надоместок на посмртна по-
мош, во височина на еднократен износ од основот 
за надоместокот на личниот доход од претходната 
година. 

Посмртната помош припаѓа на членовите на 
семејството, ако умреното лице ги издржувало до 
неговата смрт. 

Член 5 

Ако закопот на осигурено лице го изврши ра-
ботна или друга организација, на истата и при-
паѓа надоместок на трошоците за закоп во висо-
чина предвидена во членот 1 до 3 на оваа одлука. 

Член 6 

Со денот на примената на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за височината на надо-
местокот на трошоците за закоп на осигурено ли-
це, број 04-5/7 од 27 декември 1974 година. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,;Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 04-9/15 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

54. 

Врз основа на член 36 од Законот за здравст-
веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРИ", бр. 21/71), член 26 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член Зв од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите, одржана на 
29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС 
НА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИ ЛЕ-

КОВИ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 

На име учество во трошоците за користење на 
издадените лекови, освен лековите за чија при-
мена е потребно непосредна интервенција на стру-
чен здравствен работник, осигурените лица пла-
ќаат 3,40 динари по издаден лек во аптеките и 
друга здравствена организација на подрачјето на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Штип, без оглед на цената 
на чинењето на лекот. 

Член 2 
За издадените лекарства од Медицинскиот цен-

тар — Штип и Градската аптека „Хигија" — Ви-
ница, покрај учеството од членот 1 на оваа одлу-
ка, осигурениците ќе плаќаат и по 0,30 динари за 
изградба и опрема на аптекарски простор. 

Член 3 

За издаден лек за задолжителните видови на 
здравствена заштита осигурените лица не го пла-
ќаат учеството од членот 1 и 2 на оваа одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 04-9/16 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

55. 
Врз основа на член 27 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Штип, на за-
едничка седница на сите собори на Собранието, 
одржана на 29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАЦИОНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИ-
ТЕ НА УСЛУГИТЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕН-
ТАР ВО ШТИП И ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА 

— ВИНИЦА ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 

Утврдените цени во Ценовникот на услугите 
при Медицинскиот центар — Штип и Здравстве-
ната станица — Виница за 1976 година се зголему-
ваат во просек за 10°/о. 

Член 2 

Снабдувањето со лекарства од аптеките на Ме-
дицинскиот центар — Штип, аптеката на Здравст-
вената станица — Виница и Градската аптека „Хи-
гија" — Виница ќе се врши на следниот начин: 

1. за секој издаден готов лек на рецепт ќе се 
исплатува аптекарска услуга од 4,00 динари; 

2. за секој изготвен и издаден магистрален лек 
ќе се исплатува аптекарска услуга од 8,00 динари; 

3. на работни организации при набавка на ле-
карства и завоен материјал ќе им се засметува 
аптекарска услуга од 30% од вредноста; 

4. на основните организации на здружениот 
труд при Медицинскиот центар — Штип ќе им се 
засметува аптекарска услуга од 10% од вредноста. 

Член 3 

Зголемувањето врз основа на оваа одлука прет-
ставува аконтација и истото ќе се засметува при 
конечното утврдување на цените за 1976 година. 

Член 4 

Одредбите во постојниот ценовник по однос 
на утврдување маржа, кои се спротивни на оваа 
одлука, престануваат да важат. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 04-9/17 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 
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56. 

Врз основа на член 52 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението и член 27 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
Штип, на заедничка седница на сите собори на 
Собранието, одржана на 29 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА ЗА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ВИНИЦА 

Член 1 

За подрачјето на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Виница се 
формира Лекарска комисија. 

Седиштето на Лекарската комисија е во Ви-
ница. 

Лекарската комисија работи двапати во ме-
сецот. 

Член 2 

Лекарската комисија ги врши работите од над-
лежност на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Виница. 

Лекарската комисија е составена од три чле-
на — претседател и два члена и ист број заменици. 

Член 3 

Административно-техничките работи на Коми-
сијата ги врши Стручната служба на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 04-9/23 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

57. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението и член 27 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, на заедничка седница на сите собори на 
Собранието, одржана на 29 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЛЕКАРСКАТА 
КОМИСИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА 

Член 1 

За членови на Лекарската комисија за под-
рачјето на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Виница се имену-
ваат: 

1. д-р Милица Павлова, за претседател, 
2. д-р Јован Манчевски, за член, 
3. д-р Здравко Тодоров, за член. 
За заменици на членовите на Лекарската коми-

сија се именуваат: 
1. д-р Велин Јованов, 
2. д-р Јован Душковски, 
3. д-р Ванчо Органџиски. 

Член 2 

Наградата за работата на членовите на Лекар-
ската комисија се утврдува со посебна одлука. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 04-9/23 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА 

58. 
Врз основа на член 42, став 1, точка 21 од Ста-

тутот на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Куманово („Службен весник на 
СРМ", бр. 4/73), Извршниот одбор му предлага на 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Крива Па-
ланка, на својата седница одржана на 29 декем-
ври 1975 година, да донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА 
ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 

1976 ГОДИНА 

Член 1 
Се одобрува привременото финансирање за 

потребите на Стручната служба на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Крива Паланка за периодот јануари — 
март 1976 година. 

Член 2 
До донесување и утврдување на финансискиот 

план на Стручната служба на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување за 1976 
година ќе се врши привремено финансирање за 
потребите на Стручната служба врз основа на 
планот на приходите и расходите за јануари — 
март 1976 година, а најмногу до една четвртина 
од вкупните приходи распоредени со финансиски-
от план од минатата 1975 година. 

Член 3 
Во периодот на времено финансирање, сред-

ствата за лични доходи на вработените ќе се обез-
бедат според личниот доход исплатен во декември 
1975 година. 

За потребите на регресот за годишен одмор и 
општествена исхрана на вработените ќе се поста-
пи согласно одредбите на општествен договор за 
усогласување на распределбата на доходот и лич-
ните доходи во основните организации на здруже-
ниот труд во општествените дејности. 
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Член 4 

За трошоци на работење, амортизација, закон-
ски и договорни обврски ќе се обезбедат сред-
ствата најмногу 25% од извршените расходи во 
1975 година. 

Член 5 
Приходите што ќе се остварат и расходите што 

ќе се извршат во текот на привремено финанси-
рање сочинуваат составен дел на финансискиот 
план на Стручната служба на Заедницата за 1976 
година. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 01-1426 
29 декември 1975 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, е. р. 

59. 
Врз основа на член 36, став 1 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ 
бен весник на СРМ", бр. 21/71), член 21, став 1, 
точка 11 и член 22 од Самоуправната спогодба ча 
основање на Самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кри-
ва Паланка, Собранието на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Крива Па-
ланка, на седницата на Соборот на делегатите на 
корисниците на услугите — работници, одржана 
на 14 ноември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВО-
ТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ 
ЗА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ ПРЕПИ-

ШУВААТ И ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 

I 

Осигурените лица учествуваат во трошоците 
за набавка на лекови што се препишуваат и из-
даваат на рецепт со износ од 3,00 динари по еден 
лек, освен за лековите за чија примена е потреб-
на непосредна интервенција од стручен здравствен 
работник. 

И 

Осигурениците — деца до (15) петнаесет годиш-
на возраст не учествуваат во трошоците за набав-
ка на лековите што се препишуваат и издаваат 
на рецепт. 

III 

Осигурените лица го плаќаат утврдениот из-
нос на учеството од точка 1 на оваа одлука на 
здравствената организација на здружениот труд 
која им го издава лекот. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила 8-от ден по обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Број 01-1172 
3 ноември 1975 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, е. р. 

СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
КРАТОВО 

60. 

Врз основа на член 9 став 1 точка 3 и чл. 12 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на образованието („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74) и член 13 став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ 
на основното образование — Кратово, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на основното 
образование — Кратово, на својата редовна седни-
ца одржана на ден 16 јануари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1976 

ГОДИНА 

Член 1 

Висината на стапката на придонесот од личен 
доход од работен однос за основно образование за 
1976 година се утврдува во износ од 4,50% (сметано 
на бруто личен доход). 

Член 2 

Придонесот за основно образование се пресме-
тува и уплатува согласно чл. 19 став 1 алинеја 1 и 
чл. 20, 22 и 23 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на образованието („Службен вес-
ник на С Р И бр. 5/74) а во врска со чл. 13 од За -
конот (сојузен) за применување на (прописите и за 
решавање на судирите на републичките односно 
покраинските закони во областа на даноците, при-
донесите и таксите („Службен лист на СФРЈ" бр. 
36/75). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општината Кратово", „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1. П. 1976 година. 

Бр. 18 
19 јануари 1976 година 

Кратово 
Претседател 

на СИЗ за основно образование 
Кратово, 

Светлана Николовска, е. р. 

И С П Р А В К А 
НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА 
КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УСОГЛА-
СУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД И ДРУГИТЕ 
ЛИЧНИ ПРИМАЊА НА СЕКРЕТАРИТЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ (објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 45/75), при печатењето на весникот испуштени 
се потписниците на следните самоуправни интерес-
ни заедници: 

За Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита, 

Селман Рустеми, е. р. 
За Републичката заедница на културата, 

Владимир Поповски, е. р. 
За Републичката самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата, 

Олга Шопова, е. р. 
Од Републичкиот секретаријат за труд, 
Скопје, бр. 06-74/1/1976 година. 
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И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРО-
ЈОТ НА СУДИИТЕ ВО СУДОВИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД (објавена во „Службен весник на 
СРМ" бр. 47/75), се поткраднала печатна грешка, 
поради што се дава следната исправка: 

Во точка 3 во Основниот суд на здружениот 
труд во Скопје, наместо зборовите: „а) постојани 
судии — 3" треба да стои: „а) постојани судии — 
5". 

Од Редакцијата на Службен весник на СРМ — 
Скопје. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за утвр-
дување на работните места на кои стажот на оси-
гурувањето се смета со зголемено траење, степенот 
на зголемувањето на стажот на осигурувањето на 
тие работни места и постапката за утврдување на 
фактичката состојба, објавена во „Службен весник 
на СРМ" бр. 31/75, се поткраднале долунаведените 
грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, 
СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕС-

ТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА 

Во член 2, оддел XXVIII, во поднасловот- „4. 
Работни места во воздушната пловидба", по точ-
ката 3 се додава став втори, кој глцси: 

„Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1, 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурување 
како 18 месеци". 

Во истиот поднаслов, во став втори на точка 4 
се бришат зборовите: „1 до". 

Од Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, бр. 01-1007/2-75 од 15 
јануари 1976 година. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје заведен е спор 

за развод на брак по тужбата на тужителот Перо 
Георгиевски од Скопје, ул. „737" бр. 15, застапувал 
од Александар Паковски, адвокат од Скопје, про-
тив тужената Јелка Георгиевска, родена на 16. III. 
1954 година во Санад — Чока, од татко Чедомир 
Шариќ од Скопје, сега со непознато место на ж и -
веење. 

Се повикува тужената Јелка Георгиевска во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави лично на судот или да ја соопшти нејзината 
адреса. Во спротивно ќе и се одреди привремен 
старател кој ќе ја застапува во овој спор до него-
вото окончување. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2302/74 (2) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак на тужителот Мугни Требишта 
од Дебар, ул. „Амди Леши" бр. 40, против туже-
ната Менмуне Требишта, род. Касапи од Дебар, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Менмуне Требишта — 
Касапи да се јави на овој суд или да ја достави 
својата адреса во рок од 30 дена од објавување-
то на овој оглас. Во спротивно судот ќе и опре-
дели старател кој ќе ја застапува до окончувањето 
на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 869/75. (6) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води гра-
ѓанска постапка по тужбата на тужителот Браим 
Рецепи од нас. Сингелиќ, ул. „К. Петковиќ" бр. 46, 

против тужената Фејзи Веј сели од Скопје, сега со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Фејзи Веј сели од Скоп-
је, сега со непознато место на живеење, во рок од 
30 дена, сметано од денот на објавувањето на огла-
сот, да се јави во овој суд лично или писмено или 
да ја достави својата адреса или да определи свој 
полномошник, кој ќе ја застапува во постапката. 
Во спротивно ќе и се постави привремен старател 
кој ќе ги штити нејзините интереси до појавува-
њето. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2170 од 
2. ХИ. 1975 година. (7) 

Пред Окружниот суд во Скопје тужителката 
Павловиќ Румена, родена Петкова, со стан на ул. 
„Партизанска" бр. 51 — Демир Капија, Неготин-
ско, поднесе тужба за развод на брак, против ту-
жениот Павловиќ Животне од Демир Капија. 

Бидејќи сегашната адреса на тужениот е не-
позната се повикува во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас да ја соопшти на судот се-
гашната своја адреса. Во спротивно ќе му биде 
поставен старател кој ќе ги застапува неговите 
интереси во овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1444/75. 
(8) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Матески Пројче од село Зрзе, Прилеп, поднесе 

до овој суд тужба за развод на брак против Ма-
теска Петра од село Лепец, сега со непозната ад-
реса. 

Бидејќи тужената е во неизвесност, се моли 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" да се јави во овој 
суд или да одреди свој застапник. Во спротивно, 
на истата ќе и биде одреден застапник по службе-
на должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 703/75. (3) 

Џезије Муј диновска од село Крани, Ресенско, 
поднесе тужба до овој суд за развод на брак про-
тив Шефик Мујдиновски од село Крани, сега со 
непознато место на живеење во САД. 

Бидејќи тужениот Шефик е во неизвесност се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во овој суд или да одреди свој застапник. Во 
спротивно ќе му биде одреден застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 555/75. (5) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

При Општинскиот суд во Куманово покрената 
е постапка од страна на предлагачот Бекири Нухи 
од село Черкези, општина Куманово, за утврдува-
ње на смрт на лицето Бекири Вели Наип од село 
Черкези. Се повикува истиот, доколку е жив, во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да 
се јави на судот, како и секој оној што знае за 
неговиот живот да му јави на судот. Во спротивно, 
по истекот на предвидениот рок и изведувањето на 
останатите докази, споменатото лице ќе биде прог-
ласено за умрено. 

Од Општинскиот суд во Куманово. Р. бр. 243/75. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп, под Р. бр. 
174/75 се води постапка за докажување на смртта 
на лицето Исмија Абдулов Ибоски, роден на 5. VII. 
1957 година во село Дебреште, од татко Абдула и 
мајка Арзија, за кој се смета дека умрел на 5. ХИ. 
1957 година. Се повикува истиот доколку е жив 
или секое лице кое знае нешто за него, да се јави 
на овој суд во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ" 
по што ќе се смета дека истиот умрел на 5. XII. 
1957 година. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р.бр. 174 од 
27. VI. 1975 година. (1) 
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Исправка на Одлуката за определување 
бројот на судиите во судовите на здруже-
ниот труд — — — — — — — — — 47 
Исправка на Одлуката за утврдување на 
работните места на кои стажот на осигуру-
вањето се смета со зголемено траење, сте-
пенот на зголемувањето на стажот на оси-
гурувањето на тие работни места и постап-
ката за утврдување на фактичката сос-
тојба — — — — — — — — — — 47 

— — 45 

— — — 45 

45 

46 

46 

— — — 46 
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