
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 9 февруари 1977 
С к о п ј е 

Број 5 Год. ХХХШ 

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

30. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ", 
бр. 25/72), а во согласност со точка 7 од Одлуката за 
начинот на формирањето на цените и за мерките на 
непосредна општествена контрола на цените на 
производите и услугите од интерес за Републиката 
(„Службен весник на СРМ", бр. 19/75), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
НА ВЕСНИЦИТЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА", „ФЛА-

КА Е ВЛАЗРИМИТ" И „БИРЛИК" 

1. Постојните цени на весниците „Нова Маке-
донија", „Флака е влазримит" и „Бирлик" можат 
да се зголемат, така што новите цени да изнесуваат, 
и тоа: 

— „Нова Македонија" 3,00 динари 
— „Флака е влазримит" 2,00 динари 
— „Бирлик" 2,00 динари 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за одредување 
на максималните цени на дневните информативни 
весници („Службен весник на СРМ", бр 37/74). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 12-306/1 
1 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

31. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на ставот 1 на член 22 од Самоуправна-
та спогодба за распределба на личните доходи на 
вработените, за производно-финансискиот план и 
нормативите и за систематизација на работните 
места, усвоена на собирот на работниците на Основ-
ната организација на здружен труд „Петровец" во 
Петровец во состав на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Скопско Поле" во Скопје од 22 март 1975 
година, на седницата одржана на 23 декември 1976 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 22 од Само-
управната спогодба за распределба на личните до-
ходи на вработените, за производно-финансискиот 
план и нормативите и за систематизација на ра -
ботните места, усвоена на собирот на работниците 
на Основната организација на здружениот труд 
„Петровец" во Петровец во состав на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" во Скоп-
је, одржан на 22 март 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жен труд „Петровец" во Петровец во состав на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско По-

ле" во Скопје на начинот определен за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на под-
несена претставка со решение У. бр. 49/76 од 4 
ноември 1976 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на ставот 1 на член 22 
од самоуправната спогодба означена во точката 1 
на оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за неговата согласност со уставното начело 
за распределба според трудот. 

4. Во претходната постапка и на седницата од 
23 декември 1976 година Судот утврди дека во ста-
вот 1 на член 22 од оспорената самоуправна спо-
годба е определено по основот минат труд на ра-
ботниците да им припаѓа право на зголемување на 
личниот доход по навршените две години работно 
искуство во висина од 10 динари од стартната осно-
ва за секоја ефективно помината година во здру-
жениот труд. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
на секој работник во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот и со порастот на продук-
тивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на работниците 
во здружениот труд, му припаѓа од доходот на ос-
новната организација на здружениот труд личен 
доход за задоволување на неговите лични, заед-
нички 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 орга-
низација. Од оваа уставна одредба произлегува де-
ка личниот доход на работникот како по основот 
тековен така и по основот минат труд, треба да се 
утврдува во зависност од резултатите на неговиот 
труд и неговиот личен придонес за зголемувањето 
на доходот на основната организација, а според 
мислењето на Судот резултатите од трудот на ра-
ботникот и неговиот личен придонес за зголемува-
њето на доходот на основната организација не се 
еднакви к а ј сите работници. Со оглед на тоа што 
во оспорениот став 1 на член 22 од означената са-
моуправна спогодба делот на личниот доход на ра-
ботникот по основот минат труд е утврден во ед-
наков и фиксен износ во динари за сите работ-
ници, без оглед на нивниот придонес во зголему-
вањето на доходот на основната организација, Су-
дот оцени дека таа одредба од спогодбата не е во 
согласност со начелото за распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на 
СР Македонија, Судот ја донесе на седница, без 
претходно одржување на јавна расправа, затоа 
што оцени дека за натамошното разјаснување на 
состојбата на работите по предметот не беше неоп-
ходно присуството на учесниците во постапката. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 49/76 
23 декември 1976 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот 

на Уставниот суд на 
Македонија 

Судија, 
Боро Доганџиски, с. р. 



Стр. 82 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 февруари 1977 

32. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на членот 67 од Статутот на Сојузот на 
здруженијата на пензионерите на Македонија, до-
несен од собранието на сојузот на 29 мај 1975 го-
дина на седницата од 12 јануари 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 67 од Статутот на 
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Маке-
донија, донесен од Собранието на Сојузот на сед-
ницата одржана на 29 мај 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Сојузот на здруженијата на пен-
зионерите на Македонија на начин пропишан за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по довод на 
поднесена претставка поведе постапка за оценува-
ње законитоста на членот 67 од статутот означен 
во точката 1 на оваа одлука затоа што утврди дека 
основано може да се постави прашањето за неговата 
законитост. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
членот 67 од Статутот на Сојузот на пензионерите на 
Македонија е предвидена можност Републичкиот 
одбор на Сојузот на пензионерите на Македонија 
да распушти општинска организација на пензионе-
рите, како организациона единица на сојузот, на 
основа претходно прибавено мислење на општест-
вено-политичките организации во општината, ако 
таа работи спротивно на одредбите од статутот на 
сојузот и ако со својата постапка го нарушува угле-
дот на сојузот и на општествената заедница во 
целина. 

Според членот 2 од Законот за здруженијата на 
граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 15/72) 
здруженијата на граѓаните се самостојни во оства-
рувањето на целите предвидени со нивните ста-
тути или правила. Со членот 9 од овој закон е 
предвидено здружението да има својство на прав-
.но лице, се здобива со таквото својство и може да 
започне со работа со денот на запишувањето во 
регистарот на здруженијата на граѓаните, а регис-
тарот го води општинскиот орган на управата над-
лежен за внатрешните работи според местото на 
седиштето на здружението (општински орган за 
внатрешни работи). Со членот 16 од истиот закон 

е предвидено на здружението, чија активност не 
е во согласност со правилата или со која активност 
се нарушува јавниот ред или се навредува јавниот 
морал, ќе му се забрани вршењето на таквата 
активност, а ако здружението и покрај оваа заб-
рана продолжи со вршењето на таквата активност 
ќе му се забрани работата. 

Судот смета дека општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи според мес-
тото на седиштето на здружението на пензионерите 
кој го води регистарот на здруженијата на гра-
ѓаните, единствено е според законот овластен да 
го забрани вршењето на активноста на здружение-
то доколку таа не и во согласност со правилата на 
здружението или доколку со неа се нарушува ј ав-
ниот ред или се навредува јавниот морал, па дури 
и да му ја забрани работата доколку здружението 
и покрај оваа забрана продолжи со вршењето на 
таквата активност. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 67 од 
Статутот на Сојузот на здруженијата на пензионе-
рите на Македонија е дадена можност Републич-
киот одбор на Сојузот на здруженијата на пензио-
нерите на Македонија да распушти општинска ор-
ганизација на пензионерите како организациона 
единица на сојузот на основа претходно прибавено 
мислење на општествено-политичките организации 
во општината ако таа работи спротивно на одред-
бите на статутот на сојузот и ако со својата пос-
тапка го нарушува угледот на сојузот и на оп-
штествената заедница во целина, Судот оцени дека 
тој член не е во согласност со членот 16 од Законот 
за здруженијата на граѓаните, поради што одлучи 
како во точката 1 на оваа одлука. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија, Судот ја донесе на седницата, 
без претходно одржување на јавна расправа, за-
тоа што оцени дека за натамошното разјаснување 
на состојбата на работите по предметот не е неоп-
ходно присуство на учесниците во постапката. 

У. бр.85/75 
12 јануари 1977 година 

Скопје -
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д -р Асен Групче, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

76. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуп-
равната 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 заедничката седница на Соборот на деле-
гатите 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 1976 
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 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1977 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 заболува-
ње од професионални болести, за организациите 
на здружениот труд и други корисници што се рас-
поредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се 
определува во височина од 0,50% од бруто личниот 
доход. 

Тарифата за здравственото осигурување за слу-
ча ј несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести за организациите на здружениот 
труд и други корисници што се распоредени во об-
ласта од 1 до 8 од номенклатурата, се определува 
во височина од 0,50% од остварениот доход намален 
за пресметаните законски и договорни обврски, 
освен данокот на доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
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здружениот труд (деташирани работници) се опре-
делува по стапка во височина од 20,п/о од утврде-
ната основица што ја претставува: 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матичната организација исплатен во годината 
што претходи на годината во која работникот е 
испратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен доход 
во претходната година, како основица се зема ис-
платениот просечен нето личен доход во матична-
та организација од претходната година на сите 
работници од категоријата што ја има деташира-
ниот работник. 

Основиците од претходниот став во текот на го-
дината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка, утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годината 
кога деташирањето е извршено спрема претходната 
година. 

Член 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 оси-
гурување. 

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 осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти. на Општинската 
заедница, основицата за пресметување на придо-
несите е определена во нето износ, придонесите за 
здравствено осигурување се пресметуваат и се пла-
ќаат по стапки, односно според тарифата пресме-
тана за примена на нето личниот доход, односно 
примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифите 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 во други-
те стапки по кои придонесот се пресметува и се 
плаќа за поголем број работници вработени во ра-
ботните организации. 

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 периодот 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 однос-

но поштата нема да го прими налогот-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, 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, стап-
ките на посебните придонеси за користење на 
здравствената заштита во странство за 1976 го-
дина, број 04-9/7 од 29 декември .1975 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/76). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/4 
29 декември 1976 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, с. р. 

77. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството 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 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-
БОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШ-

ТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1977 година се плаќаат и 
тоа: 

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

2. за лица кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, а кои на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 динари, 
од кои: 

— 21,80 динари — на име придонес за задол-
жителните 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; 
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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 
работат или според меѓународна спогодба, а пред 
стапување во работен однос во странство имале ж и -
веалиште на територијата на оваа заедница, во 
износ по член од 71,00 динари од кои: 

— 28,40 динари — на име придонес за задол-
жителните видови на здравствена заштита, 

— 42,60 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 инвалид-
ност — 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 здрав-
ствено осигурување за случај несреќа на работа и 
заболување од професионални болести; 

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка и логорување — во износ од 71,00 динари и тоа: 

— 28,40 динари — на име придонес за задолжи-
телните видови на здравствена заштита, 

— 42,60 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-
вање; 

7. за лица припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита, за вре-
ме на извршување задачи 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, факултетите, умет-
ничките академии, за времетраењето на практич-
ната работа во врска со наставата — во износ од 
15,00 динари и тоа само на име придонес за здрав-
ствено осигурување за случај несреќа на работа и 
заболување од професионални болести; 

9. за лица кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организи-
ра заводот за вработување — 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; 

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 заболу-
вање од професионални болести; 

11. за лица припадници на доброволните орга-
низации на противпожарната заштита — во износ 
од 15,00 динари, и тоа на име придонес за здрав-
ствено осигурување за случај несреќа на работа и 
заболување од професионални болести. 

Член 2 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за постојаните изно-
си на придонесите за здравствено осигурување на 
одделни категории лица надвор од работен однос 

осигурени по Законот за здравственото осигурува-
ње и задолжителните видови на здравствената заш-
тита на населението, број 04-9/8 од 29 декември 
1975 година („Службен весник на СРМ", бр. 3/76). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/5 
29 декември 1976 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, с. р. 

78. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и члбЈН 27 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, на заед-
ничка седница на Соборот на делегатите на работ-
ниците — корисници на услугите и на Соборот на 
делегатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
29 декември 1976 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 УГОС-
ТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ, АДВОКАТИ, СВЕШТЕ-

НИЦИ И КОЛПОРТЕРИ 

Член 1 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравственото осигурување и оства-
рување на правата по основ на здравственото оси-
гурување на самостојните занаетчии, самостојните 
угостители, превозници и адвокати, служи даноч-
ната основица (личниот доход) од самостојно врше-
ње на стопанската дејност утврдена за претходната 
година, со тоа што таа основица се смета како акон-
тација за тековната година. 

За самостојните занаетчии, самостојните угос-
тители, превозници и адвокати на кои не им се 
утврдува даночната основица, а данокот го плаќаат 
во годишен паушален износ, како основица за 
пресметување и плаќање на придонесот за здрав-
ствено осигурување служи годишниот паушален 
износ на данокот од самостојното вршење на сто-
панска дејност во тековната година, со тоа што 
основицата на придонесот за здравствено осигуру-
вање не може да изнесува помалку од минималниот 
личен доход во Републиката утврден со посебни 
прописи за тековната година. 

Член 2 
Ако даночната основица (личниот доход) од 

самостојната занаетчиска, угостителска, превознич-
ка и адвокатска дејност е утврдена за дел од ка -
лендарската година, основицата на осигурувањето 
се утврдува според таа даночна основица (личен 
доход). 

Ако даночната основица (личниот доход) од 
самостојната занаетчиска, угостителска, превознич-
ка и адвокатска дејност не е утврдена, како осно-
вица за плаќање на придонесот и определување на 
правата по основ на здравствено осигурување при-
времено ќе се смета најниската основица на оси-
гурувањето според член 1 став 2 од оваа одлука, 
со тоа што конечното утврдување на основицата на 
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осигурување ќе се изврши кога ќе се утврди да-
ночната основица (личниот доход) од самостојното 
вршење на дејноста. 

Член 3 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравствено осигурување и за оства-
рување правата по основ на здравственото^ осигу-
рување на свештениците и колпортерите ќе слу-
жат утврдените основици со договорот за пензиско-
инвалидското осигурување. 

Член 4 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување ос-
новица за пресметување и плаќање на придонесот и 
за остварување на правата по основ на здравствено-
то осигурување на самостојните занаетчии, самос-
тојните угостители, превозници, адвокати, свеште-
ници и колпортери, број 04-9/9 од 29 декември 1975 
година („Службен весник на СРМ", бр. 3/76). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/6 
29 декември 1976 година х Претседател, 

Штип Тодор Барбарево, с. р. 

79. 
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 здравст-
вото и здравственото осигурување — Штип, на за-
едничка седница на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите и Соборот нк 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржана на 29 декември 1976 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕ-

НИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1977 
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 за лица вработени ка ј 
приватните работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 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 по-
малку од следните износи: 

— за неквалификувани работници 
— за полуквалификувани работ-

ници 
— за квалификувани работници 
— за висококвалификувани ра-

ботници 

Член 3 
За ученици во стопанството, односно ученици 

на училиштата за квалификувани работници, за 
кои покрај училишната настава се изведува и прак-

тична настава во работната организација или ка ј 
приватниот работодавец основицата ја сочинува 
наградата што ја примаат но не помалку од след-
ните износи: 

— за прва година — 150,00 динари, 
— за втора година — 250,00 динари, 
— за трета година — 350,00 динари. 

Член 4 
За домашните помошнички основицата ја со-

чинува 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 членот 2 од 

оваа одлука се под минималниот личен доход, осно-
виците ќе се утврдат во височина на минималниот 
личен доход утврден со посебни прописи за теков-
ната година. 

Член 6 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување осно-
вица за пресметување и плаќање на придонесот за 
здравственото осигурување на лица вработени ка ј 
приватни работодавци за 1976 година, број 04-9/10 
од 29 декември 1975 година („Службен верник на 
СРМ", бр. 3/76). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/7 
29 декември 1976 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, с. р. 

80. 
Врз основа на член 36 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", 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 работни-
ците — корисници на услугите, одржана на 29 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС 
НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИ 

ЛЕКОВИ ЗА 1977 ГОДИНА 
Член 1 

На име учество во трошоците за користење на 
издадените лекови, освен лековите за чија примена 
е потребна непосредна интервенција на стручен 
здравствен работник, осигурените лица плаќаат 4,00 
динари по издаден лек во аптеките и друга здрав-
ствена организација на подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — 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, осигурениците ќе плаќаат и по 0,50 динари по 
издаден лек за изградба и опрема на аптекарски 
простор. 

— 1600 динари, 

— 1850 динари, 
— 2050 динари, 

— 2250 динари. 
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Член 3 
За издаден лек за задолжителните видови на 

здравствена заштита, осигурените лица не го пла-
ќаат учеството од членот 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за височината на 
постојаниот износ на учество на осигурените лица 
во трошоците за користење на издадени лекови за 
3976 година, број 04-9/16 од 29 декември 1975 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 3/76). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/8 
29 декември 1976 година Претседател, 

Штип Тодор Барбареев, с. р. 

81. 
Врз основа на член 23 и 22 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението и 
член 30 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Штип, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип, на седницата на Соборот на де-
легатите на работниците — корисници на услугите, 
одржана на 29 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОШИРОКОТО СЕМЕЈСТВО 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат: 
1. условите под кои ќе се сметаат како издржу-

вани лица членовите на поширокото семејство и 
другите лица што се осигурени според одредбите на 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на населе-
нието и Статутот на Заедницата; 

2. условите под кои се смета дека издржува-
ното лице нема сопствени приходи доволни за из-
држување; 

3. условите што се потребни да ги исполнува 
осигуреникот од кого се изведува правото на здрав-
ствена заштита. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува члено-

вите на поширокото семејство ако тие живеат со 
него во заедничко домаќинство, а немаат сопствени 
приходи доволни за издржување. 

Се смета дека издржуваните членови на поши-
рокото семејство немаат сопствени приходи доволни 
за издржување: 

1. ако нивниот катастарски приход од земјоде-
лие не го надминува износот од 400 динари годиш-
но по издржувано лице; 

2. ако другите приходи не го надминуваат изно-
сот од 200 динари месечно по издржувано лице; 

3. ако катастарскиот приход од земјоделие и 
другите приходи заедно не го надминуваат износот 
од 2350 динари годишно по 'издржувано лице. 

Член 3 
Осигуреникот, под условите предвидени во чле-

нот 2 на оваа одлука, обезбедува здравствена заш-
тита на членовите на поширокото семејство во за-
висност од приходите на семејството на осигурени-
кот и тоа: 

1. ако неговиот катастарски приход од земјо-
делие не го надминува износот од 300 динари го-
дишно; 

2. ако другите приходи, освен приходите од 
работен однос, не го надминуваат износот од 2000 
динари годишно; 

3. ако катастарскиот приход од земјоделие и 
другите приходи заедно не го надминуваат износот 
од 1900 динари годишно. 

Член 4 
Како приход во смисла на членот 2 и 3 од оваа 

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

Член 5 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престануваат да се применуваат одлуките што ја 
регулираат оваа материја донесени од поранешната 
Заедница на здравственото осигурување на работ-
ниците — Штип. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/9 
29 декември 1976 година Претседател, 

Штип Тодор Барбареев, с. р. 

82. 
Врз основа на член 27 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, на заедничка 
седница на трите собори на Собранието од 29 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА СТА-

ЦИОНАРНО ЛЕКУВАЊЕ ВО 1977 ГОДИНА 

I 
Се усвојува Ценовникот за стационарно леку-

вање за 1977 година во текст како што е приложен 
во материјалот. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/12 
29 декември 1976 година Претседател, 

Штип Тодор Барбареев, с. р. 

83. 
Врз основа на член 27 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, на заеднич-
ка седница на трите собори на Собранието од 29 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА АМБУ-
ЛАНТНО -ПОЛ ИК Л ШТИЧКИ И СПЕЦИЈАЛНО -
ТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУ-

ГИ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Се усвојува Ценовникот за амбулантно-поли-

клинички и специјалистички прегледи и лаборато-
риски услуги за 1977 година во текст како што е 
приложен во материјалот. 
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И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/13 
29 декември 1976 година Претседател, 

Штип Тодор Барбареев, с. р. 

84. 
Врз основа на член 27 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, на седница-
та од 29 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ЛЕГИ-

ТИМАЦИИ ЗА НЕВАЖНИ 

I 
Здравствените легитимации, врз основа на кои 

се користи здравствена заштита, во случај на загу-
бување се огласуваат за неважни во званичните 
јавни гласила. 

II 
Загубените здравствени легитимации се заме-

нуваат со нови со приложување на доказ дека огла-
сувањето е извршено. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/3 
29 декември 1976 година Претседател, 

Штип Тодор Барбареев, с. р. 

85. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување и член 46 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Основната заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип, на заеднич-
ка седница на Соборот на делегатите на земјодел-
ците — корисници на услугите и Соборот на деле-
гатите на работниците од организациите на здру-
жениот труд во здравството — даватели на услу-
гите, одржана на 27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ 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 1977 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-

ход од земјоделците се определува во височина од 
16% во која се содржани: 

— стапката на придонесот на задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 10%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови — 
ОД 6 % . 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесу-
ва 60,00 динари и тоа: 

— 38,00 динари — на име придонес за задол-
жителните видови на здравствена заштита; 

— 22,00 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 при-
донес за здравствено осигурување по 150,00 динари 
по член годишно, и тоа: 

— 95,00 динари — на име придонес за задол-
жителните видови на здравствена заштита; 

— 55,00 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови. 

II 
Со денот на применувањето на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката на при-
донесот од катастарскиот доход и паушалниот при-
донес по осигуреник за здравствено осигурување 
на работните луѓе што вршат земјоделска дејност 
со средства за работа над кои постои право на соп-
ственост за 1976 година, број 04-9/11 од 29 декем-
ври 1975 година („Службен весник на СРМ", бр. 
3/76). 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува о д ! јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/10 
27 декември 1976 година 

Штип ј 
Претседател, 

Лилјана Заркова, с. р. 

86. 
Врз основа на член 19 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 1 од До-
говорот за основите на Општествениот план за оп-
штествено-економскиот развој на СРМ за периодот 
од 1976—1980 година за проширување и спроведу-
вање на задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението и член 27 и 44 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип, Собранието на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Вини-
ца, на заедничка седница на^ трите собори одржана 
на 28 декември 1976 година, Собранието на Основ-
ната заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип, на заедничка седница на трите 
собори одржана на 27 декември 1976 година и Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип на заеднич-
ката седница на трите собори одржана на 29 декем-
ври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Задолжителните видови на здравствена зашти-

та на населението се прошируваат со опфатот на 
корисниците на целосна здравствена заштита на 
лицата до 20 годишна возраст и на лица над 65 
годишна возраст, почнувајќи од 1 јануари 1977 го-
дина, на начин како е тоа регулирано во Договорот 
за основите на Општествениот план за општестве-
но-економскиот развој на СРМ за периодот од 
1976—1980 година за проширување и спроведување 
на задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-15/11 
27, 28 и 29 декември 1976 година 

Штип 
Претседател 

на Основната заедница на 
здравството и здравственото 

осигурување — Виница, 
Боро Панов, с. р. 

Претседател 
на Општинската заедница 
на здравството и здравст-

веното осигурување — 
Штип, 

Тодор Барбареев, с. р. 

Претседател 
на Основната заедница 
на здравството и здрав-
ственото осигурување, 

— Штип, 
Лилјана Зариева, с. р. 

87. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување и член 46 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Основната заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Виница, на заед-
ничка седница на Соборот на делегатите на земјо-
делците — корисници на услугите и Соборот на де-
легатите на работниците од организациите на здру-
жен труд во здравството — даватели на услугите, 
одржана на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ 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 1977 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-

ход од земјоделците се определува во височина од 
20% во која се содржани: 

— стапката на придонесот на задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 13%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови — 
од 7п/о. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесу-
ва 80 динари и тоа: 

— 50 динари — на име придонес за задолжи-
телните видови на здравствена заштита; 

— 30 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 при-
донес за здравствено осигурување по 250 динари по 
член годишно, и тоа: 

— 160 динари — на име придонес за задолжи-
телните видови на здравствена заштита; 

— 90 динари — на име придонес за правата од 
здравствената заштита над задолжителните видови. 

II 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на придонесот од 
катастарскиот доход и паушалниот придонес по 
осигуреник за здравствено осигурување на работ-
ните луѓе што вршат земјоделска дејност со сред-
ства за работа над кои постои право на сопственост 
за 1976 година, број 04-9/11 од 29 декември 1975 
година („Службен весник на СРМ", бр. 3/76). 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 04-16/10 
28 декември 1976 година 

Виница 
Претседател, 

Боро Панов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

88. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 25 
точка 10 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Свети Николе, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување, на седницата на Собо-
рот на делегатите — корисници на услугите — зем-
јоделци и Соборот на давателите на услуги, одр-
жана на 7 јануари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРАВАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕ-

НИЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат правата на земјо-

делските осигуреници при користењето на здрав-
ствената заштита. 

Член 2 
На земјоделските осигуреници им се обезбедува 

право да ги користат во целост, на товар на фон-
дот, задолжителните видови на здравствената заш-
тита предвидени со одредбите со член 30 од Зако-
нот1 за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствената заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ", бр. 21/71). 

Член 3 
Целосна здравствена заштита им се обезбедува 

на лицата до 20 годишна возраст и над 65 годишна 
возраст. 

Член 4 / 

Останатите земјоделски осигуреници учеству-
ваат — партиципираат во трошоците при корис-
тење на здравствена заштита во правата што са-
мостојно ги утврдува Заедницата и тоа: 

1. 50% од цената на услугата за амбулантно-
поликлинички прегледи и услуги (општи и специ-
јалистички); 

2. 50% од вкупните трошоци за лекување во 
стационарните здравствени работни организации, 
ако со овој член не е поинаку определено; 

3. 50% од вредноста на лековите и санитет-
скиот материјал во амбулантно-поликлиничкото ле-
кување кога не се пресметани во цената на услу-
гата; 

4. 50% од цената на услугата за користење на 
брза помош за превоз до најблиската здравствена 
установа во итен случај; 

5. 50'% од вредноста на услугата за незадолжи-
телните вакцинации; 

6. 50% од цената на услугата за вадење, леку-
вање и пломбирање на заби; 

7. 20% од цената на услугата за амбулантно-
поликлиничко и стационарно лекување на ученици 
и студенти над 20 годишна возраст, но најмногу до 
26 години ако се редовни ученици, односно сту-
денти. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 7/20 
7 јануари 1977 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

89. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 

став 3 и член 26 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Свети Николе, Соб-
ранието на Заедницата, на седницата на Соборот на 
корисниците на услугите — земјоделци и Соборот 
на давателите на услуги, одржана на 7 јануари 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и -изно-

сите на придонесите на здравственото осигурување 
на земјоделците за 1977 година. 

П 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните 

придонеси за здравственото осигурување: 
1. Осигурениците-земјоделци кои имаат сопстве-

на земја (катастарски доход) ќе плаќаат: 
а) по стапка од 15% на катастарскиот доход, 

во која се содржи: 10% за задолжителни видови 
на здравствена заштита и 5% за правата што З а -
едницата сама ги утврдува; 

б) по 50,00 динари по членови на семејството 
кои имаат сопствен имот, вклучувајќи ја и главата 
на семејството, од кои 35 динари на име правата 
од задолжителните видови на здравствена заштита 
и 15,00 динари за правата што Заедницата сама ги 
утврдува; 

2. Осигурениците-земјоделци кои немаат соп-
ствена земја (катастарски доход), а таква обработу-
ваат под наем и се занимаваат со земјоделство ќе 
плаќаат: 

а) по 300,00 динари на домаќинство, во кои се 
содржани 210,00 динари на име задолжителни ви-
дови на здравствена заштита и 90,00 динари за пра-
вата што Заедницата сама ги утврдува; 

б) по 50,00 динари по член на семејството, вклу-
чувајќи ја и главата на домаќинството, во кои се 
содржани: 35,00 динари за задолжителни видови на 
здравствена заштита и 15,00 динари за правата што 
Заедницата ги утврдува. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 7/19 
7 јануари 1977 година 

Св. Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

90. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 

став 3 и член 26 од Законот за самоуправните ин-
тересни" заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Св. Николе, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување, на седницата на Собо-
рот на делегатите-корисници на услугите — работ-
ници и Соборот на делегатите — даватели на услу-
гите од здравствените работни организации, одржа-
на на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
а) Стапката на придонесот за здравството и 

здравственото осигурување на работниците се утвр-
дува во висина од 7,10% од бруто личниот доход 
во кој се содржи: 

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

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува Заедницата од 4,30%; 

б) За обврзниците на придонесот за здравството 
и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 
и 7 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување, за 
кои според членот 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од 
истиот закон основицата е определена во нето ли-
чен доход, стапката на придонесот на здравството 
и здравственото осигурување се утврдува во виси-
на од 10,20% од нето основицата во која се содржи: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
4,00%; и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигурува-
ње што самостојно ги утврдува Заедницата од 6,20%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

в а л е за случај повреда при работа и заболување 
од професионални болести се утврдува на 0,40% 
за 1977 година и тоа: 

— за организациите на здружениот труд што се 
опфатени со упатството во Номенклатурата од 1 
заклучно со 8, како основица за пресметување на 
придонесот ќе служи остварениот доход намален 
за пресметаните законски и договорни обврски, ос-
вен данокот на доход; 

— за организациите што се опфатени со Но-
менклатурата 9 и О, како основица за пресметува-
ње на тој придонес ќе служи бруто личниот доход 
и другите примања. 

Член 3 
Основицата и стапката на придонесот за здрав-

ственото осигурување во случај на повреда на ра-
бота и професионално заболување за работите кои 
се вршат по основ на договор за дело се утврду-
ваат: 

— основицата за пресметување на придонесот и 
договорниот износ за извршената работа по дого-
вор за дело; 

— висината на стапката на придонесот се утвр-
дува на 0,5% од основицата исплатена за работите 
по договор за дело. 
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Член 4 
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 во височина од 20% ОД утврдената основица 
што ја пресметува: 

— просечниот личен доход на работниците во 
матичната организација исплатен во годината што 
претходи на годината во која работникот е испра-
тен 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 го-
дината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
пресметуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во година-
та кога деташирањето е извршено спрема претход-
ната година. 

Член 5 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот, при уплатата на при-
донесите од здравственото 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 периодот за 
кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбите 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 6 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите на здравственото осигурување и за утвр-
дување правата од здравственото осигурување на 
лицата вработени ка ј приватни работодавци, за кои 
со Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствената заштита на 
населението не е утврдена основица за придонес, 
се утврдуваат и тоа: 

Основицата за пресметување и плаќање на 
придонесите за здравственото осигурување и за 
утврдување на правата од здравственото осигуру-
вање за лицата од претходниот став изнесува: 

1. за лица вработени како неквалификувани 
работници — 1.400 динари; 

2. за лица вработени како квалификувани ра-
ботници — 1.700 динари; 

3. за лица вработени како висококвалификува-
ни работници — 2.000 динари; 

4. за домашни помошнички — 1.400 динари. 
Основицата се утврдува во нето износ. 

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

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1977 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-7/21 
28 декември 1976 година 

Св. Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

91. 
Врз основа на член 102 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 25 точка 8 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Св. Николе, Собранието на Заедницата, 
на заедничката седница на Соборот на корисниците 
на услугите — работници и Соборот на давателите 
на услуги од здравствените работни организации, 
на седницата одржана на 28 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ 
ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

I 
Важноста на Одлуката за придонесите за 

здравственото осигурување на одредени категории 
лица вон работен однос, бр. 01-468 од 25 декември 
1975 година („Службен весник на СРМ", бр. 5/76), 
се продолжува и за 1977 година. 

II 
Во истата одлука став П по точката 5 се додава 

нова точка 6 која гласи: 
„За лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-

бување или преквалификација што ги организира 
Самоуправната интб:ресна заедница за вработува-
ње или ги упатува во соодветни организации, ќе се 
плаќа по 60,00 динари и тоа само на име придо-
нес за здравствено осигурување за случај несреќа 
на работа и заболување од професионални заболу-
вања. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-7/15 
28 декември 1976 година 

Св. Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

92. 
Врз основа на член 88 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) ичЈ/ен 25 точка 20 од Са-
моуправната спогодба за основгчве на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Свети Николе, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Св. Николе, на седмицата одржана на 
28 декември 1976 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СВЕТИ НИ-

КОЛЕ, ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1977 
ГОДИНА 

I 
За обезбедување на задолжителните видови на 

здравствена заштита на населението, з,дравствена 
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 работ-
ни организации, Здравствената станица и Град-
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ската аптека — Св. Николе ги обезбедуваат во 1977 
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 1976 година за секој изминат месец во првото 
тримесечје од 1977 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 02-7/12 
28 декември 1У /6 година 

Св. Николе ' 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

93. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 25 точка 9 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Св. Николе, Собранието на Заедница-
та, на седницата на Соборот на корисниците на ус-
лугите — работници и Соборот на давателите на 
услугите од здравствените работни организации, на 
седницата одржана на 28 декември 1976 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 

1977 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидност во извршувањето на об-
врските спрема осигурениците, здравствените ра-
ботни организации и другите организации на кои 
им се доверува спроведување на здравственото оси-
гурување, Заедницата на здравственото осигуру-
вање од фондот на работниците ќе издвојува сред-
ства во резервен фонд. 

II 
Задолжителна резерва во 1977 година ќе се пре-

сметува од основицата што ја сочинуваат вкуп-
ните приходи на Заедницата на фонд за здрав-
ствено осигурување на работниците по стапка од 
3%. 

1. Дел од средствата што ќе се формираат во 
резервниот фонд во височина од 1%, ќе служат 
како резерва на фондот за покривање на евенту-
ални повисоки расходи над приходите. 

2. Со делот од средствата во височина од 2% 
Заедницата може да располага за редовно работе-
ње на жиро сметка заради обезбедување на здрав-
ствена заштита на осигурениците. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-7/13 
28 декември 1976 година ^ 

Св. Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

94. 
Врз основа на член 25 точка 18 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заедни-
ца на здравството и, здравственото осигурување — 
Св. Николе, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Св. 
Николе, на седницата одржана на 28 декември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕ-

СЕЧЈЕ ОД 1977 ГОДИНА 

I 
За финансирање на. Стручната служба на Оп-

штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување - Св. Николе, за обезбедување на 
редовното работење, ќе се обезбедува во вид на 
аконтација надоместок од 1/12 од договорените па-
рични надоместоци во 1976 година за секој изми-
нат месец во првото тримесечје во 1977 година. 

. I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 
година. 

Бр. 02-7/14 . 
28 декември 1976 година 

Св. Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

95. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 25 точка 9 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, Собранието на Заедницата, на седницата 
на Соборот на корисниците на услугите — работ-
ници и Соборот на давателите на услугите од 
здравствените работни организации, одржана на 
28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО 

ФОНДОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
СЛУЖБА 

I 
Важноста на Одлуката за издвојување на сред-

ства во фондот за развој на здравствената служба, 
бр. 01-468 од 25 декември 1975 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/76), се продолжува и за 1977 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-7/16 
,28 декември 1976 година 

Св. Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 
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96. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 25 точка 9 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Св. Николе, Собранието на Заедни-
цата, на седницата на Соборот на делегатите — ко-
рисници на услугите — земјоделци и Соборот на 
делегатите на давателите на услугите од здравстве-
ните работни организации, одржана на 28 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1977 ГОДИНА 

I " 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидност во извршувањето ,да обвр-
ските спрема осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и други организации на кои им 
се доверува спроведувањето на здравственото оси-
г р у в а њ е , Заедницата на здравственото осигуру-
вање ќе издвојува средства во резервен фонд од 
фондот за здравствено осигурување на земјодел-
ците. 

II 
Задолжителна резерва за 1977 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот приход на Заедницата на здравственото оси-
г р у в а њ е на фондот на земјоделците по стапка од 
3%-

1. Дел од средствата што ќе се формираат во 
резервниот фонд, во височина од 1%, ќе служат 
како резерва на фондот за покривање на евен-
туалните повисоки расходи над приходите. 

2. Со дел од средствата, во височина од 2%, 
Заедницата може да располага за редовно работење 
на жиро сметката заради обезбедување здравстве-
на заштита на осигурениците. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1977 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-7/17 
28 декември 1976 година Претседател, 

Св. Николе Здравко Богатинов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА - КРАТОВО 

97. 
Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), Собранието на Општинската само-
управна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата — Кратово, на седницата одржана на 
30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на деца-
та за 1977 година се одредува на 1,50% од пропи-
шаните основици со член 67 од Законот за опреде-
лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата. 

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 1977 година. 

Бр. 06-17 
30 декември 1976 година Претседател, 

Кратово Миленка Симоновска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КРАТОВО 

98. 
Врз основа на член 11 од Законот за самоу-

правните интересни заедници за социјална зашти-
та („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), Собрание-
то на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Кратово, на седница-
та одржана на 21 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ОПШТИНСКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита за 1977 го-
дина се одредува на 0,80% од пропишаните осно-
вици со член 18 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници за социјална заштита. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 06-74 
12 јануари 1977 година Претседател, 

Кратово Цветко Донев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КРАТОВО 

99. 
Врз основа на член 27 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на културата и член 
23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на културата, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 31 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот на Самоуправната ин-

тересна заедница на културата се определуваат во 
висина и тоа: 

а) придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството — по стапка од 0,20%, 

б) придонес од доходот на ОЗТ од стопанството 
— по стапка од 0,15%, 

в) придонес од личен доход на земјоделци — 
по стапка од 0,50%. 

Член 2 
Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврзни-

ците на начин утврден со закон и други општи акти 
на Заедницата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен гласник на општина 
Кратово", а ќе се применува од 1 јануари 1977 
година. 

Бр. 06-96 
13 јануари 1977 година Претседател, 

Кратово Драган Пановски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕБАР 

100. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за са-

моуправните заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74), член 102 од Законот за здравственото осигу-
рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението во СРМ („Службен весник 
на СРМ", бр. 21/74) и член 23 точка 9 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Дебар, Собранието на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување — Дебар, на седни-
цата одржана на 30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на придо-

несот за финансирање на здравственото осигурува-
ње на земјоделците — осигуреници при Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Дебар за 1977 година. 

II 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствено осигурување: 
а) за задолжителни видови на здравствена за-

штита: 
— 6% од катастарскиот приход и 20,00 динари 

за секој осигурен член на домаќинството; 
б) за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата: 
— 3% ОД катастарскиот приход и 10,00 за секој 

осигурен член на домаќинството. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 814 
30 декември 1976 година Претседател, 

Дебар Дема Ивзи, с. р. 

101. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 

самоуправните заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74 год.), член 102 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението на СРМ 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/74) и член 23 
точка 9 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Дебар, Собранието на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурува-
ње — Дебар, на седницата одржана на 30 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравството и 

здравственото осигурување на вработените се утвр-
дува во висина од 7% од бруто личниот доход во 
која се содржани: 

— стапка на придонес за обезбедување на за-
должителните видови на здравствената заштита — 
од 4%, и 

— стапка на придонес за обезбедување на пра-
вата од здравственото осигурување што самостојно 
ги утврдува Заедницата — од 3%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување во случај на несреќа на ра-
бота и професионални заболувања се утврдува во 
висина од 0,40% од бруто личниот доход. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат: 

1. за организациите од здружениот труд од об-
ласта на стопанството, како и основните органи-
зации на здружениот труд регистрирани како уста-
нови, кои во Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации и државни орга-
ни по дејности се распоредени во областа од 1 до 8 
— остварениот доход намален за пресметковните, и 
договорните обврски, освен данокот на доход; 

2. за другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, општествено-политички 
организации, здруженија и други работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жен труд, кои во своето работење не остваруваат 
доход, а кои се регистрирани во областите од 9 до 
О од Номенклатурата — бруто личниот доход на 
вработените. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 813 
30 декември 1976 година Претседател, 

Дебар Дема Ивзи, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
БИТОЛА 

102. 
Врз основа на член 14 од Статутот на ОСИЗ за 

социјална заштита — Битола, Собранието на За -
едницата, на својата Х1У-та седница одржана на 
25 јануари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -

БИТОЛА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на ОЗТ, од личниот доход од 
работен однос, од личниот доход од земјоделска 
дејност, од личниот доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност и од личниот доход од самостој-
но вршење на нестопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Битола, изнесуваат: 

1. придонес од доходот на организациите на 
здружен труд — по стапка од 0,31%; 

2. придонес од личниот доход од работен од-
нос — по стапка од 0,24%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност -— по стапка од 1,7%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 1,7%; и 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 1,7%. 

Член 3 
Обврзници на придонесот за социјална заштита 

од доходот на ОЗТ се основните организации на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
од областа на стопанството, вклучувајќи ги и ор-
ганизациите на здружен труд регистрирани како 
установи распоредени во областите од 1—8 од Но-
менклатурата за распоредување на стопанските и 



Стр. 94 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 февруари 1977 

другите организации и државни органи по деј-
ности. 

Основицата 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. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, за-

стареноста, присилната наплата на придонесите за 
социјална заштита од доходот на ОЗТ се примену-
ваат соодветните одредби од Законот за данокот на 
доход на ОЗТ („Службен весник на СРМ", бр. 47/73 
и 11/74). 

Член 5 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го 
врши Секретаријатот за финансии на ИС на Со-
бранието на општината Битола. 

Член 6 
Стапките на придонесите за социјална заштита 

наведени во член 2 на оваа одлука ќе се примену-
ваат од 1 јануари 1977 година. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на стапките 
на придонесите за финансирање потребите на ОСИЗ 
за социјална заштита — Битола во 1976 година, бр." 
02-84/1-76 од 16 март 1976 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила 8-иот ден од обја-

вувањето во „Службен гласник на општината Би-
тола". 

Бр. 02-2/1-77 
25 јануари 1977 година Претседател, 

Битола Киро Стефановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ГОСТИВАР 

103. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 ,од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници, член 
19 од Самоуправната спогодба за основање на Само-
управна интересна заедница за социјална заштита 
на општина Гостивар, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за социјална заштита, на сед-
ницата одржана на 21 декември 1976 година, донесе 
I 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 

ОПШТИНА ГОСТИВАР 
Член 1 

Стапките на придонесот на Самоуправната ин-
тересна заедница за социјална заштита на општина 
Гостивар за 1977 година се определуваат и тоа: 

1. придонес од доходот од стопанството — по 
стапка од 0,30%; 

2. придонес од личен доход од работен однос во 
нестопанството — по стапка од 0,20%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 3%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 1%; 

5. придонес од личен доход од нестопански деј-
ности — по стапка од 1%. 

Член 2 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 0101-15/1 од 18 јуни 1974 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 29/76). 

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

сувањ.ето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 0101-89/2 Претседател, 
21 декември 1976 година Јово Јаковлески, с. р. 

Гостивар 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРИВА ПАЛАНКА 

104. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71), член 9, 25 
и 26 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а по пред-
лог на Извршниот одбор, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Крива Паланка, на сите собори на 
делегатите, на седницата одржана на 30 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

с.ите на придонесите за здравственото осигурување 
на земјоделците за подрачјето на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Крива Паланка. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствено осигурување: 
1. За осигуреници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход): 
а) по стапка од 20!0/о на катастарски приход во 

која се содржани: 
— стапка на придонесот за задолжителните ви-

дови на здравствената заштита од 16%, и 
— стапка на придонесот за правата кои Заед-

ницата сама ги утврдува од 4%; 
б) по 80,00 динари годишно за секое осигурено 

лице во кои се содржани: 
— износ од 50,00 динари на име придонес за 

задолжителните видови на здравствена заштита, 
— износ од 20,00 динари на име придонес за 

правата што Заедницата самостојно ги утврдува, и 
— износ од 10,00 динари за санирање на вишо-

кот расходи над приходи (кусок) од претходната 
година; 

2. Осигуреници — земјоделци кои немаат соп-
ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност ќе плаќаат: 

а) по 250,00 динари за секој член на домаќинст-
вото, во кој износ се содржани: 

— износ од 200,00 динари на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита и 

— износ од 50,00 динари на име придонес за 
правата што Заедницата самостојно ги утврдува. 

Член 3 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за стапките и изно-
сите на придонесите за здравственото осигурување 
на-земјоделците во 1976 год., бр. 01-1418 од 29. 12. 
1976 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-1564 
16 декември 1976 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, с. р. 
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105. 
Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 22 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Крива Паланка, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Крива Паланка, на заедничката сед-
ница на Соборот на делегатите на корисниците на 
услугите — работници и Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржана на 30 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-
БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 

1977 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 лицата вработени 
ка ј приватните работодавци за кои со Законот за 
здравствено осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението е утврдена 
основица за придонес. 

Член 2 
За вработени лица к а ј приватните работодавци 

— личниот доход договорен меѓу работодавецот и 
работникот, кој месечно не може да биде помал од: 

— за неквалификувани работници 1.400,00 динари 
— за полуквалификувани работ-

ници 1.600,00 динари 
— за квалификувани работници 1.800,00 динари 
— за висококвалификувани ра-

ботници 2.100,00 динари 
— за домашни помошнички 1.600,00 динари 

За учениците во стопанството односно учени-
ците на училиштата за квалификувани работници 
за кои покрај училишната се изведува и прак-

' тична настава во работната организација, училиш-
тата или ка ј приватниот работодавец е наградата 
што ја прима, но не помалку од следниот износ: 

за прва година 
за втора година 
за трета година 
за четврта година 

200,00 динари 
300,00 динари 
400,00 динари 
500,00 динари 

Во точката 1, ред петти, по зборот „Информи-
рање" треба да стои и зборот: „основните", а во ре-
дот шести по зборовите: „самоуправните организа-
ции и" треба да се додаде и зборот: „работни". 

Од Републичкиот секретаријат за труд, Скопје, 
бр. 06-188/1 од 4 февруари 1977 година. 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши реизбор — избор на еден судија 
на Општинскиот суд во Радовиш. 

Кандидатите покрај општите услови предвиде-
ни во Законот за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд, треба да ги исполнуваат 
и , условите во член 74 од Законот за редовните 
судови. 

Објавата трае 15 дена од денот на објавувањето. 
Од Комисијата за избор и именување 

(13) 

Собранието на општината Дебар, врз основа на 
член 78 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" бр. 10/76) 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот 
суд во Дебар 

Кандидатите коишто, ги исполнуваат условите 
од член 74 од Законот за редовните судови, своите 
пријави да ги достават до Комисијата за избори и 
именувања на Собранието на општината Дебар, во 
рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето 
на оваа објава. Со пријавите да ги достават и сите 
документи потребни за засновување на работен 
однос. 

Од Собранието на општината Дебар 
(12) 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ",а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-1565 
16 декември 1976 година Претседател, 

Крива Паланка Благој Китановски, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека текстот на Методологијата за сле-
дење на примената на Општествениот договор и са-
моуправните спогодби за стекнување и распредел-
ба на средствата за лични доходи во СР Македони-
ја, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 2/77, 
се поткраднала грешка, поради тоа се дава 

И С П Р А В К А 
НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИ-
МЕНАТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР И СА-
МОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ И 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СРЕДСТВАТА З А ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 

СР МАКЕДОНИЈА 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР - ПРИ-
ЛЕП, ООЗТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - БРОД 

МАКЕДОНСКИ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на Здравствениот дом (реизбор) 
Услови: Покрај општите услови пропишани со за-

кон, кандидатот да ги исполнува и следните 
услови: 
— да има завршено медицински факултет со 

најмалку 2 години работно искуство; 
— да ја познава проблематиката на здравстве-

ниот дом. 
Кон молбата кандидатот треба да ги приложи 
следните документи: 
1. доказ за завршен медицински факултет, 
2. уверение дека не е осудуван и дека не е 

покрената кривична постапка, 
3. за вработените, согласност од работната ор-

ганизација. 
Молбите со потребната документација се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Домот. 
Некомплетираните документи нема да бидат 
разгледувани. 
Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 

(14) 
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тички прегледи и лабораториски услуги 
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година — — — — — — — — — 
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тастарскиот доход и паушалниот придонес 
по осигуреник за здравствено осигурува-
ње на работните луѓе што вршат земјо-
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90. Одлука за утврдување висината на при-
донесите за здравственото осигурување на 
работниците за 1977 година — — — — 89 

91. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за придонесите за здравствено-
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92. Одлука за времено утврдување висината 
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93. Одлука за задолжително издвојување 
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здравствено осигурување на работниците 
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равна интересна заедница за социјална 
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100. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравственото осигурување на 
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