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70. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од За -
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 17. 02.1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Никола Панде Наумовски, од Битола. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 

П месеци на: 
1. Љупчо Јован Неделковски, од Скопје, 
2. Вано Б л а ж о Камчев, од Кавадарци, 
3. Ѓорги Петре Беќаров, од Гевгелија, 
4. Р а у ф Ахмет Беќири, од Скопје, 
5. Ба јрам Рамадан Алиевски, од Кавадарци. 

III 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Митко Јован Стоилов, од Гевгелија, 
2. Сами Лазо Абазов, од Скопје. 

IV 
Изречената казна затвор од 4 месеци се замени 

со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши 
ако осудениот во рок од 1 година не стори ново 
кривично дело на: 

1. Рамадан Шукри Муарем, од е. Студеничани. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Алекса Горѓи Милошевски, од Демир Хисар. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната затвор во тра-

ење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа 
што неиздржаниот дел нема да се изврши ако осу-
дениот во рок од 1 година не стори ново кривично 
дело на: 

1. Рате Бранко Пановски, од Титов Велес. 

VII 
Неиздржаниот дел од казната затвор се замени 

со условна осуда со тоа што неиздржаниот дел од 
казната нема да се изврши ако осудените во рок 
од 1 година не сторат ново кривично дело на: 

1. Ацо Илија Јорданов, од Титов Велес, 
2. Тодор Бојко Димитровски, од Скопје, 
3. Трпе Благоја Павловски, од е. Рогачево, 
4. Славчо Костадинов Стојанов, од Радовиш. 

VIII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 

години на: 
1. Душан Ферчо Соколов, од е. Темјаник, 
2. Панде Наум Калунџиевски, од е. Подмочани. 

IX 

Изречената казна затвор во траење од 1 година 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на: 

1. Васе Светозар Неделковски^ од Скопје. 

X 

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 3 години 
не стори ново кривично дело на: 

1. Несим Ш е ф к и Незири, од Скопје. 

XI 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 08-155 
17 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

71. 
Врз основа на член 2 од Одлуката за основање 

одделение на Општинскиот суд Кочани за подрач-
јето на Општината Виница („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/77), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ПОЧЕТОКОТ СО РАБОТА 
НА ОДДЕЛЕНИЕТО НА ОПШТИНСКИОТ СУД 
КОЧАНИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ВИНИЦА 

Член 1 

Во Одлуката за определување денот на почето-
кот со работа на Одделението на Општинскиот суд 
Кочани за подрачјето на Општината Виница 
(„Службен весник на СРМ" бр. 2/78) во членот 1 
датумот „1 февруари" се заменува со „1 март". 

Член 2 

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

Бро ј 23-255/1 
2 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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72. 
Врз основа на член 2 од Одлуката за утврдува-

ње на вкупниот износ на девизите за потребите на 
Социјалистичка Република Македонија за 1978 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 44/77), Извр-
шниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. За сметка на Девизните средства на СР Ма-
кедонија за 1978 година, на ООЗТ Редакција „Нова 
Македонија" — Скопје му се одобрува да откупи 
преку Народната банка на Македонија — Девизна 
дирекција — Скопје 

динари 500.000 (петстотини илјади) во конвер-
тибилни девизи. 

2. Одобрените девизни средства во износ од 
450.000 динари се наменети за нестоковни плаќања 
и 50.000 за стоковни плаќања. 

3. Динарската противвредност ќе ја уплати ко-
рисникот на девизните средства. 

4. По еден примерок од Решението да се доста-
ви до Народната банка на Македонија — Девизна 
дирекција — Скопје, ООЗТ Редакција „Нова Маке-
донија" — Скопје, Републичкиот секретаријат за 
финансии и Архивата на Извршниот совет. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Број 23-322/1 
8 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

73. 
Уставниот суд на Македонија, на основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија, алинејата 
2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, оцену-
вајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправ-
ната спогодба за насочување на распределбата на 
личните доходи во основните организации на здру-
жениот труд и во работните заедници здружени во 
Претпријатието „Раде Кончар" во Загреб, потпи-
шана на 9 март 1976 година од овластените прет-
ставници на сите организации на здружениот труд 
во негов состав, на седницата од 21 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Самоуправната спогод-
ба за насочување на распределбата на личните до-
ходи во основните организации на здружениот 
труд и во работните заедници здружени во Прет-
пријатието „Раде Кончар" во Загреб, потпишана на 
9 март 1976 година од овластените претставници на 
сите организации на здружен труд во негов состав, 
која работната организација за производство на 
фрижидери „Раде Кончар" — фрижидери во Б и -
тола непосредно ја применува, не е во согласност 
со членот 22 и ставот 1 на член 23 од Уставот на 
СР Македонија и во спротивност е со ставот 1 на 
член 126 и ставот 1 на член 127 од Законот за здру-
жениот труд па поради тоа не може да се приме-
нува на територијата на СР Македонија. 

2. Оваа одлука има исто правно дејство како 
и одлука со која се укинува самоуправен општ акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Раде 
Кончар" — фрижидери во Битола, на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение од 
26 октомври 1977 година, поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на оспорената са-
моуправна спогодба означена во точката 1 од оваа 
одлука затоа што со неа личниот доход на работ-
ниците е определен само врз основа на тековниот 
труд и затоа што нема основи и мерила за опре-
делување на личниот доход на работниците по 
основот минат труд. Поради тоа Судот изрази 
сомневање во поглед на согласноста на оспоре-
ната самоуправна спогодба со членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија, ставот 2 на член 42 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 22/73) и со ставот 1 на член 126 од З а -
конот за здружениот труд. 

Имајќи предвид дека во случајов е во праша-
ње оценување на уставноста и законитоста на са-
моуправен општ акт на организација на здружен 
труд која има свои делови на територијата на по-
веќе републики односно покраини како и фактот 
дека работната организација „Раде Кончар" — ф р и -
жидери во Битола (во која оваа самоуправна спо-
годба непосредно се применува), се наоѓа во СР 
Македонија, а седиштето на сложената организа-
ција е во Загреб односно на територијата на СР 
Хрватска, пред Судот, при поведувањето на пос-
тапката, како претходно, се постави прашањето 
дали Уставниот суд на Македонија може да од-
лучува за согласноста на оспорената самоуправна 
спогодба со Уставот на СР Македонија и нејзините 
закони, односно за согласноста на оспорената са-
моуправна спогодба со правниот поредок на СР 
Македонија. 

Разгледувајќи го спорното прашање Судот се 
огласи за надлежен и се впушти во мериторно од-
лучување по предметот затоа што, согласно членот 
419 од Уставот на СР Македонија, уставноста и за-
конитоста на територијата на СР Македонија по 
однос на нејзиниот правен поредок секогаш ја оце-
нува Уставниот суд на Македонија. Ова произле-
гува и од членот 254 од Уставот на СФР Југосла-
вија и членот 39 од Законот за здружениот труд 
според чии одредби организациите на здружениот 
труд и нивните заедници и здруженија работат 
слободно и рамноправно на целата територија на 
СФР Југославија и во согласност со прописите што 
важат во местото на нивното работење. Во прилог 
на овој став говори и карактерот на оспорената са-
моуправна спогодба. Всушност таа не е само акт 
на работниците во седиштето на организацијата на 
здружениот труд, туку на сите работници во сите 
нејзини делови и како таква е составен дел на 
правниот поредок на СР Македонија и се приме-
нува на нејзината територијата. Со оглед на тоа 
за оценувањето на уставноста и законитоста на 
оспорената самоуправна спогодба, покрај судот на 
чие подрачје се најдува седиштето на организаци-
јата на здружениот труд, е надлежен и судот на 
чија територијата е делот односно организационата 
единица во која се поставило прашањето за не ј -
зината согласност со уставот и законот. 

5. Разгледувајќи ја оспорената самоуправна 
спогодба Судот утврди дека со неа се насочува 
распределбата на личните доходи во основните ор-
ганизации на здружениот т р / д и во работните за-
едници здружени во Претпријатието „Раде Кончар" 
во Загреб и дека таа е потпишана од овластените 
претставници на сите организации на здружениот 
труд во негов состав меѓу кои и од работната ор-
ганизација „Раде Кончар" — фрижидери во Бито-
ла. Оваа самоуправна спогодба Работната органи-
зација за производство на фрижидери, индустри-
ски разладни и клима уреди „Раде Кончар" — 
фрижидери во Битола, непосредно ја применува. 
Врз основа на обврската од членот 98 од оспоре-
ната самоуправна спогодба и на основа на својата 
законска обврска, работната организација „Раде 
Кончар" — фрижидери во Битола, беше должна 
да донесе своја самоуправна спогодба за распре-
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делба на средствата за лични доходи. Меѓутоа, ра-
ботната организација „Раде Кончар" во Битола не 
донела ваква самоуправна спогодба туку непосред-
но ја применува оспорената самоуправна спогодба. 
Независно од тоа, со оспорената самоуправна спо-
годба личниот доход на работниците е определен 
само врз основа на тековниот труд, а нема основи 
и мерила за определување на личниот доход на 
работниците по основот минат труд. 

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, на секој работник му припаѓа од до-
ходот на организацијата на здружениот труд, ли-
чен доход според резултатите од неговиот труд и 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на орга-
низацијата. Врз основа на ставот 1 на член 23 од 
Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 
од Законот за здружениот труд работниците во 
организациите на здружениот труд се должни да 
ги утврдат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. 

Одлучувајќи мериторно во поглед на соглас-
носта на оспорената самоуправна спогодба со прав-
ниот поредок на СР Македонија, Судот оцени дека 

оспорената самоуправна спогодба не е во соглас-
ност со членот 22 и ставот 1 на член 23 од Уставот 
на СР Македонија и дека е во спротивност со ста-
вот 1 на член 126 и ставот 1 на член 127 од Зако-
нот за здружениот труд, бидејќи со неа личниот 
доход на работниците е определен само врз основа 
на тековниот труд, а нема основи и мерила за опре-
делување на личниот доход на работниците и по 
основот минат труд. 

Судот не ја отстрани оспорената самоуправна 
спогодба од правниот поредок, туку само утврди 
дека таа не може да се применува во Работната 
организација „Раде Кончар" — фрижидери во Би-
тола односно на територијата на СР Македонија 
затоа што се применува и во други републики од-
носно покраини, па како таква може да биде во 
согласност со нивниот правен поредок. 

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

У. бр. 108/77 
21 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
— КРАТОВО 

31. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Кратово, на сед-
ницата одржана на 13 февруари 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС ОД НЕСТОПАНСТВО И ОД ДОХОД 
ОД СТОПАНСТВО НА ОПШТИНСКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос од нестопанство и од доход од стопан-
ство на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита за 1978 година се зголе-
мува од 0,50% на 0,60% од пропишаните основици 
со член 18 од Законот за самоуправните интересни 
заедници за социјална заштита. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 06-296 
14 февруари 1978 година 

Кратово 
Претседател, 

Цветко Донев, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

— КИЧЕВО 
32. 

Врз основа на член 9 и 19 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на основното об-
разование („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), 
член 12 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба 
за основање на Заедницата на основното образо-
вание на општината Кичево и член 22 став 1 точ-
ка 3 од Статутот на Заедницата на основното обра-
зование на општината — Кичево, Собранието на 

Заедницата на основното образование на општина-
та Кичево, на седницата одржана на 29 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО 

Член 1 
За извршување на задачите на Заедницата на 

основното образование на општината Кичево, ра-
ботните луѓе издвојуваат придонес од своите лич-
ни доходи по стапки утврдени со оваа одлука. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонесите 

од личните доходи на работните луѓе што се пла-
ќаат на Заедницата на основното образование на 
општината Кичево и тоа: 

Стапка 
1. придонес од личен доход од работен 

однос по стапка од — — — — — 6% 
2. придонес од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност по стап-
ка од — — — г— — — — — — 6% 

3. придонес од личен доход од самостојно 
вршење на нестопанска дејност по 
стапка од — — — — — — — — 6% 

Член 3 
Со применувањето на оваа одлука престану-

ваат да важат : Одлуката бр. 02-70/1 од 4 август 1975 
година и Одлуката бр. 03-26/1 од 1 февруари 1977 
година. 

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

сувањето, односно по добивањето на согласност од 
Собранието на Општината Кичево, а ќе се приме-
нува од 1 февруари 1978 година. 

Број 03-360/1 
30 декември 1977 година 

Кичево 
Претеседател, 

Јанакиевски Младен, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО 

33. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8 
и член 17 став 3 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 25 став 1 точка 9 во врска со член 26 став 4 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, на седницата на 
Соборот на делегатите корисници на услугите — 
работници, одржана на 31 јануари 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА 
ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на помошта за спрема 

на новородено дете бр. 03-868/1 од 25. 4.1975 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 20/75) членот 1 се 
менува и гласи: „Висината на помошта за спрема 
на новородено дете изнесува 350 динари". 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за измена на Одлуката за 
помош на новородено дете, број 03-1210/1 од 19.5. 
1977 година. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 февруари 1978 година. 

Број 03-450/1 
31 јануари 1978 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величевски, е. р. 

34. 
Врз основа на член 37 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 точка 8, 
член 17 став 3 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), 
член 25 став 1 точка 1 и член 26 став 4 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Куманово, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Куманово, на седницата на Соборот на деле-
гатите, корисници на услугите — работници, одр-
жана на 31 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот на 

патните трошоци во врска со остварувањето на 
правото од здравственото осигурување бр. 03-870/1 
од 25 април 1975 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 25/75), членот 6 се менува и гласи: 

„Надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување за време на патувањето во друго место 
во врска со остварувањето на здравствената за -
штита изнесува: 

— на подрачје на општината 30,00 динари; 
— на подрачје на СР Македо-

нија, освен Скопје 100,00 динари; 
— на подрачје надвор од СРМ 200,00 динари; 
— за Скопје паушал од 40,00 динари. 
На децата на осигуреникот до 7 годишна воз-

раст им припаѓа 50% од надоместокот од претход-
ниот став". 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката за измена на Одлуката 
за надоместокот на патните трошоци во врска со 
остварувањето на правата од здравственото осигу-
рување, број 03-1209/1 од 19.5.1977 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 февруари 1978 година. 

Број 03-451/1 
31 јануари 1978 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, е. р. 

35. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, 
член 17 став 3 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), 
член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, на седницата на 
Соборот на делегати корисници на услугите, одр-
ж а н а на 31 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот на 

трошоците за закоп на осигурените лица бр. 03-
869/1 од 25 април 1975 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/75), членот 1 се менува и гласи: 

„Надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гурените лица изнесува: 

— за лица до 1 годишна возраст 700,00 динари; 
— за лица од 1—7 год. возраст 1.150,00 динари; 
— за лица од 7—14 год. возраст 1.500,00 динари; 
— за лица над 14 год. возраст 2.000,00 динари. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката за измена на Одлуката 
за висина на надоместок на трошоци за закоп на 
осигурените лица, бр. 03-1211/1 од 19. 5.1977 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 февруари 1978 го-
дина. 

Број 03-452/1 
31 јануари 1978 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величевски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО 

36. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, 
член 17 став 3 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), 
член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кратово, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кратово, на седницата на Соборот 
на делегатите корисници на услугите, одржана на 
4 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП 

НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот на 

трошоците за закоп на осигурените лица, бр. 01-
1306/1 од 17 мај 1975 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 26/75), член 1 се менува и гласи: 

„Надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гурените лица изнесува: 

— за лица до 1 годишна возраст 700 динари; 
— за лица од 1—7 год. возраст 1.150 динари; 
— за лица од 7—14 год. возраст 1.500 динари; 
— за лица над 14 год. возраст 2.000 динари. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката бр. 01-1907/1 од 17. 5.1977 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРЖ", 
а ќе се применува од 1 февруари 1978 година. 

Број 01-510/1 
4 февруари 1978 година 

Кратово 
Претседател, 

и н ж . МИТКО Георгиевски, е. р . 

37. 
Врз основа на член 37 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, 
член 17 став 3 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 25 став 1 точка 9 и член 26 став 4 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кратово, Собранието на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кратово, на седницата на Соборот на делега-
тите корисници на услугите — работници, одржана 
на ден 4 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОК 
НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот на 

патните трошоци во врска со остварувањето на 
правата од здравственото осигурување бр. 01-1307/1 
од 17 мај 1975 година („Службен весник на СРЖ", 
бр. 25/76), членот 6 се менува и гласи: 

„Надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување за време на патувањето во друго место 
во врска со остварувањето на здравствената зашти-
та изнесува: 

— на подрачје на општината 30,00 динари; 
— на подрачје на СР Македонија 100,00 динари, 

освен Куманово, Штип, Пробиштип и Крива Па-
ланка; 

— на подрачје надвор од С Р И 200,00 динари. 
За Куманово, Штип, Пробиштип и Крива Па-

ланка паушален износ од 40,00 динари. 
На децата на осигуреникот до 7 годишна воз-

раст им припаѓа 50% од надоместокот утврден во 
претходниот став". 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката број 01-1905/1 од 17.5. 
1977 година. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРИ", 
а ќе се применува од 1 февруари 1978 година. 

Број 01-511/1 
4 февруари 1978 година 

Кратово 

Претседател, 
и н ж . МИТКО Георгиевски, е. р . 

38. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРИ", бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8 
и член 17 став 3 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), 
и член 25 став 1 точка 9 во врска со член 26 став 4 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кратово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кратово, на седницата на Со-
борот на делегатите корисници на услугите — ра-
ботници, одржана на 4 февруари 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

З А И З М Е Н А Н А О Д Л У К А Т А З А В И С И Н А Н А 
П О М О Ш Т А З А С П Р Е М А Н А Н О В О Р О Д Е Н О Д Е Т Е 

Член 1 
Во Одлуката за висината на помошта за спрема 

на навородено дете, бр. 01-1305/1 од 17.05.1975 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 25/75), чле-
нот 1 се менува и гласи: „Висината на помошта за 
спрема на новородено дете изнесува 350 динари". 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката број 01-1906/1 од 17 мај 
1977 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 февруари 1978 го-
дина. 

Број 01-512/1 
4 февруари 1978 година 

Кратово 
Претседател, 

и н ж . МИТКО Георгиевски« е. р . 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
— РЕСЕН 

39. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 и член 18 

од Законот за самоуправните интересни заедници 
за социјална заштита („Службен весник на СРЖ", 
бр. 5/74) и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Ресен, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Ресен, на седницата одржана 
на 20 јануари 1978 година, донесе 

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

НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход, заради обезбедување на средства за 
финансирање на Самоуправната интересна заедни-
ца за социјална заштита — Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат: 
— од доходот на организациите на здружениот 

труд — по стапка од 0,35%; 
— од личен доход од работен однос од несто-

пански дејности — по стапка од 2,05%; 
— од личен доход од земјоделска дејност — по 

стапка од 0,03%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност — по стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност — по стапка од 0,15%. 

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

сувањето, ќе се применува од 1.1.1978 година, а ќе 
се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 01-3/1 
20 јануари 1978 година 

Ресен 
Потпретседател, 

Нада Јоновска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

40. 

Врз основа на член 198 точка 17 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Свети Николе, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седницата одржана на 
31 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РА-
БОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ 

НИКОЛЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 
ОД 1978 ГОДИНА 

I 
За обезбедување на задолжителните видови на 

здравствена заштита на населението, здравствена 
заштита поради повреда на работа и заболување 
од професионални болести, здравствена заштита и 
делумно право од здравственото осигурување, ви-
довите, начинот и обемот што здравствените ра -

ботни организации, Здравствената станица и Град-
ската аптека — Свети Николе обезбедуваат во 1978 
година за осигурениците од подрачјето на Заедни-
цата, ќе се обезбедува во вид на аконтација на на-
доместокот за пружената здравствена заштита во 
висина од 1/12 од договорените парични надоместо-
ци во 1977 година за секој изминат месец во првото 
тримесечје од 1978 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1.1. 1978 година. 
Број 10/1 

31 јануари 1978 година 
Свети Николе 

Претседател, 
Здравко Богатинов, е. р. 

41. 
Врз основа на член 198 точка 10 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Свети Николе, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седницата одржана на 
31 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕС-
ТОКОТ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРВОТО ТРИ-

МЕСЕЧЈЕ ОД 1978 ГОДИНА 

I 
За финансирање на Стручната служба на Оп-

штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Свети Николе за вршење на ре-
довното работење ќе се обезбедува во вид на акон-
тација, надоместок од 1/12 од договорените парични 
надоместоци во 1977 година за секој изминат месец 
во првото тримесечје од 1978 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1.1.1978 година. 
Број 10/2 

31 јануари 1978 година 
Свети Николе 

Претседател, 
Здравко Богатинов, е. р. 

42. 
Врз основа на член 198 точка 17 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Свети Николе, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седницата одржана на 
31 јануари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШО-

ЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ 

Член 1 
Полна дневница за службено патување изне-

сува 300,00 динари. 
Полна дневница следува кога на службен пат 

ќе се помине на јмалку 24 часа, како и за преоста-
натото време преку 12 часа. 

Покрај дневницата за службено патување сле-
дува надомест и за ноќевање, ако е извршено, што 
се докажува со посебна потврда приложена кон 
патната сметка во износ до 100,00 динари. 

Во колку службеното патување траело подолго 
од 12 часа, а не е користено ноќевање, во тој слу-
ча ј дневницата се намалува за 30%. 
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За службено патување повеќе од 8 часа, а по-
малку од 12, припаѓа половина дневница. 

Член 2 
Во рамките на општината надомест на дневни 

трошоци припаѓа 50% од горниот износ. 

Член 3 
Надомест за превоз, кога лицето се наоѓа на 

службено патување, следува во висина на цената 
на билетот за превоз во редовниот патнички јавен 
сообраќај. 

Член 4 
Надоместот за користење на сопствено возило 

за службено патување изнесува 25% од највисока-
та цена на бензинот на 1 литар. 

Член 5 
За службено патување писмен налог издава 

секретарот на Заедницата и во рок од 3 дена по из-
вршено патување се предава патната сметка за 
исплата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето. 
Број 10/3 

31 јануари 1978 година 
Свети Николе 

Претседател, 
Здравко Богатинов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — 
ПРОБИШТИП 

43. 

Врз основа на член 16 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на вработувањето и 
за материјалното обезбедување за време на при-
времена невработеност („Службен весник на СРМ' , 
бр. 20/74) и член 12 од Статутот, Општинската за -
едница на вработувањето — Пробиштип, на сед-
ницата одржана на 21 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на вработените во кој се 
содржани и придонесите што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,75%. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува од 1 ' јануари 1978 

година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Број 0201-112/5 

21 декември 1977 година 
Пробиштип 

Претседател, 
Павле ѓорѓиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

44. 
Врз основа на член 9, 18 став 2 и член 25 и 26 

од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРИ", бр. 5/74) и член 30 став 

1 точка 9 и член 40 став 1 точка 5 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската и ос-
новни заедници на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, по прибавено мислење на 
собранијата на основните заедници на здравството 
и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево 
и Македонски Брод, на седницата на Соборот на 
делегатите земјоделци — к о р и с н и ц и м а услугите и 
Соборот на делегатите — даватели на услугите, одр-
жана на 1 февруари 1978 година, донесе 

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

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината на при-

донесите за финансирањето на здравственото оси-
гурување на земјоделците за 1978 година за под-
рачјето на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Прилеп. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници го плаќаат придо-

несот за здравствено осигурување и тоа: 
а) — за задолжителни видови на здравствена 

заштита \ 
— 2,40% од катастарскиот доход и 48,00 ди-

нари паушал за секој осигурен член од 
домаќинството — за осигурениците што 
имаат сопствена земја; 

— 248,00 динари паушал по домаќинство и 
по 48,00 динари паушал за секој член на 
домаќинството — за осигурениците што 
немаат сопствена земја; 

б) — за правата на здравствена заштита што 
самостојно ги утврдува Заедницата: 

— 0,60% од катастарскиот доход и по 12,00 
динари паушал за секој член на дома-
ќинството — за осигурениците кои имаат 
сопствена земја; и 

— 62,00 динари паушал по домаќинство и по 
12,00 динари паушал за секој член на до-
маќинството — за осигурениците кои не-
маат сопствена земја. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1.1.1978 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да в а ж и Одлуката за привремено 
одредување на височината на придонесите за ф и -
нансирање на здравственото осигурување на зем-
јоделците за 1978 година, бр. 9304 од 30. 12. 1977 го-
дина. 

Број 899 
1 февруари 1978 година 

Прилеп 

Собор на даватели на услуги 
Претседател 

д-р Светозар Кузманови, е. р. 
Собор на земјоделци-корисни-

ци на услуги 
Претседател, 

Стојан Мојсоски, е. р. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

45. 
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) и член 30 став 1 т. 9 и член 40 став 
1 точка 5 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, по приба-
веното мислење од собранијата на основните за -
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на 
заедничката седница на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите од здружениот труд на здравството 
— даватели на услугите, одржана на 30 декември 
1977 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 1978 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување за 1978 година се определува во височина 
од 7,50% од личниот доход и другите примања во 
која 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%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствено оси-

гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став к а 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% пре-
сметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес 
кои не формираат доход за вработените по договор 
за дело од бруто основицата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство се определува во ви-
сочина од 20% од нето личниот доход, односно 
основицата 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 е должен 

при уплатата на придонесите за здравствено оси-
гурување и посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство, на самиот на-
лог-уплатница да даде спецификација за уплате-
ните придонеси по видови на правата, со ознака на 
основицата и периодот за кој се пресметува и упла-
тува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесот 
не го пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбите од претходниот став, Службата односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатницата, во 
смисла на член 38 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 5 

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

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1.1.1978 година. 

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

Број 9303 
30 декември 1977 година 

Прилеп 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 

П р е т с е д а т е л , 
Пандо Бачаноски, е. р. 

СОБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ 

П р е т с е д а т е л , 
д-р Светозар Кузманови, е. р. 

СОБОР НА РАБОТНИЦИ — КОРИСНИЦИ 
НА УСЛУГИ 

П р е т с е д а т е л , 
Ристо Апостолоски, е. р. 

46. 
Врз основа на член 9, 18 став 2 и член 25 и 26 

од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 30 став 
1 точка 9, член 40 став 1 точка 5 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската и основни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање — Прилеп, Собранието на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, по прибавено мислење од собранијата 
на основните заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување во Прилеп, Крушево и Ма-
кедонски Брод, на седницата на Соборот на деле-
гатите земјоделци-корисници на услугите и Собо-
рот на делегатите — даватели на услугите, одржа-
на на 30 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИСОЧИ-
НАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука привремено се утврдува висо-
чината на придонесите за финансирање на здрав-
ственото осигурување на земјоделците за 1978 го-
дина за подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп. 

Член 2 

Земјоделските осигуреници го плаќаат придо-
несот за здравствено осигурување и тоа: 
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а) за задолжителни видови на здравствена за -
штита : 

— 6,40% од катастарскиот доход и 40,00 дина-
ри паушал за секој осигурен член од домаќинство-
то — за осигурениците што имаат сопствена земја; 

— 216,00 динари паушал по домаќинство и по 
40,00 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 утврдува 
Заедницата: 

— 1,60% од катастарскиот доход и по 10,00 ди-
нари паушал за секој член на домаќинството — за 
осигурениците кои имаат сопствена земја; 

— 54,00 динари паушал по домаќинство и по 
10,00 динари паушал за секој член на домаќинство-
то — за осигурениците кои немаат сопствена земја. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 1.1978 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 

Број 9304 
30 декември 1977 година 

Прилеп 

СОБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ 
П р е т с е д а т е л , 

д-р Светозар Кузманови, е. р. 

СОБОР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ-КОРИСНИЦИ 
НА УСЛУГИ 

П р е т с е д а т е л , 
Стојан Мојсоски, е. р. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
П р е т с е д а т е л , 

Пандо Бачаноски, е. р. 

47. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови ла 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 30 став 1 точка 
Н и член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, а во врска со Одлуката за утврдување н а ј -
нискиот износ на надоместокот на трошоците за 
закоп на осигурено лице на Републичката заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Скопје, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, на седницата на Соборот на делегатите на ко-
рисниците-работници, одржана на 30 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува височината, усло-
вите за стекнување право на надоместок на тро-
шоците за закоп и посмртна помош во случај на 
смрт ка осигурено лице од подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп. 

Член 2 

Изнооот на надоместокот на трошоците за за -
коп се утврдува и тоа: 

1. 700 динари во случај на смрт на осигурено 
лице до 1 годишна возраст; 

2. 1.000 динари во случај на смрт на осигурено 
лице од 1 до 7 годишна возраст; 

3. 1.380 динари во случај на смрт на осигурено 
лице од 7 до 14 годишна возраст; 

4. 1.750 динари во случај на смрт на осигурено 
лице на возраст над 14 години. 

Член 3 

Во случај осигуреното лице да умре надвор од 
подрачјето на Општинската заедница, надоместокот 
од претходниот член се зголемува со 30%, без обѕир 
каде е извршен закопот. 

Доколку осигуреното лице умре во странство, 
надоместокот се зголемува со 50%, без обѕир каде 
е извршен закопот. 

Член 4 

Надоместокот на потребните трошоци се испла-
тува на лицата кои ќе го извршат закопот на оси-
гуреното умрено лице врз основа на изводот од 
матичната книга на умрените, потврда за изврше-
ниот закоп и здравствената легитимација на умре-
ното лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став се под-
несува и потврда од дипломатското претставништво 
на СФРЈ во таа земја дека закопот е извршен во 
странство. 

Член 5 

На членовите на потесното семејство на умре-
ниот осигуреник, а кои тој од својата заработувач-
ка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во 
височина на едномесечен износ од основот за на-
доместок на личниот доход, односно едномесечната 
последна пензија, материјалното обезбедување или 
привремениот надомест, при што се зема предвид 
и заштитниот додаток кој се исплатува со пензи-
јата, како и додатокот на инвалидност кој се ис-
платува со инвалидската пензија што му припа-
ѓала на умрениот осигуреник, доколку се исполне-
ти условите за посмртна помош предвидени со Ста-
тутот и општите акти на Заедницата. 

Член 6 

Барањето за исплата на надоместокот на по-
требните трошоци и посмртната помош стасува на 
денот на смртта, односно закопот на осигуреното 
лице. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1.1. 1978 година. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за височината 
на износот на трошоците за закоп и посмртна по-
мош, бр. 2392 од 10. 6. 1975 година. 

Оваа одлука да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 9302 
30 декември 1977 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

48. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 30 став 1 точка 
11 и член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп, а во 
врска со Одлуката за утврдување најнискиот из-
нос на помошта за спрема на новородено дете на 
Републичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Скопје, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
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ното осигурување — Прилеп, на седницата на Со-
борот на делегатите на корисниците-работници, 
одржана на 30 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 
ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината, усло-

вите за стекнување и начинот на остварувањето на 
правото на помош за спрема на новородено дете 
кое припаѓа на осигурениците-работници од под-
рачјето на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Прилеп. 

Член 2 
Височината на помошта за спрема на новоро-

дено дете изнесува 320 динари за секое дете. 
Помошта од претходниот став се исплатува на 

осигурениците доколку се исполнети условите за 
користење на тоа право предвидени во општите 
акти на Заедницата. 

Член 3 
Помошта од претходниот член ја исплатува 

Стручната служба на Заедницата врз основа на 
поднесено барање од осигуреникот. Кон барањето 
се прилага потврда-оценка од лекарот-акушер-ги-
неколог според која породувањето ќе уследи во рок 
од 1 месец од денот на давањето на оценката, од-
носно извод од матичната книга на родените, или 
доказ за усвојување на дете, како и дека помошта 
не е веќе исплатена. 

За мртвородено дете помош не се исплатува. 

Член 4 
Право на спрема за новородено дете припаѓа: 
— на осигуреник — жена; 
— на осигуреник — маж во случај на породу-

вање на неговата сопруга, ако таа е здравствено 
осигурена по основ на него; 

— на осигуреникот — во случај на породување 
на женско лице кое е осигурено како член на него-
вото семејство. Ако тоа женско лице е веќе во брак 
и е редовен ученик-студент треба и таткото на де-
тето да го има истото својство како и мајката. 

Помошта припаѓа и во случај на породување 
на женски член на семејството на кого му се обез-
бедува здравствена заштита додека лицето по кое 
има право на таа заштита се наоѓа на отслужува-
ње на воениот рок. 

Помошта припаѓа и: 
— за дете родено во рок од 10 месеци од смрт-

та на осигуреникот, односно по разводот на бракот 
со осигуреникот на кого му припаѓа оваа помош; 

— за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-
ковството е утврдено врз основа на признание или 
судска одлука; 

— за посвоено дете до 6 месеци на живот на 
истото ако за тоа дете не е веќе исплатена ваква 
помош. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката бр. 2394 од 10 
јуни 1975 година. 

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

Бр. 9301 
30 декември 1977 година 

Прилеп 
Претседател 

Пандо Бачаноски, е. р. 

49. 
Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 30 став 1 точка 
11, член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, на седницата на Соборот на делегатите ко-
рисници на услугите работници, одржана на 30 де-
кември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА 

ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и дневниците за време на патувањето и прес-
тојот во друго место, што припаѓа на осигурените 
лица на терет на средствата на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурува -
ње на работниците — Прилеп (во натамошниот 
текст: Заедница), а во случаите кога од матичниот 
лекар или Лекарската комисија се упатени да ко-
ристат здравствена заштита надвор од местото на 
нивното живеалиште и на начин пропишан со Ста-
тутот на Заедницата и Правилникот за условите и 
начинот на користењето на здравствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица според тарифата на пре-
возните средства во јавниот патен сообраќај но 
најкусата релација. 

Кога превозрт е извршен без претходен налог 
на матичниот лекар, оправданоста на извршениот 
превоз ја цени Лекарската комисија дополнително 
по барање на осигуреното лице и со поднесување 
на потребните докази. 

Член 3 
Надоместокот за превоз се одредува по тари-

фата на најкусата релација на превозните сред-
ства во јавниот сообраќај-железница или автобус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и авто-
бус, за надоместок се зема висината на пониската 
тарифа. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, според посебни прописи, 

има право на неограничен број бесплатни патува-
ња во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа пра-
во на надоместок по оваа одлука. 

Член 5 
На осигурено лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на Статутот и 
Правилникот не му припаѓа надоместокот за патни 
трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради амбулантни, специјалистички и кон-
тролни прегледи важи, по правило, само за едно 
патување. Доколку лекарот специјалист на кого 
осигуреното лице му е упатено на прв преглед н а ј -
де дека е потребно испитување и лекување и ка ј 
други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, 
така да првобитниот упат ќе в а ж и и за останатите. 

Кога осигуреното лице во смисла на претход-
ниот став е упатено односно преземено на амбу-
лантно-специјалистичко лекување или испитување, 
издадениот налог в а ж и за сето време додека трае 
лекувањето односно испитувањето. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 7 
Надоместок на име исхрана и сместување за 

време на патувањето и престојот во друго место на 
осигуреното лице му припаѓа и тоа: 

1. на подрачјето на Заедницата — 50,00 динари; 
2.надвор од Заедницата, а на подрачјето на 

СРМ — 90,00 динари; 
3. надвор од подрачјето на СРМ, во останатите 

републики и покраини во СФРЈ — 125,00 динари. 
За осигурените лица — деца до навршена 7 

годишна возраст, надоместокот од претходниот став 
се намалува за 50%. 

Надоместокот припаѓа во полн износ ако па-
тувањето и престојот во друго место заедно со ча-
совите поминати на пат траеле повеќе од 12, а по-
малку од 24 часа, а во половина износ ако патува-
њето и престојот траеле повеќе од 8, а помалку од 
12 часа. 

Член 8 
Барањето за исплатата на надоместокот од 

претходниот член стасува првиот нареден ден по 
завршеното патување, односно завршеното лекува-
ње. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година. 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, 

престанува да в а ж и Одлуката за надоместокот на 
патните трошоци на осигурените лица, бр. 9732 од 
29. 12. 1976 година. 

Бр. 9300 
30 декември 1977 година 

Прилеп 
Претседател 

Пандо Бачаноски е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — СТРУМИЦА 

50. 
Врз основа на член 5 точка 8 од Законот 

за Самоуправните интересни заедници на станува-
њето („Службен весник на СРМ" бр. 49/74) и член 
15 точка 6 од Статутот на Општинската самоуп-
равна интересна заедница на станувањето, Собра-
нието на ОСИЗ на станувањето на седницата одр-
жана на 26 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА И РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Средства на Заедницата на станувањето обез-

бедуват работните луѓе со: 
— придонес од доходот на основните организа-

ции на здружениот труд и 
— придонес на личниот доход. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот се основ-

ните организации на здружениот труд и другите 
самоуправни организации од областа на стопан-
ството, вклучува јќи ги и организациите на здру-
жениот труд регистрирани како установи, распо-
редени во областите од 1 — 8 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите орга-
низации и државни органи по дејности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доход, по стапка од 4%. 

Член 3 
Обврзници на придонесот од личниот доход се 

работниците што остваруваат личен доход од ра-
ботен однос, освен работниците од член 19 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето. 

Основица за пресметување на придонесот од 
личниот доход од претходниот став претставува 
бруто личниот доход по стапка од 4'%. 

Член 4 
Основица за пресметување на придонесот од 

личниот доход на работниците вработени к а ј ра-
ботните луѓе што работат со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните и користат дополнителен 
труд на други лица е бруто личниот доход на ра-
ботниците по стапка од 4%. 

Член 5 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

е Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на СРМ за пензионерите и корисниците на 
правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ од пензијата, 
цо стапка од 4%. 

Член 6 
Средствата од придонесот за станбена изград-

ба се распределуват на следниот начин: 
— 40,0% за солидарна станбена изградба; 
— 10,0% за учесници во НОВ; 
— 48,0% за ОЗТ и други самоуправни органи-

зации и заедници; 
— 2,0% за надоместување на дел од стана-

рината на одделни категории корисници на опш-
тествени станови. 

Член 7 
Средствата од алинеја 2 на претходниот член, 

по одбивањето на делот што општинската СИЗ на 
станувањето задолжително го издвојува и здружу-
ва во Републичкиот фонд за позабрзано решава-
ње станбеното прашање на учесниците во НОВ, се 
распределуваат: 

— 80,0% за изградба на купување на станови 
во општествена сопственост за учесници во НОВ; 

— 20,0% за доделување кредити за станбена 
изградба на учесниците во НОВ. 

Член 8 
Средствата од алинеја 3 на член 6 од оваа од-

лука се распределуваат на начинот како што сле-
дува: 

— 60,0% за изградба и купување на станови 
во општествена сопственост за ООЗТ односно дру-
ги самоуправни организации и заедници; 

— 40,0% за доделување кредити за станбена 
изградба на работници. 

Член 9 
Распределените средства според претходниот 

член, општинската СИЗ на станувањето ги води по-
себно за секој обврзник на придонесот. 

Член 10 
Во заедницата на станувањето можат да се 

здружат и други средства што ги издвојуваат ра-
ботниците во основните организации на Здружени-
от труд и други самоуправни организации и заед-
ници, на начин и под услови што ќе се утврдат 
со самоуправни спогодби односно општествени до-
говори. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и во „Службен гласник на општина Стру-
мица". 

Бр. 02-14/1 
9 јануари 1978 година 

Струмица 
Претседател 

Васе Печков, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

51. 
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 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Битола и основни заедници во 
Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Опш-
тинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Битола, со рамноправно учество на 
Соборот на делегатите корисници на услугите ра-
ботници и Соборот на делегатите-даватели на ус-
лугите, на седницата одржана на 27 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-

СТВО ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1978 година се утврдува на 7,10% од 
бруто личниот доход и другите примања во кои се 
содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 3,00% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
4,10°/о. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се одредува во ви-
сочина од 0,20%. Основица за пресметување на 
придонесот од овој став к а ј обврзниците кои ф о р -
мираат доход претставува остварениот доход на-
мален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доход. Основица ка ј обврз-
ниците кои не формираат доход претставуваат бру-
то личните доходи и другите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по 0,20% од бруто осно-
вицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците па 
придонес кои не формираат доход за вработените 
по договор за дело. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство (за деташирани работни-
ци) се определува во височина од 18% од нето лич-
ниот доход односно основицата утврдена со посебна 
одлука. 

Придонесот од претходниот став се распореду-
ва по видови на правата сразмерно на стапката од-
носно тарифата на придонесот определен со оваа 
одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравствено осигурување за при-

времено безработните лица, СИЗ на вработувањето 
го плаќаат со примена на нето стапка на просеч-
ниот износ исплатен на име паричен надоместок 
на привремено безработните лица за времето за кое 
се плаќа придонес за здравствено осигурување, ко-
ја пресметана одговара на бруто стапката од 7,10%. 

Член 4 
Доколку со закон или акти на оваа заедница 

основицата за пресметување и плаќање на придо-
несите е определена во нето износ, придонесите за 
здравствено осигурување се пресметуваат и пла-
ќаат според тарифата пресметана на нето личниот 
доход односно на нето примањата. 

Пресметувањето на стапката според претходни-
от став се врши во случаите кога личните доходи 
се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како 
и кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход. 

Член 5 
Вкупно реализираните придонеси по оваа од-

лука се распоредуваат по следната структура и тоа: 
— за Општинската заедница на здравството и 

здравственото осигурување — 18%, 
— за основните заедници на здравството и 

здравственото осигурување — 82%. 
Член 6 

Обврзникот на уплата на придонесот е должен 
при уплатата на придонесите за здравствено оси-
гурување на самиот налог-уплатница да даде спе-
цификација за уплатените придонеси по видови на 
правата со искажување на основицата, стапката и 
периодот за кој се пресметува и уплатува придо-
несот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно прет-
ходниот став. Службата на општественото книго-
водство односно поштата нема да го прими нало-
гот уплатницата во смисла на член 38 од Законот 
за Службата на општественото книговодство. 

Член 7 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

02-Број 47/52 
27 декември 1977 година 

Битола 
Собор на делегати корис-
ници на услуги — ра-

ботници 
Претседател, 

Томе Драговски, е. р. 
Собор на делегати дава-

тели на услуги 
За претседател, 

д-р Михајло Маргаритов, с.р. 
Собрание на ОЗЗЗО — 

Битола 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 

52. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Битола и основни заедници во 
Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Битола, со рамноправно учество 
на Соборот на корисниците на услугите — работни-
ци и Соборот на давателите на услугите од здрав-
ството, на седницата одржана на 27 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1978 година се плаќаат 
за: 
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1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 100,00 динари; 

2. учениците во средните училишта за одделни 
струки за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организација на здружениот 
труд, училиштето или ка ј приватен работодавец, 
во износ од 55,00 динари; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии, кои поради тоа го пре-
кинале вработувањето, ако за тоа време примаат 
стипендија, во износ од 210,00 динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во друга организација заради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија, во 
износ од 210,00 динари; 

5. лицата кои учествуваат на младински работ-
ни акции, а кои по прописите на инвалидското оси-
гурување се осигурени во сите случаи на инвалид-
ност, во износ од 48,00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ од 48.00 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на предеојничка обу-
ка (логорување), во износ од 48,00 динари; 

8. лицата припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита за време 
на изведување на задачите на територијалната од-
брана, во износ од 48,00 динари; 

9. уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет, во износ од 120,00 динари; 

10. членовите на потесното семејство на југосло-
венските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедено здравствена заштита к а ј странски-
от носител на здравственото осигурување, во посто-
јан износ од 80,00 динари; 

11. уживателите на инвалиднини по прописите 
на инвалидското осигурување, и тоа само за случај 
на потреба од лекување во врска со повреда или 
заболување што предизвикало телесно оштетување 
на кои им прапаѓа право на инвалиднина, во износ 
од 60,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донесите за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
заболувања, во износ од по 20,00 дин. за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во младинските ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, како и лицата кои учествуваат во орга-
низирани работни акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка; 

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-
дачите на територијалната одбрана и на цивилната 
заштита; 

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или на преквалификација , а се упатени од 
Самоуправната интересна заедница за вработување; 

6. лицата кои работат помалку од половината 
од полното работно време; 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1, точка 1 до 8 од 

оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе 
се распределуваат во следната структура: 

— за задолжителни видови 41,1 
— за останати права над задолжителните 

видови 56,2 

— за несреќа на работа и професионално 
заболување 2,7 

Придонесите од точка 9, 10 и 11 ќе се распре-
делуваат за: 

— задолжителни видови 42,3 
— за останати права над задолжителните 

видови 57.7 
Вкупно платените придонеси според член 1 и 2 

по заедници ќе се распоредуваат за: 
— Општинската заедница 18,00 
— основни заедници 82,0 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад по исклучок на придонесите од член 1 
точка 10. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од 1 месец, за секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

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

02-бр. 47/50 
27 декември 1977 година 

Битола 
Собор на делегати корис-

ници на услуги-работ-
ници 

Претседател, 
Томе Дранговски, е. р. 

Собор на делегати дава-
тели на услуги 
За претседател, 

д -р М. Маргаритов, е. р. 
Собрание на Општинската заедница 

на здравството и здравственото 
осигурување 
Претседател, 

Д. Спировски, е. р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 69 од Статутот на Стопан-

ската банка — Основна банка — Ресен, Конкурсна-
та комисија на Стопанската банка — Основна банка 
— Ресен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на Стопанската банка 
Основна банка Ресен 

Покрај општите услови, предвидени со пропи-
сите, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат завршено економски факултет; 
— да имаат на јмалку 5 години работно иску-

ство на економско-финансиски работи; 
— да имаат морално-политичка подобност и 

услови определени со закон. 
Кон молбите кандидатите да ги приложат 

следните документи: 
— доказ за школската подготовка, 
— доказ за работното искуство. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Некомплетираните документи комисијата нема 

да ги зема во разгледување. 
Молбите со потребната документација да се до-

ставуваат до Стопанската банка — Основна банка 
— Ресен. (103) 
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Конкурсната комисија при ОПШТИНСКИОТ 
ЗАТВОР — СТРУГА, врз основа на член 45 став 3 
од Самоуправната спогодба за здружување на тру-
дот на работниците во Општинскиот затвор во 
Струга 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на управник 

Кандидатите за работното место управник, по-
крај општите законски услови, треба да ги испол-
нуваат и следните услови: 

1. да имаат виша стручна спрема со над 3 го-
дини работно искуство од кои 2 години на 
раководно работно место во К П установи; 

2. да имаат средна стручна спрема со над 5 го-
дини работно искуство од кои 3 години на 
раководно работно место во К П установи, 
или призната средна стручна спрема за ра -
бота во правосудни органи со над 10 години 
работно искуство, од кои 5 години на рако-
водно работно место во К П установи; 

3. да имаат морално-политички квалитети и 
4. познавање на проблематиката на работата 

во К П установи. 
Рок за поднесување на молбите со комплети-

рани документи е 15 (петнаесет) дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
во разгледување. 

Документите да бидат доставени до Конкурсна-
та комисија при Општинскиот затвор — Струга. (104) 

Конкурсната комисија за реизбор на директор 
на Земјоделската задруга „Славеј" — село Меше-
ишта, општина Охрид, распишува 

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С 

за избор на директор на Земјоделската задруга 
„Славеј" — е. Мешеишта — Охридско 

Кандидатот покрај општите услови определени 
со закон, треба да ги исполнува и следните услови: 

1. да има висока школска подготовка и 1 (една) 
година работен стаж на раководно работно место; 

2. да има виша школска подготовка и 2 (две) 
години работен стаж на раководно работно место; 

3. да има средна школска подготовка и 4 (че-
тири) години работен стаж на раководно работно 
место. 

Кандидатите да поседуваат морално-политички 
квалитети, организаторски способности и познава-
ње од земјоделската струка и проблематиката на 
село и да не се осудувани или под истрага за кри-
вично дело. 

Кандидатите кон молбата треба да приложат 
и соодветни документи од кои ќе се види дека ги 
исполнуваат условите по конкурсот. 

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

Рок за пријавување на конкурсот е 15 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". „ (106) 

Врз основа на член 38 точка 6 и член 40 став 2 
од Законот за високото образование на СРМ („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 49/74) и член 58 од Само-
управната спогодба за здружување на трудот, Со-
ветот на Високата музичка школа во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнето место — еден 
извршител — уметнички соработник — корепети-
тор, на неопределено работно време 

Покрај општите услови, кандидатите треба да 
ги исполнуваат и посебните услови од Законот за 
високото образование на СРМ. Кон молбата, так-
с и р а н со 4 динари таксена марка, кандидатите 
поднесуваат диплома за завршена музичка акаде-
мија или висока музичка школа, главен предмет 
клавир, и кратка биографија. 

Предност имаат кандидати со објавени стручни 
трудови и уметничка дејност од својата специ-
јалност. 

Молбите со документите се поднесуваат до Се-
кретаријатот на Високата музичка школа во Скоп-
је во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот. (107) 

Работната организација Ортопедски завод 
„Славеј" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на новоотвореното работно 
место СЕКРЕТАР 

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени 
со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 
1г 

1. да поседува виша стручна подготовка (пра-
вен смер) со 4 години работен стаж во струката; 

2. да поседува морално-политички квалитети и 
организаторски способности; 

3. да не се осудувани за кривично дело на не-
пријателска дејност или стопански криминал и да 
не се под истрага. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Некомплетните и ненавремено поднесените до-
кументи нема да се земаат предвид при разгледу-
вањето. 

Молбите со сета потребна документација се до-
ставуваат до Комисијата за засновање и престанок 
на работните односи при Ортопедскиот завод „Сла-
веј" — Скопје, улица „Васил Горгов" бб. (108) 
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Врз основа на член 75, 76 и 79 од Статутот на 
Домот на културата „Злетовски Рудар" во Проби-
штип и член 505 од Законот за здружениот труд, 
Работната заедница на Домот распишува 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на директор на Домот 
на културата „Злетовски Рудар" во Пробиштип за 
време од 4 години 

Кандидатите, покрај општите услови пропиша-
ни со Законот, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено високо образование од 
просветна струка со 5 години работно искуство по 
дипломирањето и извесно искуство на раководно 
работно место; 

— да имаат морално-политички квалитети; 
— да имаат организаторски способности и. про-

верени резултати во развитокот на самоуправните 
социјалистички односи. 

Предимство имаат кандидатите со работно ис-
куство, во аматерските самодејности и културно-
образовни установи ако ги исполнуваат предвиде-
ните услови со статутот. 

Кандидатите со пријавите треба да ги доста-
ват и сите предвидени документи со Законот и 
Општествениот договор за вработување на подрач-
јето на општината. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Домот на кул-
турата „Злетовски Рудар" во Пробиштип. (92) 

Конкурсната комисија за именување лица на 
раководни работни места на Ф-ката за кожи и 
кожна конфекција „МЕТОДИ МИТЕВСКИ — Б Р И -
ЦО" — Делчево, врз основа на член 106 од Стату-
тот на фабриката и одлуката бр. 0202-59 од 06.02. 
1978 година на Работничкиот совет, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место — раководител 

на работната единица — конфекција 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени во ЗЗТ, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено виша конфекциска шко-
ла со 2 (две) години работно искуство или ВКВ кон-
фекциски работник со 5 (пет) години работно ис-
куство во кожарска струка. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи во работната организа-
ција. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите се поднесуваат до Конкурсната коми-
сија на Ф-ката за кожи „ММ — БРИЦО" — Дел-
чево. 

Некомплетни документи нема да се земаат во 
разгледување. (93) 

Собирот на работниците при здравствената ра-
ботна организација НАРОДНА АПТЕКА ДЕБАР 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на индивидуален рабо-
товоден орган на здравствената работна организа-
ција Народна аптека — Дебар. 

Покрај општите услови предвидени со закон, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

Бр. 7 — Стр. 143 

— да има висока стручна спрема — фармацевт-
ски факултет; 

— да има на јмалку 4 години работно искуство; 
— да поседува морално-политички квалитети 

и работноорганизаторски способности; 
— да не е осудуван за кривични дела и да не е 

под истрага. 
Кон молбеното барање се доставуваат следните 

документи: диплома за завршено образование, до-
каз за работното искуство, уверение да не е осу-
дуван и да не е под истрага и биографија. 

Молбите со потребната документација се доста-
вуваат до НАРОДНА АПТЕКА — ДЕБАР. Неком-
плетираните документи нема да се земаат во раз-
гледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (99) 

Работната организација на здружен труд Бол-
ница за нервни и душевни болести — Скопје 

. - * Ј 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за прием на стручни работници за работа со 

неполно работно време и тоа: 
1. Лекар специјалист офталмолог — — — 1 
2. Лекар специјалист рендгенолог — — — 1 
3. Виши рендген техничар — — — — — 1 

УСЛОВИ: 
1. Кандидатот под точка 1 да е лекар специ-

јалист по офталмологија (очни болести) со над 
3 години практика во струката. 

2. Кандидатот под точка 2 да е лекар специ-
јалист по рендгенологија со над 3 години практика 
во струката. 

3. Кандидатот под точка 3 да има завршено 
виша стручна школска подготовка со над 3 години 
практика во струката. 

Кандидатите со сите потребни документи да 
достават и согласност од работничкиот совет на 
основната организација во која работат со полно 
работно време. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (105) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ „ГЕОФИЗИКА" 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 
ДИРЕКТОР — Р Е И З Б О Р 

Покрај општите услови предвидени со за-
конот, кандидатот треба да ги исполнува 
и посебните услови: 

— да има виша или висока стручна подго-
товка со 6 години работно искуство на 
раководно работно место во струката; 

— да има дадено повеќе научно истражни 
елаборати од третираната област, кои се 
признати и регистрирани к а ј Југословен-
ската авторска агенција; 

— да е член на јмалку 10 години на Југо-
словенското друштво за механика на тло-
то и фундирање; 

— да поседува работни и организаторски 
способности како и определеност за само-
управниот систем. 

Молбите со приложените документи да се до-
ставуваат до Конкурсната комисија на „Геофизи-
ка" — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (102) 
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Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за испраќање лекар на специјализација 

по следната специјалност: 
за гинекологија и акушерство 1 
УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да имаат завршено ме-

дицински факултет; 
— да имаат положено стручен испит; 
— да познаваат еден од светските јазици; и 
— да имаат поминато на работа во центарот 

најмалку 4 (четири) години. 
Молбите со потребните документи да се доста-

ват на адреса: Медицински центар — Гевгелија — 
за Советот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Личниот доход се одредува според Правилни-
кот за распределба на средствата за лични доходи 
и за заедничка потрошувачка. (98) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Собранијата на општините Карпош и Центар, 

врз основа на член 73 од Законот за редовните су-
дови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76 и 30/77), 
ќе извршат избор на еден судија на Општинскиот 
суд Скопје I — Скопје. 

За судија може да се пријави лице кое покрај 
општите услови за засновање на работен однос ги 
исполнува и следните услови: 

— да е државјанин на СФРЈ; 
— да е дипломиран правник; 
— да има положен правосуден испит, и 
— да има работно искуство и морално-поли-

тички квалитети за вршење на судиската 
функција . 

Заинтересираните лица можат да се пријават 
до Собранието на Општината Карпош — Скопје 
— Комисија за прашања на изборите и именува-
њата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на соопштението. (100) 
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