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503. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 29. 9. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Душан Димко Ивановски, од Прилеп, 
2. Трендафил Крсте Милошески, од с. Алинци, 
3. Радивој е Давид Стојковски, од Скопје, 
4. Љубе Дано Ендековски, од с. Жван , 
5. Драган Тодор Гаџов, од Титов Велес, 
6. Ахмет Бекир Каришиќ, од с. Лажани, 
7. Коста Горѓи Бухов, од с. Колешино. 

П 

Изречената казна се услови за 1 година на: 
1. Милан Киро Мирчевски, од Прилеп, 
2. Ѓорѓи Ламбе Ланговски, од с. Скребатно. 

Ш 
Неиздржаниот дел од казната услови за 1 го-

дина на: 
1. Мустафа Амет Исмаилоски, од Прилеп. 

IV 

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 
година на: 

1. Челеби Сали Шаини, од с. Љубин. 

V 

Изречената казна се услови за 2 години на: 
1. Велко Јован Алексиевски, од с. Бардовци, 
2. Бранко Димитрија Трајчевски, од с. Б а р -

довци, 
3. Милорад Страхил Кратовалиев, од Скопје, 
4. Јордан Тодор Цибалевски, од Битола. 

VI 

Неиздржаниот дел од казната услови за 2 го-
дини на: 

1. Коле Данаил Дамчевски, од Битола. 

VII 

Изречената казна намали за 6 месеци на: 
1. Јани Диме Герасимовски, од с. Стенче, 
2. Кадри Рамадан Кадриев, од Скопје, 
3. Вејсел Зендел Јашари, од с ,Србјани, 
4. Трајче Борис Кузмановски, од Скопје. 

VIII 

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 
месеци на: 

1. Ксенофон ѓорѓија Муковски, од Скопје, 
2. Есат Шаин Биран, од Скопје. 

IX 

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

Бр. 06-510 , 
29 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

504. 

Врз основа на член 69 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ", бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет 
па Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши 

изменување на намената на средствата за посебни 
намени и тоа: 

1. Во раздел 14 — Републички секретаријат за 
здравство и социјална политика, во позицијата 170 
(08) — Основни права од Законот за социјална за-
штита, износот „6.000.000" се заменува со износот 
„4.000.000". 

2. Во раздел 16 — Републички секретаријат за 
финансии, позиција 205 — Тековна буџетска ре-
зерва износот „10.025.000" се заменува со изно-
сот „12.025.000". 

П 

Измените од претходната точка, Републичкиот 
секретаријат за финансии ќе ги спроведе во би-
лансниот дел на Буџетот при изготвувањето на за-
вршната сметка. 

Ш 

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

Број 12-2106/1 
5 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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505. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за са-

нитарна инспекција („Службен весник на СРМ", 
бр. 40/72), републичкиот секретар за здравство и 
социјална политика, во согласност со републички-
от секретар за финансии, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СА-
НИТАРЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА 
ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ШТО ПОДЛЕЖАТ 

НА САНИТАРЕН НАДЗОР 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на вр-

шење на санитарен надзор над изградбата и ре-
конструкцијата на згради и други објекти што под-
лежат на санитарен надзор и начинот на одреду-
вање на трошоците за вршење на санитарен над-
зор. 

Член 2 
Санитарниот надзор над изградбата и рекон-

струкцијата на згради и други објекти утврдени во 
член 13 и 15 од Законот за санитарна инспекција 
се врши на тој начин што инвеститорот прибавува 
од соодветниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на санитарната инспекција санитарна со-
гласност на урбанистичките планови, на локации-
те за изградба на објектите, на проектите за из-
градба, односно за реконструкција на објектите и 
одобрение за пуштање во погон односно во упо-
треба на објектите. 

Член 3 
Кон барањето за добивање на санитарна со-

гласност што го поднесува на органот на управата 
надлежен за работите на санитарната инспекција, 
инвеститорот приложува и тоа: 

1) за локација — основни податоци за видот, 
големината и намената на објектот, за технолош-
киот процес на производството во објектот, за ка -
пацитетот на тоа производство, за отпадните мате-
рии што ќе се создаваат при користење на објек-
тот, за начинот на снабдување со вода, за начинот 
и местото каде ќе се испуштаат отпадните води, 
за конфигурацијата и другите карактеристики на 
теренот (местото) на кој ќе се гради објектот 
како и ситуационен план со скица на објектот кој 
ќе се гради; 

2) за проектот — инвестициона техничка доку-
ментација (главни проекти); 

3) за добивање на одобрение за пуштање на об-
јектот во погон — писмено барање. 

Член 4 
Органот на управата надлежен за работите на 

санитарната инспекција во вршењето на санитар-
ниот надзор: 

— ја прегледува документацијата за издавање 
согласност на локацијата на објектот и врши ло-
кален увид на лице место за погодноста на таа 
локација; 

— во текот на изградбата на објектите врши 
контрола дали објектот се изведува спрема одо-
брениот проект; и 

— по завршување на изградбата на објектот да 
го прегледа и констатира дали е изграден во со-
гласност со одобрениот проект. 

За извршениот преглед органот на управата 
надлежен за работите на санитарната инспекција е 
должен да изготви записник на лице место во при-
суство на инвеститорот. 

Член 5 
Во трошоците за вршење на санитарниот над-

зор влегуваат: 
— патните и дневните трошоци на санитарниот 

инспектор; 

— патните и дневните трошоци на вештите ли-
ца определени од инспекцијата; 

— остварените трошоци за евентуални претход-
ни мерења, испитувања или анализи за лока-
литетот. 

ј Член 6 
Патните и дневните трошоци, од член 5 на 

овој правилник, инвеститорот ги исплатува според 
самоуправниот општ акт за патни и дневни тро-
шоци на органот што врши самоуправен надзор. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Согласен: 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

Републички секретар за 
здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, с. р. 

506. 
Врз основа на член 339, став 3, точка 2 од 

Законот за извршување на кривичните санкции 
(„Службен весник на СРМ", бр. 47/73), републич-
киот секретар за здравство и социјална политика 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ НА АЛКО-

ХОЛИЧАРИ И НАРКОМАНИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на из-

вршување на мерката за безбедност задолжител-
но лекување на алкохоличари и наркомани, која 
се извршува во завод за чување и лекување или 
во здравствена организација. 

Член 2 
Лекувањето на алкохоличарите и наркоманите 

се спроведува во завод за чување и лекување, ако 
постојат услови за такво лекување, или во една од 
следните здравствени организации: Болницата за 
нервни и душевни болести — Бардовци, Болницата 
за душевни болести — Демир Хисар или Болницата 
за нервни и душевни болести — Негорци (во ната-
мошниот текст: здравствена организација). 

Член 3 
Програмата и методите на работа за лекување 

на алкохоличарите и наркоманите ги одредува 
стручна група на работници во здравствената ор-
ганизација составена од: специјалист за нервни и 
душевни болести, психолог и социјален работник. 

Здравственото досие на алкохоличарите и нар-
команите го пополнуваат стручните лица кои уче-
ствуваат во лекувањето. 

Член 4 
Осудените лица кои се подвргнати на задол-

жително лекување од алкохолизмот или наркома-
нијата, должни се активно да учествуваат во про-
грамата на своето лекување. 

Член 5 
Евиденцијата што се води за секое лице на 

кого му е изречена мерката за безбедност задол-
жително лекување на алкохоличари и наркомани, 
покрај општите генерални ги содржи показателите 
за поведението на тие лица од кои ќе се види 
дали состојбата им се подобрува, останува иста или 
се влошува. 
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Член 6 
Кога ќе заврши програмата на лекување на 

алкохоличарите и наркоманите, или кога започ-
натото лекување ќе се прекине заради отпуштање 
од издржување на казната, или кога лекувањето 
ќе заврши и за условно осудените лица, заводот 
за чување и лекување, односно здравствената орга-
низација е должна за резултатите на лекувањето 
да го извести надлежниот орган за социјална за -
штита во местото каде осуденото лице ќе живее, 
како и првостепениот суд кој ја изрекол мерката 
за безбедност задолжително чување и лекување на 
алкохоличари и наркомани. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, с. р. 

507. 
Врз основа на член 339, став 4 од Законот за 

извршување на кривичните санкции („Службен 
весник на СРМ", бр. 47/73), републичкиот секретар 
за здравство и социјална политика по претходно 
прибавено мислење од републичкиот секретар за 
правосудство донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЕНСКИТЕ МЕРКИ И 
МЕДИЦИНСКАТА ОПРЕМА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 
ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ 

УСТАНОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредуваат здравствено-

хигиенските мерки и медицинската опрема за ле-
кување на осудените лица во казнено-поправните 
домови и во општинските затвори. 

I. ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЕНСКИ МЕРКИ И МЕДИ-
ЦИНСКА ОПРЕМА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ 

ДОМОВИ 

1. Здравствено-хигиенски мерки 

Член 2 
По приемот во домот (приемно одделение) се 

врши здравствен преглед на осудените лица и са-
нитарно-хигиенска обработка. 

При приемот, лицата осудени на казна затвор 
над една година, задолжително се вакцинираат со 
комбинирана вакцина против тетанус и цревен 
тифус, според постојните прописи за имунизација. 

Член 3 
Во домот еднаш годишно се врши систематски 

медицински преглед на осудените лица, со цел да 
се утврди положбата на здравјето и физичката 
развиеност. 

Лекарски преглед се врши и по потреба, или 
по барање на осуденото лице. 

Член 4 
Податоците за положбата на здравјето и ф и -

зичката развиеност, лекарот ги внесува во личниот 
лист на прегледаните осудени лица. 

Член 5 
Во случај к а ј осуденото лице да се констатира 

заразно или паразитарно заболување кое може да 
се пренесе и на другите осудени лица, истото лице 
се изолира во посебни простории. 

2. Медицинска опрема 

Член 6 
Казнено-поправниот дом преку својата служ-

ба за здравствена заштита обезбедува минимум ме-
дицинска опрема за лекување на осудените лица 
и тоа: 

— во ординацијата на лекарот: отоман за пре-
гледи, потребен број чаршафи, стаклен орман за 
инструменти и лекови, ламби, рефлектор, стетоскоп, 
апарат за мерење на крвен притисок, челно огле-
дало, чеканче за рефлекси, ларингоскопско огле-
дало, спекулум за нос и уво, метални шпатули, бу-
брежник и спиртна ламба; 

— во просторијата за интервенции: отоман, па-
раван, стаклен орман за инструменти и лекови, 
подвижни масички, 2 метални барабани, носила, 
сув стерилизатор, стаклен сад со капак за инстру-
менти, комплет за мали хируршки интервенции, 
шприцеви со различна големина, метални и гумени 
катетри, крамерови шини, 2 метални бубрежници, 
децимална вага со висиномер и топломери; 

— во картотеката: 2 картотечни ормани; 
— во забната ординација: забарски столови, 

електрични бушалки, унит апарат, подвижна маса, 
забарски столови со уреди за фиксирање на гла-
вата на болниот, сув стерилизатор, гарнитура ин-
струменти за работа, инструменти и материјал за 
санација на кариесот и екстракции на забите, ин-
струменти за премивање на забите со протетски до-
датоци за земање на отисоци и изработување на 
сите фази на работа во уста; 

— во заботехничката лабораторија: работна ма-
са за забниот техничар, комплет заботехничка апа-
ратура, полир мотор, маса за гипс и гипсани ра-
боти и апарат за миење; 

— во рендгенолошката сала за дијагностика: 
рендген апарат, универзална маса, отоман за пре-
гледи, прибор и лекови за брза помош, командна 
маса, заштитна преграда, заштитен стол за лекарот, 
престилка и ракавици, тенкови за развивање на 
филмови, касета за филмови, рамови за сушење на 
филмови, сигнален часовник, негатоскоп, рендген 
апарат за скопиа и ларија, опрема за снимање, 
развивање, чистење и чување на филмови; 

— во микробиолошката лабораторија: сув сте-
рилизатор, сушилник, термостат, фрижидер, во-
дена бања, микроскоп со имерција и микроскопска 
ламба, прибор за хематолошки преглед, апарат за 
дестилирање на вода, аптекарска вага, аналитичка 
вага, фотометар, електрична центрифуга и соод-
ветен прибор и хемикалии според обемот и карак-
терот на работата; 

— во депото за лекарства: ормани, полици и ф и -
оки за сместување и чување на лекови, работни 
маси (рецептури) со вградени фиоки, прегради за 
сместување на прибори за работа, прописно с о -
пирани, апаратури и садови согласно со Југосло-
венската фармакопеја . 

Член 7 
За потребите на здравствената служба на до-

мот се обезбедува санитетско возило со соодветна 
пропишана опрема за укажување итна медицин-
ска помош во време на транспортот на болни и по-
вредени лица. 

II. ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЕНСКИ МЕРКИ И МЕ-
ДИЦИНСКА ОПРЕМА ВО ОПШТИНСКИТЕ 

ЗАТВОРИ 

1. Здравствено-хигиенски мерки 

Член 8 
Здравствено-хигиенските мерки пропишани за 

осудените лица во казнено-поправните домови утвр-
дени со овој правилник ќе се применуваат и на 
осудените лица во општинските затвори. 
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2. Медицинска опрема 

Член 9 
Општинскиот затвор преку својата служба за 

здравствена заштита обезбедува минимум медицин-
ска опрема за лекување на осудените лица и тоа: 

— отоман за прегледи, потребен број чаршафи, 
стаклен орман за инструменти и лекови, ламба-
рефлектор, стетоскоп, апарат за мерење на крвен 
притисок, челно огледало, чеканче за рефлекси, 
ларингоскопско огледало, спекулум за уво и нос, 
метални шпатули, бубрежник и спиртна ламба. 

Член 10 
Здравствените услуги од хигиенско-епидемио-

лошката и здравствено-воспитната дејност, забо-
здравствената дејност, рендгенолошката дејност, 
лабораториската дејност и дејноста на снабдување 
со лекови и санитетски материјали ќе се пружаат 
во здравствената организација од подрачјето на 
општинскиот затвор, а за одредени специјалистички 
или субспецијалистички прегледи и услуги во 
здравствените организации надвор од подрачјето на 
општината. 

Член 11 
Одредбите од член 2 до член 6 на овој пра-

вилник се однесуваат и на воспитно-поправниот 
дом за малолетници. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, с. р. 

508. 
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за са-

нитарна инспекција („Службен весник на СРМ", 
бр. 40/72), републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика, по предлог на Републичкиот са-
нитарен инспекторат, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
РАБОТАТА, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕ-
СУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ВРШЕЊЕ НА САНИ-

ТАРНИОТ НАДЗОР 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот за во-

дење евиденција за работата на Републичкиот са-
нитар,ен инспекторат и општинските санитарни ин-
спекции и начинот на кој се поднесуваат извештаи 
за вршењето на санитарниот надзор. 

Член 2 
Републичкиот санитарен инспекторат евиден-

цијата за својата работа ја води по области и тоа: 
1. евиденција од областа на епидемиологијата 

(спречување и сузбивање на заразните болести); 
2. евиденција од областа на хигиената (инду-

стриско производство на прехранбени продукти и 
предмети за општа употреба, производство и промет 
на хранителните продукти и на предмети за општа 
употреба што подлежат на санитарен надзор и хи-
гиенските услови во училиштата, во здравствените 
организации, во занаетчиски, трговски и угостител-
ски објекти и во јавни и други комунални објекти, 
во населбите и населените места и објекти); 

3. евиденција од областа на медицината на тру-
дот (изворите на јонизирачки зрачења и спроведу-
вањето на мерките за здравствената заштита на ра-
ботниците) ; 

4. евиденција од областа на лековите и отро-
вите; 

5. евиденција од областа на санитарната техни-
ка (водоводите поставени на подрачјето на две или 
повеќе општини, отпадните води и другите отпадни 
материи, уредите и мерките за спречување на вли-
јанијата штетни по здравјето, локација и изградба 
односно реконструкција на индустриски објекти, 
станбени и други објекти, објекти за снабдување со 
вода, објекти за отстранување на отпадни води и 
други материи, сообраќајни и други објекти); 

6. евиденција за своите управни акти и управ-
ните акти на општинските санитарни инспекции. 

Евиденцијата се води на начин и со податоци 
предвидени во обрасците 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 кои 
се составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Општинските санитарни инспекции евиденци-

јата за својата работа ја водат по области и тоа: 
1. евиденција од областа на епидемиологијата 

(спречување и сузбивање на заразните болести); 
2. евиденција од областа на хигиената (произ-

водство и промет на прехранбени продукти и на 
предмети од општа употреба што подлежат на са-
нитарен надзор и хигиенските услови во училиш-
тата, во здравствените организации, во занаетчи-
ски, трговски и угостителски објекти, во јавни и 
други комунални објекти, во населбите и населе-
ните места и објекти); 

3. евиденција од областа на медицината на тру-
дот (спроведување на мерки за здравствена зашти-
та на работниците при работа); 

4. евиденција на прометот на отрови на мало; 
5. евиденција од областа на санитарната тех-

ника (отпадните води и другите отпадни материи, 
уредите и мерките за спречување на влијанијата 
штетни по здравјето, локација и изградба односно 
реконструкција на индустриски објекти, станбени и 
други објекти, објекти за снабдување со вода, об-
јекти за отстранување на отпадни води и други ма-
терии, сообраќајни и други објекти); 

6. евиденција за своите управни акти. 
Член 4 

Од областа на епидемиологијата се води след-
ната евиденција: 

1. Републичкиот санитарен инспекторат води 
картотека на објектите на здравствените организа-
ции на здружен труд во Републиката кој во рам-
ките на својата дејност се занимаваат со спречу-
вање и отстранување на заразните болести по оп-
штини, според образец бр. 1 и според образец бр. 2. 

2. Општинските санитарни инспекции водат 
картотека на објектите на здравствените организа-
ции на здружен труд кои се занимаваат со спречу-
вање и отстранување на заразните болести од по-
драчјето на општината според образец бр. 1 и еви-
денција за санитарно-инспекциски обиколки спо-
ред образец бр. 2. 

Член 5 
Од областа на хигиената Републичкиот санита-

рен инспекторат ја води следната евиденција: 
1. картотека на објекти за индустриско произ-

водство на прехранбени артикли и на предмети за 
општа употреба, според образец бр. 1; 

2. евиденција за санитарно-инспекциските оби-
к о л к а според образец бр. 2; 

3. евиденција за земените примероци прехран-
бени продукти и предмети за општа употреба, спо-
ред образец бр. 5; 

4. регистар за објектите кои подлежат под са-
нитарно-хигиенски надзор, според образец бр. 6. 

Од областа на хигиената општинските санитар-
ни инспекции ја водат следната евиденција: 

1. картотека на објектите за занаетчиско про-
изводство на прехранбени артикли и на предмети 
за општа употреба, според образец бр. 1; 

2. евиденција за санитарно-инспекциски обикол-
к а според образец бр. 2; 

3. евиденција за земените примероци прехран-
бени продукти и предмети за општа употреба, спо-
ред образец бр. 5; 
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4. регистар на објектите кои подлежат под са-
нитарно-хигиенски надзор, според образец бр. 6. 

Член 6 
Од областа на медицината на трудот Републич-

киот санитарен инспекторат ја води следната еви-
денција: 

1. евиденција за изворите на јонизирачките зра-
чења и над работата со нив во организациите на 
здружен труд, здравствените и техничките услови, 
според образец бр. 1; 

2. евиденција за индустриските објекти на те-
риторијата на Републиката, кои се под директна 
надлежност на Републичкиот санитарен инспекто-
рат, според образец бр. 1; 

3. евиденција за санитарно-инспекцискиот над-
зор од областа на трудовата медицина, според обра-
зец бр. 2. 

Од областа на медицината на трудот општин-
ските санитарни инспекции водат евиденција за 
индустриските објекти на подрачјето на општината, 
освен на оние објекти кои се во надлежност на Ре-
публичкиот санитарен инспекторат, според образец 
бр. 1. 

Член 7 
Од областа на производството и прометот на 

лекови и отрови Републичкиот санитарен инспек-
торат ја води следната евиденција: 

1. евиденција на објектите за индустриско про-
изводство и промет на лекови и отрови, според 
образец бр. 1; 

2. евиденција на објектите за производство и 
промет на лекови на мало, според образец бр. 1; 

3. евиденција за производство на парентерални 
раствори, според образец бр. 1; 

4. евиденција за земените примероци за анали-
за, според образец бр. 4. 

Општинските санитарни инспекции водат еви-
денција на објектите за промет на отрови на мало 
според табела бр. 6. 

Член 8 
Од областа на санитарната техника за изград-

ба, реконструкција и проширување на објекти, Ре-
публичкиот санитарен инспекторат води евиденци-
ја за превентивен санитарен надзор за изградба, 
реконструкција и проширување на објекти од над-
лежност на Републичкиот санитарен инспекторат, 
според образец бр. 7. 

Од областа на санитарната техника за изградба, 
реконструкција и проширување на објекти општин-
ските санитарни инспекции ја водат евиденцијата 
за превентивен санитарен надзор за изградба, ре-

конструкција и проширување на објекти од над-
лежност на општинските санитарни инспекции, спо-
ред образец бр. 7. 

Член 9 
Републичкиот санитарен инспекторат води еви-

денција за изградените објекти од негова надлеж-
ност, според образец бр. 1. 

Евиденција за извршените санитарно-инспек-
циски обиколки, Републичкиот санитарен инспекто-
рат води според образец бр. 2. 

Општинските санитарни инспекции водат еви-
денција за изградените објекти за кои даваат со-
гласност за локации и на проектите за изградба и 
за реконструкција, како и одобрение за пуштање во 
погон, односно во употреба, според образец бр. 1. 

Евиденција за извршените санитарно-инспек-
циски обиколки, општинските санитарни инспекции 
водат според образец бр. 2. 

Член 10 
Републичкиот санитарен инспекторат води еви-

денција за своите управни акти и управни акти на 
општинските санитарни инспекции преку: 

1. регистар за управни предмети во прв степен; 
2. евидентна книга за решените предмети во 

втор степен, според образец бр. 8; 
3. евиденција на поништени првостепени реше-

нија по право на надзор. 
Општинските санитарни инспекции водат еви-

денција за своите управни акти преку регистар зг 
управни предмети. 

Член 11 
Општинските санитарни инспекции годишниот 

извештај за извршениот санитарен надзор до Ре-
публичкиот санитарен инспекторат го поднесуваат 
најдоцна до 31 јануари следната година. 

Член 12 
Извештајот од претходниот член се состои од 

текстуален и табеларен дел. 
Т е к с т и л н и о т дел го содржи извештајот за це-

локупната работа на санитарната инспекција во 
текот на изминатата година. 

Табеларниот дел од извештајот за работа на 
санитарната инспекција се поднесува според обра-
зец бр. 9. 

Член 13 
ОЕОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Републички секретар за здравство 
и социјална политика, 

Јездимир Богдански, с. р. 

26 октомври 1977 
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Табела бр. 1 
Формат 18 х 5 см. 

Образец бр. 9 

Организациона состојба 
и кадри Служба на 

сан. инсп. 
Стручна подготовка Организациона состојба 

и кадри Служба на 
сан. инсп. Висока 

Виша Средна Нижа 

Организациона состојба 
и кадри 

Има Нема 
Лекари Останати 

Виша Средна Нижа 

Организациона состојба 
и кадри 

Има Нема 
Пос. 1 Хон. Пос. Хон. Нос. 1 

7 ј 
Хон. Пос. Хон. Нос. Хон. 

Организациона состојба 
и кадри 

1 2 3 4 5 6 
Нос. 1 

7 ј 8 1 9 1 10 ! 11 ! 12 
1 Општина 1 1 ! 
2 Републ. (покраина) 

! 

3 СЕ: 1 

Табела бр. 2 
Формат 18 х 9 см. 

Надзор над спроведување на 
прописите и мерките во врс-
ка со сузбивањето и спречу-
вањето на заразните болести 

Бр. на 
посети 

Најдена 
неисправ. 

состој. 
Донесено 
решение 

Изврш. 
решение 

Предлог ' за казна Надзор над спроведување на 
прописите и мерките во врс-
ка со сузбивањето и спречу-
вањето на заразните болести 

Бр. на 
посети 

Најдена 
неисправ. 

состој. 
Донесено 
решение 

Изврш. 
решение За прекр-

шок 
За крив. 

дело 

1 2 3 4 5 6 

1 

Пријавување на 
зараз. болести 

2 Транспорт на заразни-
те болни 

3 Изолација на болните 

4 Режим во заразното 
одделение 

5 Спроведување на 
вакцинација 

6 Сузбивање на 
епидемии 

7 Спроведување 
на ДДО 1 

8 Пренос на мртви 

9 СЕ: 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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Табела бр. 3 
Формат 18x8 см 

Надзор над лицата во 

Јавна 
исхр. и 
снабд. 

со вода 

Прос. 
и кул. 

установи 

Здрав, 
и соц. 

установи 
Сообра-

ќај 

Прод. за 
пруж. на 
хиг. услу-

ги 

Прив. 
стан. и пр. 
наст. на 

ул. 

Учен. во 
раб. акц. ^Останати СЕ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бр. на лица под 
здрав, надзор 

2 Од тоа контрол. 

3 Од контр. без здрав, 
преглед 

4 Отстранети од работа 
(клицоносит. и др.) 

5 Барање за казна 

6 Бр. на лица манд. 
казнети ! 

1 ^ ^ 

7 Од контролиран, без 
курс од хигиена 

1 

Табела бр. 4 
Формат 18х6см. 

Надзор над 
животните на-
мирници и су-
ровини 

Земени Прим. на преглед Од вкуп. не^сп. пример, отпаѓа на 

Д
он

ес
ен

о 
ре

ш
ен

ие
 

И
зв

рш
. 

ре
ш

ен
ие

 Предлози за казна Табела бр. 4 
Формат 18х6см. 

Надзор над 
животните на-
мирници и су-
ровини 

Органолепт. Лаборатории 

о Д н 
Н 

д 

1 
1 Р

ас
ип

ан
о 

1 
Ф

ал
си

ф
ик

у-
ва

но
 

1 ѕ о, 
Н 
О Ѕ 

д а Н
е 

од
го

ва
ра

 
на

 с
ос

та
во

т 

Н
еп

ра
ви

лн
о 

) 
де

кл
ар

ир
ан

о 
ј 

Д
он

ес
ен

о 
ре

ш
ен

ие
 

И
зв

рш
. 

ре
ш

ен
ие

 

За
 

пр
ек

рш
ок

 
1 

5 н о 
си 

се СО 

! 
За

 к
ри

ви
чн

о 
! 

де
ло
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Табела бр. 4 
Формат 18х6см. 

Надзор над 
животните на-
мирници и су-
ровини 
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Табела бр. 4 
Формат 18х6см. 

Надзор над 
животните на-
мирници и су-
ровини 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 
1 

2 

Во производ 1 

2 Во промет 

С Е: 

1 

2 Во промет 

С Е: 1 

Табела бр. 5 
Формат 18x2 см НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

1 

2 

Во производ ! 1 

2 Во промет ј 

С Е: 1 1 
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Табела бр. 6 
Формат 18 х 3,5 см. 

НАДЗОР НАД ОТРОВИТЕ 

Објекти и просторни Отрови Број на донесени решен. 1 

Вкупно Бр. на Од тоа Бр. на Од тоа За гзабр. За забр. За отст. 
Бр. на 

предл. за 
што пос- извршени најдено со прегл. 1 неис- на чув. на пре- на др. казни 

тојат прегледи недост. отрови 
1 

правни на отр. ш , и пр. недост. 

Табела бр. 7 
Формат 18 х 11,5 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 37 - Стр. 11 
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509. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на ставот 3 на член 26 и на ставот 3 
на член 28 од Правилникот за станбени односи, 
донесен од работничкиот совет на Железничко-
транспортното претпријатие во Скопје на седни-
цата од 25 април 1967 година и на ставот 2 на 
точка Ш од Одлуката за условите за продавање 
на новоизградени станови на работници што веќе 
имаат стан во сопственост бр. 208, донесена од ра-
ботничкиот совет на претпријатието на седницата од 
28 јануари 1975 година, по одржаната јавна распра-
ва на 20 септември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА ставот 3 на член 28 од Пра-

вилникот за станбени односи, донесен од работнич-
киот совет на Железничко-транспортното претпри-
јатие во Скопје на седницата одржана на 25 ап-
рил 1967 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување зако-
нитоста на: 

а) ставот 3 на член 26 од Правилникот за стан-
бените односи, донесен од работничкиот совет на 
Железничко-транспортното претпријатие во Скоп-
је на седницата одржана на 25 април 1967 го-
дина; и 

б) ставот 2 на точка III од Одлуката за усло-
вите за продавање на новоизградени станови на 
работници што веќе имаат стан во сопственост бр. 
208, донесена од работничкиот совет на претпри-
јатието на седницата од 28 јануари 1975 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Железничко-транспортното 
претпријатие во Скопје на начин пропишан за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оцену-
вање законитоста на ставот 3 на член 26 и на ста-
вот 3 на член 28 од правилникот и на ставот 2 на 
точка III од одлуката означени во точките 1 и 2 на 
оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната законитост. 

5. На јавната расправа Судот утврди дека со 
ставот 3 на член 28 од оспорениот правилник е 
предвидено прометната вредност на станот, што 
Железничко-транспортното претпријатие од својот 
станбен фонд му го продава на работникот кој е 
носител на станарско право на овој стан, да ја 
утврдува одделна комисија што за секој одделен 
случај ја именува управниот одбор на погонот, 
односно работната заедница. 

Според ставот 1 на член 1 од Законот за усло-
вите и начинот на продажбата на станбени згра-
ди и станови во општествена сопственост („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/72) организациите на 
здружен труд, општините и Републиката и дру-
гите општествено-правни лица (продавач) можат 
да ги продаваат семејните станбени згради однос-
но становите како посебни делови на згради во 
општествена сопственост на граѓани и граѓанско-
правни лица преку организациите или единиците 
за стопанисување со станбени згради (станбено 
претпријатие). Со членот 2 од овој закон е пред-
видена можност семејните станбени згради и ста-
нови во општествена сопственост да се продаваат 
само по пазарни цени, а како основа за определу-
вање на пазарната цена служи валоризираната 
вредност на семејната станбена зграда односно 
стан, утврдена во време на продажбата. Валоризи-
раната вредност пак се утврдува врз основа на 
трошоците на градбата, надоместокот за земјиште-
то и трошоците за комунално уредување на зем-
јиштето во време на продажбата, намалена со 
амортизацијата на станбената зграда односно ста-
нот. Општината ја утврдува вредноста на оддел-
ните елементи за пресметување на валоризираната 
вредност на станбените згради односно станови, 

земајќи ги предвид месните прилики. Според чле-
нот 3 од истиот закон условите за продажба на 
семејни станбени згради и станови продавачот ги 
определува со општ акт. 

Судот смета дека законот дава можност да се 
врши продажба на станови во општествена соп-
ственост, но под условите и начинот утврдени во 
законот и во самоуправниот општ акт на организа-
цијата на здружениот труд во согласност со законот 
и дека овие станови можат да се продаваат само 
по пазарни цени. Судот исто така смета дека вред-
носта на одделните елементи за пресметување на 
валоризираната вредност на становите во општест-
вена сопственост ја утврдува општината, земајќи 
ги предвид месните прилики и дека право на ку-
пување на овие станови имаат сите вработени во 
работната организација под условите утврдени во 
самоуправниот општ акт во согласност со законот. 
Најпосле, Судот смета дека ставот 3 на член 28 
од оспорениот правилник во време на неговото 
донесување претставувал напредок во настојувања-
та да ги одрази интенциите на законот, но во тоа 
не успеал до кра ј . 

Со оглед на тоа што со ставот 3 на член 28 од 
оспорениот правилник е предвидено прометната 
вредност на становите во општествена сопственост 
да ја утврдува посебна комисија формирана од уп-
равниот одбор на погонот односно работната заед-
ница, без да се земе предвид утврдената вредност 
на елементите за пресметување на валоризираната 
вредност на становите од страна на општината, 
Судот оцени дека тој не е во согласност со членот 
2 од Законот за условите и начинот на продажба на 
станбени згради и станови во општествена сопст-
веност. 

Судот исто така утврди дека ставот 3 на член 
26 од оспорениот правилник, според кој работни-
кот кој купува новоизграден односно новокупен стан 
од страна на претпријатието се задолжува со рок 
на враќање од најмногу 30 години и со каматна 
стапка од најмалку 1%, не е во важност, бидејќи 
со членот 1 од Одлуката за менување на членовите 
9 и 26 од Правилникот за станбени односи, доне-
сена од работничкиот совет на Железничко-транс-
портното претпријатие во Скопје на седницата од 
23 мај 1972 година, изменет е членот 26 од оспоре-
ниот правилник во таа смисла што е предвидено 
рокот за враќање на кредитот да се определува 
според општите прописи, а висината на каматната 
стапка да се определува според општите прописи 
за индивидуалните станбени кредити. Со оглед 
на тоа, Судот смета дека веќе не постојат услови 
за натамошно водење на постапката, поради што 
одлучи да ја запре постапката за оценување зако-
нитоста на ставот 3 на член 26 од оспорениот пра-
вилник. 

Судот најпосле утврди и тоа дека со ставот 2 
на точка III од оспорената одлука е предвидено 
проценката на становите во индивидуална сопстве-
ност што се даваат како учество за купување нов 
поголем стан да ја врши комисија формирана на 
ниво на претпријатие со одлука на извршниот 
одбор на претпријатието, вредноста на таквиот стан 
да се утврдува по истите критериуми и единечни 
цени според кои се утврдува и вредноста на ново-
изградениот стан што треба работникот да го купи 
намалени за амортизацијата и конфорот. Според 
мислењето на Судот формирањето и проценува-
њето на становите во индивидуална сопственост од 
страна на оваа комисија, што се даваат како учест-
во за купување на нов поголем стан, не му е спро-
тивно на Уставот и законот бидејќи со тоа вред-
носта на општествените средства не се намалува. 
Со оглед на тоа Судот не наоѓа основ за натамош-
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но водење поради што одлучи да ја запре постап-
ката за оценување законитоста на ставот 2 на 
точката III од оспорената одлука. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 19/77 
20 септември 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
д -р Асен Групче, с. р. 

510. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на членот 22 од Самоуправната спогод-
ба за заедничките основи и мерила за распределба 
на доходот и личните доходи, склучена од основ-
ните организации на здружениот труд од здрав-
ствената дејност — група болници и стационари 
во Македонија, по одржаната јавна расправа на 15 
септември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека членот 22 од Самоуп-
равната спогодба за заедничките основи и мери-
ла за распределба на доходот и личните доходи, 
склучена од основните организации на здружениот 
труд од здравствената дејност — група болници и 
стационари во Македонија, а запишана во регис-
тарот на самоуправните спогодби на Републичкиот 
секретаријат за труд под бр. П-20 од 19 март 1974 
година, во делот на став 1 во кој е предвидено во 
максималниот износ на личен доход на работникот 
да влегуваат и примањата остварени во повеќе ор-
ганизации и во делот на став 6 во кој е предвидено 
износите што од другите организации се уплатени 
на име личен доход по сите основи во организаци-
јата каде работникот е вработен на неопределено 
работно време, а ја надминуваат максималната ви-
сина утврдена со одредбите на овој член, да се 
распределуваат со завршната сметка на организа-
цијата за проширување на материјалната основа 
на здружениот труд, во време на неговото ва-
жење, не бил во согласност со членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија и со ставот 2 на член 29 од 
Уставот. 

2. Оваа одлука има исто правно дејство како и 
одлука со која се поништува пропис или друг 
општ акт. 

3. Одлукава ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Болницата за нервни и душевни 
болести во село Бардовци — Скопје на начин про-
пишан за објавување на самоуправните општи 
акти. 

4. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оценува-
ње уставноста на оспорените делови од членот 22 
од спогодбата означена во точката 1 на оваа одлука 
затоа што утврди дека основано може да се пос-
тави прашањето за нивната уставност. 

5. На јавната расправа Судот утврди дека со 
ставот 1 на член 22 од оспорената самоуправна 
спогодба е предвидено во максималниот износ на 
личен доход на работникот да влегуваат и прима-
њата остварени во повеќе организации, додека во 
ставот 6 на истиот член е предвидено износите 
што од другите организации се уплатени на име 
личен доход по сите основи во организацијата 
каде работникот е вработен на неопределено работ-
но време кои влегуваат во тој максимален износ, а 
за надминуваат максималната висина утврдена со 
одредбите на овој член, да се распределуваат со 

завршна сметка на организацијата каде работни-
кот е вработен на неопределено работно време во 
делот за проширување на материјалната основа на 
здружениот труд. Судот исто така утврди дека со 
склучувањето на новата Самоуправна спогодба за 
заедничките основи и мерила за стекнување и рас-
поредување на доходот и распределбата на сред-
ствата за лични доходи во основните организации 
на здружениот труд и работните заедници во об-
ласта на здравството и здравственото осигурува-
ње, пензиското и инвалидското осигурување и дет-
ската заштита во СР Македонија од 14 јуни 1976 
година, запишана во регистарот на самоуправните 
спогодби на Републичкиот секретаријат за труд 
под бр. И/12 од 15 јули 1976 година, престанала 
важноста на оспорената самоуправна спогодба. 

Според ставот 1 на член 419 од Уставот на СР 
Македонија, Уставниот суд на Македонија може да 
ја оценува уставноста на законите и уставноста и 
законитоста на прописите и општите акти на ор-
ганите на општината и на Републиката и на са-
моуправните општи акти што престанале да важат, 
ако од престанокот на важењето до поведувањето 
на постапката не поминало повеќе од една година. 
Со оглед на тоа што од престанокот на важењето 
на оспорената самоуправна спогодба (23 јуни 1976 
година) до поведувањето на постапката (23 март 
1976 година) не поминало повеќе од една година, 
Судот се впушти во оценувањето на нејзината ус-
тавност. 

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
предвидено на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, да му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на основ-
ната организација. Според ставот 1 на член 23 од 
Уставот работниците во основната организација на 
здружениот труд ги утврдуваат основите и мерила-
та за распоредување на доходот и основите и ме-
рилата за распределба на средствата за своите 
лични доходи. Од друга страна, со ставот 2 на член 
209 од Уставот е предвидено дека правата стек-
нати врз основа на трудот се неотуѓиви. 

Судот смета дека работникот во организаци-
јата на здружен труд, односно во нејзините основ-
ни организации, учествува во делот од доходот на 
работната организација наменети за лични доходи 
според основите и мерилата утврдени во самоуп-
равниот општ акт, а во зависност од вложениот 
труд и резултатите кои тој ги постигнал во рабо-
тата. Средствата пак кои работникот ги остварил 
со работа вон работната организација во која тој 
е вработен на неопределено време и вон работното 
време (награди за судско-психијатриски вештаче-
ња и работи во комисии на вештаци, надоместоци, 
исплати по основ на работа од договор за дело, 
хонорарни и други работи) и кои, согласно пози-
тивните прописи, му се исплатуваат преку исплат-
ната благајна на работната организација во која 
тој е вработен, се средства на работникот. Тие не 
треба да се вклучуваат и засметуваат во износите 
на личните доходи остварени во работната органи-
зација, ниту пак да се распоредуваат со завршната 
сметка на организацијата во која работникот ра-
боти на неопределено време за проширување на ма-
теријалната основа на здружениот труд, бидејќи 
тие не претставуваат доход на работната организа-
ција и бидејќи со тоа од рабстг;:кст се отуѓува дел 
од неговиот доход кој тој го остварил со својот 
труд, што може да ја ограничи примената и ожи-
вотворувањето на уставното начело за распределба 
според вложениот труд и резултатите од трудот. 
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Со оглед на тоа што со членот 22 од оспоре-
ната самоуправна спогодба беше предвидено во н а ј -
високиот личен доход на работникот во текот на 
годината да се засметуваат износите што од дру-
гите организации се уплатени на име личен доход 
по сите основи во организацијата каде работникот 
е вработен на неопределено работно време за смет-
ка на работникот и на тој начин тие ја надмину-
ваат максималната висина утврдена со одредбите 
на овој член, да се распределуваат со завршната 
сметка на организацијата каде работникот е вра-
ботен на неопределено работно време во делот за 
проширување на материјалната основа на здруже-
ниот труд, Судот оцени дека тој во оспорените не-
гови делови, во време на неговото важење, не бил 
во согласност со уставното начело за распределба 
според трудот и постигнатите резултати во рабо-
тата, содржано во членот 22 од Уставот, како и со 
ставот 2 на членот 209 од Уставот на СР Маке-
донија. 

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

У. бр. 43/76 
15 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

511. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Одлуката РС. бр. 652 
за измени и дополнувања на систематизацијата на 
работните места во врска со организирањето на 
работни заедници во работната организација Руд-
ници и железарница „Скопје" во Скопје, донесена 
од работничкиот совет на работната организација 
на 22 јуни 1976 година и на Одлуката ИО бр. 036 
за дополнување и измени на одлуката ИО бр. 050 
од 14 февруари 1976 година со која се регулира 
постапката за прием и разместување на работни-
ците во основните организации на здружен труд и 
во работните заедници, донесена од Извршниот 
одбор на Рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје на 14 февруари 1977 година, по јавната 
расправа одржана на 20 септември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА одлуката РС бр. 052 за из-
мени и дополнување на систематизацијата на ра-
ботните места во врска со организирањето на ра-
ботни заедници во работната организација Рудни-
ци и железарница „Скопје" во Скопје, донесена од 
работничкиот совет на работната организација на 
22 јуни 1976 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување ус-
тавноста и законитоста на Одлуката ИО бр. 036 
за дополнување и измени на одлуката ИО бр. 050 
од 14 февруари 1976 година со која се регулира 
постапката за прием и разместување на работни-
ците во основните организации на здружениот труд 
и во работните заедници, донесена од Извршниот 
одбор на работната организација Рудници и желе -
зарница „Скопје" во Скопје на 14 февруари 1977 
година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Рудници и железарница „Скоп-
је" во Скопје на начинот предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка со решение У. бр. 61/77 од 
1 јуни 1977 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на оспорените одлуки 
означени во точките 1 и 2 од оваа одлука затоа 
што основано се постави прашањето за нивната 

согласност со Уставот и законот и тоа: на првата 
затоа што не содржи опис на работите и работ-
ните задачи, па како таква не била во согласност 
со ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
(,.Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) и со точката 
1 на ставот 3 од член 179 од Законот за здруже-
ниот труд, а на втората затоа што била донесена од 
ненадлежен орган — извршниот одбор на работната 
организација, па како таква не била во согласност 
со точката 1 на став 3 на член 175, ставот 2 на член 
527 и членот 500 од Законот за здружениот труд. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права од 20 септември 1977 година Судот утврди: 

а. Со одлуката РС бр. 052 од 22 јуни 1976 го-
дина, донесена од работничкиот совет на работната 
организација, извршени се измени и дополнувања 
во систематизацијата на работите и работните за-
дачи во работната организација во врска со орга-
низирањето на работни заедници во работната ор-
ганизација. Со неа се отвораат нови работни места 
и служби во работните заедници и во основните 
организации на здружениот труд, а работните мес-
та немаат опис на работите и работните задачи. 

Согласно ставот 1 на член 4 од сојузниот За -
кон за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд работниците ги утврдуваат работите и 
работните задачи на секое работно место, струч-
ната подготовка и другите услови кои се однесу-
ваат на работната способност на работникот на ра-
ботното место со една или повеќе самоуправни спо-
годби (систематизација на работните места). Со ста-
вот 1 на член 179 од Законот за здружениот труд 
е определено дека работниците слободно и рамно-
правно, во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување на трудот на работниците во основ-
ната организација, ги утврдуваат меѓусебните пра-
ва, обврски и одговорности во трудот со самоупра-
вен општ акт со кој се уредува работниот однос. 
Овој акт, на основа на точката 1 од ставот 3 на 
член 179 од наведениот закон, мора да содржи од-
редби за условите што работникот треба да ги ис-
полнува за вршењето на определени работи и ра-
ботни задачи, што во основната организација се 
вршат според нејзината дејност и природа. 

Со оглед, на тоа што оспорената одлука не со-
држи опис на работите и работните задачи кои во 
работната организација се вршат во зависност од 
нејзината дејност и природа, Судот оцени дека так-
вата одлука не е во согласност со ставот 1 на член 
4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд и со точката 1 на 
став 3 на член 179 од Законот за здружениот труд. 

Судот ги ценеше и наводите на подносителите 
на претставката дека оспорената одлука била до-
несена од ненадлежен орган — работничкиот совет 
на работната организација, па најде дека нема 
основ за укинување на одлуката по тој основ за-
тоа што од членот 527, ставот 1 и 2 на член 179 
и ставот 1 на член 610 од Законот за здружениот 
труд може да се извлече заклучок дека работници-
те можат да одлучат донесувањето на самоуправ-
ниот општ акт со кој се уредуваат условите што 
работникот треба да ги исполнува за вршењето на 
определени работи, односно работни задачи кои во 
работната организација се вршат според нејзината 
дејност и природата, да ги пренесат во надлеж-
ност на работничкиот совет. 

6. Со одлуката ИО бр. 036 од 14 февруари 1977 
година, донесена од извршниот одбор на работната 
организација, извршени се измени и дополнувања 
во одлуката за постапката за примање на нова ра-
ботна сила И О бр. 050 од 14 февруари 1976 година 
која исто така е донесена од извршниот одбор на 
работната организација. Со неа се предвидени слу-
чаите кога може да се врши вработување на нова 
работна сила, разместување на работниците на дру-
ги работи, односно работни задачи и случаите кога 
може да се врши вработување на работници на 
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определено работно време односно со неа се регу-
лираат прашања во врска со работниот однос на 
работниците. 

Со посебна подавка од 19 септември 1977 го-
дина и на јавната расправа работната организаци-
ја Рудници и железарница „Скопје" во Скопје го 
извести Судот дека оспорената одлука, со одлука 
ИО бр. 0163 од 19 септември 1977 година била ставе-
на вон сила, а на јавната расправа учесниците во 
постапката из јавија дека за време на важењето на 
оспорената одлука не биле предизвикани никакви 
штетни последици како во поглед на одредени ос-
новни организации, така и во поглед на одредени 
физички лица. 

Со оглед на изложеното Судот ја запре постап-
ката за оценување уставноста и законитоста на 
оспорената одлука согласно алинеја 1 на ставот 1 
на член 14 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/76), бидејќи оспорениот акт во текот 
на постапката е ставен вон сила од доносителот. 

На основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 61/77 
20 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

512, 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за распределба на 
личните доходи на Медицинскиот центар во Штип, 
донесен од Советот на Центарот на 21 декември 
1972 година, на седницата одржана на 15 септември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба 
на личните доходи на Медицинскиот центар во 
Штип, донесен од советот на работната организаци-
ја на 21 декември 1972 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Медицинскиот центар во Штип 
на начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 69/77 од 15 
јуни 1977 година, поведе постапка за оценување за-
конитоста на правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за неговата согласност со членовите 4 и 5 
од сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 22/73) и со членот 463 од Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
53/76). 

4. Во претходната постапка и на седницата од 
15 септември 1977 година Судот утврди дека оспо-
рениот правилник е донесен од советот на работна-
та организација на 21 декември 1972 година. Потоа 
Судот утврди дека овој правилник, иако е доне-
сен пред влегувањето во сила на сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд и Законот за здружениот труд, се уште 
не е усогласен со одредбите на овие закони и дека 
работната организација овој правилник го приме-
нува во практика. 

Во членовите 4 и 5 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
е предвидено работниците во основната организа-
ција на здружениот труд непосредно да ги уреду-

ваат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи. Исто така во членот 463 
од Законот за здружениот труд е определено дека 
работниците со референдум одлучуваат за основи-
те и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи. 

Имајќи ги предвид означените законски одред-
би Судот смета дека работниците во Медицинскиот 
центар во Штип треба непосредно да ги уредуваат 
односите во распределбата на средствата за лични 
доходи со тоа што работниците со лично изјасну-
вање преку референдум како што е определено 
во Законот за здружениот труд, ќе определат ос-
нови и мерила за утврдување на вложениот труд и 
резултатите на трудот за секој работник во здру-
жениот труд. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 
донесен од работничкиот совет на Медицинскиот 
центар во Штип, а не непосредно од работниците, 
Судот оцени дека тој не е во согласност со члено-
вите 4 и 5 од сојузниот Закон за меѓусебните одно-
си на работниците во здружениот труд и со членот 
463 од Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од За -
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, Судот ја донесе на седница без одр-
жување на јавна расправа затоа што оцени дека 
за натамошното раз јаснување на правната и ф а к -
тичката состојба по предметот не е неопходно при-
суството на учесниците во постапката. 

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

У. бр. 69/ 77 
15 септември 1977 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
м-р Беќир Жута , с. р. 

513. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точките 3, 7, 15, 17, 
15, 20 и 21 на член 73 од статутот на Занатско-ус-
лужната задруга „Квалитет" во Скопје, донесен 
на собирот на работниците на 29 април 1974 годи-
на, по јавната расправа одржана на 14 септември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 3, 7, 15, 17, 18, 20 
и 21 на ставот 1 на член 73 од статутот на Занат-
ско-услужната задруга „Квалитет" во Скопје, до-
несен на собирот на работниците одржан на 29 
април 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Занатско-услужната задруга 
„Квалитет" во Скопје на начинот предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. На Уставниот суд на Македонија од опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето на 
град Скопје му беше поднесен предлог за оцену-
вање уставноста и законитоста на одредбите од ста-
тутот означени во точката 1 од оваа одлука затоа 
што со нив на деловниот одбор на задругата, пок-
ра ј како извршен орган на задружниот совет, му 
биле ставени во надлежност и работи што спаѓале 
во надлежност на задружниот совет, па на таков 
начин деловниот одбор на задругата ја презел уло-
гата на задружниот совет што не било во соглас-
ност со ставот 3 па член 117 од Уставот на СР 
Македонија. 
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Во одговор на наводите содржани во предлогот 
Занатско-услужната задруга „Квалитет" во Скоп-
је наведува дека по донесувањето, оспорениот ста-
тут бил доставен до Собранието на град Скопје и 
до Окружниот стопански суд Скопје, но дека не 
им биле направени никакви забелешки, дека во 
нивната организација било покренато прашањето 
за измени и дополнување па статутот и другите са-
моуправни општи акти, дека тие во најскоро вре-
ме ќе биле усогласени со одредбите од Законот за 
здружениот труд при кое ќе биле отклонети и не-
достатоците наведеш! во предлогот на предлагачот 
доколку биле основани. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека во членот 73 од оспоре-
ниот статут се определени должностите на делов-
ниот одбор на задругата. Освен другите надлеж-
ности од ставот 1 од наведениот член предвидено 
е дека во надлежност на деловниот одбор спаѓаат 
и следниве: да одлучува за пренос на основните 
средства од една организациона единица на здру-
жен труд на друга (точка 5); да ги утврдува цени-
те на услугите и производите од дејноста на задру-
гата (точка 7); да одлучува за пополнување на уп-
разнетите работни места и прием на работници 
освен за раководни работни места (точка 15); да 
одлучува за платено отсуство на работниците пре-
ку 7 дена (точка 7); да одлучува за престанок на 
работата на работниците во работната заедница со 
исклучок на раководните работници (точка 18); 
да решава по жалби на работниците поднесени про-
тив решенијата и одлуките на директорот во прво-
степена постапка (точка 20); и да решава во врска 
со распоредувањето на работниците на работни 
места и по организациони единици на здружениот 
труд (точка 21). 

Согласно ставот 1 на член 117 од Уставот на СР 
Македонија во основната и во другите организа-
ции на здружен труд се образува работнички со-
вет како орган на управување со работата и ра-
ботењето на организацијата односно на него по по-
ложба и функција соодветен орган на управува-
њето. Според ставот 1 на член 70 од Законот за 
вршење на занаетчиска дејност со личен труд и 
средства на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74 и 36/76), органи на занаетчиската задруга 
се задружен совет, деловен одбор и индивидуал-
ниот работоводен орган (директор-управник). Со 
стагот 1 на член 118 од Уставот на СР Македонија 
и ставот 1 на член 495 од Законот за здружениот 
труд, определени се надлежностите на работнич-
киот совет. Во ставот 3 на член 117 од Уставот на 
СР Македонија е определено дека одредени изврш-
ни функции во основната и во другите организа-
ции на здружениот труд можат да им се доверат 
на извршните органи на работничкиот совет. Тоа 
произлегува и од одредбата на ставот 1 на член 
498 од Законот за здружениот труд чии одредби 
согласно членот 531 од истиот закон се однесуваат 
и на работната организација. Од друга страна овие 
одредби од Законот за здружениот труд врз осно-
ва на членот 278 и 301 од Законот за здружениот 
труд се однесуваат и на занаетчиските задруги 
кои во начело имаат иста положба, права, обврски 
и одговорности како и организациите на здруже-
ниот труд. Врз основа, пак, на членот 500 од За -
конот за здружениот труд како извршни работи 
кои можат да му се доверат на извршниот орган се 
сметаат особено: предлагање нацрт статутот и на-
црти на другите самоуправни општи акти што ги 
донесува работничкиот совет; предлагање на пла-
нот; давање насоки на работоводниот орган за из-
вршување на одлуките на работничкиот совет и 
контрола на извршувањето на тие одлуки; извршу-
вање на одлуките што ги донесува работничкиот 
совет или работниците со лично изјаснување ако 
нивното извршување не спаѓа во правата и долж-
ностите на работоводниот орган и донесување на 
актите за извршување на тие одлуки, 

Судот смета дека овластувањата означени во 
оспорените одредби не спаѓаат во надлежност на 
деловниот одбор на задругата туку напротив, посто-
јат законски одредби според кои таквите овласту-
вања спаѓаат во надлежност на работниците и зад-
ружниот совет. Така, согласно членот 231 од За -
конот за здружениот труд, за пренос на основните 
средства од една на друга организациона единица 
во работната организација одлучуваат работниците, 
а согласно ставот 1 на член 495 од истиот закон, 
за утврдување на цените на услугите и произво-
дите одлучува работничкиот совет, бидејќи тоа спа-
ѓа во утврдување на деловната политика. Исто та-
ка, според ставот 2 на член 181 од Законот за здру-
жениот труд, за остварувањето на поединечните 
права, обврски и одговорности на работниците од-
лучува работничкиот совет, односно комисија фор-
мирана од него. Поради тоа за пополнувањето на 
упразнетите работни места и приемот на работни-
ци, за платеното отсуство преку 7 работни дена, 
за престанокот на работата на работниците, за рас-
поредувањето на работниците на работни места по 
организациони единици на здружениот труд во ра-
ботната организација, како и за решавање по ж а л -
бите против решенијата и одлуките на директорот 
на работната организација донесени во првостепе-
на постапка, одлучува работничкиот совет на ор-
ганизацијата односно негова комисија. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби на 
деловниот одбор му се пренесени работи за кои од-
лучуваат работниците како за нивни неотуѓиви 
права и што одредени надлежности на здружениот 
совет му се пренесени на деловниот одбор на зад-
ругата, Судот смета дека таквото определување 
не е во согласност со наведените уставни и закон-
ски одредби. 

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

У. бр. 102/77 
14 септември 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
ма Одлуката за одобрување на катастарските ска-
ли („Службен весник на СРМ" бр. 30/77), се кон-
статира дека е пропуштено да се објават катастар-
ските скали, што во смисла на член 1 став 1 се сос-
тавен дел на оваа одлука. 

Поради тоа се дава следнава 

И С П Р А В К А 

СО КОЈА СЕ ОБЈАВУВААТ СЛЕДНИТЕ КАТА-
СТАРСКИ СКАЛИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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КАТАСТАРСКИ СКАЛИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

КУЛТУРА Н И В И 
во динари по ха 

Катастарска К Л А С И 
околија I II III IV V VI VII VIII 

Берово 7.000 6.000 5.000 3.800 2.600 1.600 800 400 
Битола 9.000 8.000 7.000 5.300 3.400 1.600 900 500 
Брод 7.300 6.300 5.300 3.800 2.600 1.600 800 400 
Валандово 10.000 8.500 7.300 5.000 3.500 1.800 900 500 
Виница 8.500 7.500 6.800 5.000 3.000 1.800 900 500 
Гевгелија 10.000 8.500 " 7.300 5.000 3.500 1.800 900 500 
Гостивар 10.500 9.000 7.500 6.000 3.600 2.000 1.000 500 
Дебар 7.300 6.300 5.000 3.800 2.600 1.600 800 400 
Делчево 7.000 6.000 5.000 3.800 2.600 1.600 800 400 
Д. Хисар 7.600 6.400 5.300 3.800 2.600 1.600 800 400 
Кавадарци 10.500 8.500 6.800 5.200 3.400 1.800 900 500 
Кичево 7.800 7.000 5.500 3.800 2.600 1.600 800 400 
Кочани 10.000 9.000 7.000 5.200 3.400 1.800 900 500 
Кратово 7.000 6.000 5.000 3.800 2.600 1.600 800 400 
К. Паланка 7.300 6.300 5.300 3.800 2.600 1.600 800 400 
Крушево 8.000 7.000 5.300 3.800 2.600 1.600 800 400 
Куманово 8.500 7.500 5.000 3.600 2.200 1.700 900 500 
Неготино 10.000 8.500 6.800 5.200 3.400 1.800 900 500 
Охрид 8.500 7.500 6.000 4.500 3.000 1.700 900 500 
Прилеп 8.500 7.500 6.500 5.000 3.400 1.700 900 500 
Пробиштип 8.500 7.500 6.000 4.500 3.000 1.700 900 500 
Радовиш 9.500 8.000 6.800 5.200 3.400 1.800 900 500 
Ресен 7.500 6.500 5.500 4.500 3.000 1.600 800 400 
Скопје 12.000 10.500 9.000 6.800 4.000 2.000 1.000 500 
Струга 8.500 7.500 6.000 4.500 3.000 1.700 900 500 
Струмица 10.500 9.000 7.500 6.000 3.800 2.000 1.000 500 
Св. Николе 8.500 7.500 6.000 4.500 3.000 1.700 900 500 
Т. Велес 8.800 7.800 7.000 5.000 3.000 1.700 900 500 
Тетово 10.500 9.000 7.500 6.000 3.600 2.000 1.000 500 
Штип 8.500 7.500 6.000 4.500 3.400 1.800 900 500 

КУЛТУРА ОВОШТАРНИЦИ 
во динари по ха 

Катастарска К Л А С И 
околија I II III IV V VI VII VIII 

Берово 12.000 10.000 7.000 5.500 4.500 3.000 2.000 — 

Битола 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 — 

Брод 12.000 10.000 7.000 5.500 4.500 3.000 2.000 — 

Валандово 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 — 

Виница 14.000 11.000 8.000 6.000 5.000 3.500 2.500 — 

Гевгелија 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 — 

Гостивар 20.000 18.000 14.000 10.000 7.000 4.000 2.500 -

Дебар 12.000 10.000 7.000 5.500 4.500 3.000 2.000 — 

Делчево 12.000 10.000 7.000 5.500 4.500 3.000 2.000 — 

Демир Хисар 12.000 10.000 7.000 5.500 4.500 3.000 2.000 — 

Кавадарци 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 -

Кичево 14.000 11.000 8.000 6.000 5.000 3.500 2.500 -

Кочани 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 -

Кратово 12.000 10.000 7.000 5.500 4.500 3.000 2.000 -

Кр. Паланка 12.000 10.000 7.000 5.500 4.500 3.000 2.000 -

Крушево 12.000 10.000 7.000 5.500 4.500 3.000 2.000 -

Куманово 12.000 10.000 7.000 5.500 4.500 3.000 2.000 -

Неготино 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 -

Охрид 20.000 18.000 14.000 10.000 7.000 4.000 2.500 — 

Прилеп 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 -

Пробиштип 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 -

Радовиш 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 -

Ресен 20.000 18.000 14.000 10.000 7.000 4.000 2.500 — 

Скопје 20.000 18.000 14.000 10.000 7.000 4.000 2.500 — 

Струга 20.000 18.000 14.000 10.000 7.000 4.000 2.500 — 

Струмица 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 — 

Свети Николе 14.000 11.000 8.000 6.000 5.000 3.500 2.500 — 

Титов Велес 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 — 

Тетово 20.000 18.000 14.000 10.000 7.000 4.000 2.500 — 

Штип 16.000 13.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 — 
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КУЛТУРА ГРАДИНИ 

во динари по ха 
Катастарска К Л А С И 
околија I II III IV V VI VII VIII 
Берово -

" " 

— — — — — — 

Битола 34.000 30.000 25.000 15.000 8.000 — — 
— 

Брод 20.000 16.000 12.000 9.000 7.000 5.000 4.000 
Валандово 46.000 40.000 35.000 25.000 - - - -

Виница 32.000 26.000 20.000 15.000 8.000 — — — 

Гевгелија 46.000 40.000 35.000 25.000 - - - -

Гостивар 37.000 30.000 22.000 16.000 10.000 6.000 4.000 — 

Дебар 20.000 16.000 12.000 9.000 7.000 - - -

Делчево 20.000 16.000 12.000 9.000 7.000 - - - -

Д. Хисар 20.000 16.000 12.000 9.000 7.000 — — — 

Кавадарци 40.000 35.000 28.000 18.000 — - — — 

Кичево 20.000 16.000 12.000 9.000 7.000 — -

Кочани 35.000 28.000 20.000 15.000 8.000 — -

Кратово 20.000 16.000 12.000 9.000 7.000 — - -

К. Паланка 20.000 16.000 12.000 9.000 7.000 - - -

Крушево 20.000 16.000 12.000 9.000 7.000 5.000 - — 

Куманово 32.000 25.000 18.000 13.000 8.000 - -

Неготино 40.000 35.000 28.000 18.000 — — -

Охрид 32.000 25.000 18.000 13.000 - - — — 

Прилеп 30.000 23.000 18.000 13.000 8.000 5.000 — 

Пробиштип - - 18.000 13.000 - - - -

Радовиш 35.000 28.000 20.000 15.000 - - -

Ресен — — — — — — — — 

Скопје 50.000 45.000 40.000 30.000 13.000 7.000 — — 

Струга 32.000 25.000 18.000 13.000 8.000 — — -

Струмица 42.000 35.000 30.000 25.000 12.000 7.000 - -

Свети Николе 30.000 23.000 18.000 13.000 — — — — 

Т. Велес 40.000 35.000 28.000 18.000 12.000 - - — 

Тетово 37.000 30.000 22.000 16.000 10.000 — — 

Штип 32.000 25.000 20.000 13.000 8.000 5.000 -

КУЛТУРА Л О З Ј А 
во динари по ха 

Катастарска К Л А С И 
околија I II III IV V VI VII VIII 

Берово - - — - - — — 

Битола 16.000 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 

Брод 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 
Валандово 20.000 17.000 13.000 10.000 6.000 4.000 2.500 1.000 
Виница 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 3.000 2.000 — 

Гевгелија 20.000 17.000 13.000 10.000 6.000 4.000 2.500 1.000 
Гостивар 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 3.000 2.000 — 

Дебар 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 
Делчево 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 
Демир Хисар 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 
Кавадарци 20.000 17.000 13.000 10.000 6.000 4.000 2.500 1.000 
Кичево 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 
Кочани 16.000 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 

Кратово 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 
Крива Паланка 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 
Крушево 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 
Куманово 16.000 14.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 — 

Неготино 20.000 17.000 13.000 10.000 6.000 4.000 2.500 1.000 
Охрид 16.000 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 

Прилеп 16.000 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 

Пробиштип 16.000 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 

Радовиш 16.000 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 

Ресен 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 3.000 2.000 — 

Скопје 20.000 18.000 16.000 14.000 10.000 8.000 6.000 — 

Струга 16.000 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 

Струмица 16.000 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 

Св. Николе 16.000 - 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 

Титов Велес 16.000 14.000 12.000 18.000 12.000 — — — 

Тетово 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 3.000 2.000 -

Штип 16.000 14.000 12.000 10.000 6.000 4.000 2.000 — 
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КУЛТУРА ЛИВАДИ 

во динари по ха 
Катастарска К Л А С И 

околија I II III IV V VI V I I " Лп а 
Берово 4.500 3.500 3.000 " " 2.500 1.800 1.300 500 300 
Битола 5.000 4.000 3.500 3.000 2.000 1.500 600 300 
Брод 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Валандово 4.500 3.500 3.009 2.500 1.800 1.300 500 300 
Виница 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Гевгелија 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Гостивар 5.000 4.000 3.500 3.000 2.000 1.500 600 300 
Дебар 4.000 3.300 2.900 2.400 1.900 1.200 500 300 
Делчево 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Демир Хисар 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Кавадарци 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Кичево 4.700 3.700 3.200 2.800 2.000 1.500 600 300 
Кочани 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Кратово 4.000 3.300 2.900 2.400 1.900 1.200 500 300 
Крива Паланка 4.000 3.300 2.900 2.400 1.900 1.200 500 300 
Крушево 4.000 3.300 2.900 2.400 1.900 1.200 500 300 
Куманово 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Неготино 4.500 3.500 3.000 2,500 1.800 1.300 500 300 
Охрид 4.700 3.700 3.200 2.800 2.000 1.500 600 300 
Прилеп 4.700 3.500 3.200 2.800 2.000 1.500 600 300 
Пробиштип 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Радовиш 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Ресен 4.700 3.700 3.200 2.800 2.000 1.500 600 300 
Скопје 5.000 4.000 3.500 3.000 2.000 1.500 600 300 
Струга 4.700 3.700 3.200 2.800 2.000 1.500 600 300 
Струмица 5.000 4.000 3.500 3.000 2.000 1.500 600 300 
Свети Николе 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Титов Велес 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 
Тетово 5.000 4.000 3.500 3.000 2.000 1.500 600 300 
Штип 4.500 3.500 3.000 2.500 1.800 1.300 500 300 

КУЛТУРА ПАСИШТА 
во динари по ха 

Катастарска К Л А С И 
околија Г" II III IV V VI VII VIII 

Берово 800 700 600 500 350 250 150 100 
Битола 900 800 700 600 450 250 150 100 
Брод 800 700 600 500 350 250 150 100 
Валандово 800 700 600 500 350 250 150 — 

Виница 800 700 600 500 350 250 150 100 
Гевгелија 800 700 600 500 350 250 150 100 
Гостивар 900 800 700 600 450 250 150 100 
Дебар 700 600 450 350 300 250 150 100 
Делчево 800 700 600 500 350 250 150 100 
Демир Хисар 800 700 600 500 350 250 150 100 
Кавадарци 800 700 600 500 350 250 150 100 
Кичево 800 700 600 500 350 250 150 100 
Кочани 800 700 600 500 350 250 150 100 
Кратово 700 600 450 350 300 250 150 100 
Крива Паланка 700 600 450 350 300 250 150 100 
Крушево 700 600 450 350 300 250 150 100 
Куманово 800 700 600 500 350 250 150 100 
Неготино 800 700 550 450 300 250 150 100 
Охрид 800 700 600 500 450 250 150 100 
Прилеп 900 800 700 600 450 250 150 100 
Пробиштип 700 600 450 350 300 250 150 100 
Радовиш 700 600 450 350 300 250 150 100 
Ресен 800 700 600 500 450 250 150 100 
Скопје 900 800 700 600 450 250 150 100 
Струга 800 700 600 500 450 250 150 100 
Струмица 800 700 600 500 450 250 150 100 
Свети Николе 700 600 450 350 300 250 150 100 
Титов Велес 700 600 500 400 300 250 150 100 
Тетово 900 800 700 600 450 250 150 100 
Штип 800 700 600 500 350 250 150 100 
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КУЛТУРА Ш У М И 

во динари по ха 
Катастарска К Л А С И 

околија 1 И III IV V VI VII VIII 
Берово 400 320 240 160 120 80 50 40 
Битола 320 260 220 160 120 80 60 40 
Брод 300 220 180 140 100 70 50 40 
Валандово 250 200 170 140 100 70 50 30 
Виница 320 240 180 140 100 70 50 30 
Гевгелија 320 240 180 160 120 80 60 40 
Гостивар 400 320 240 160 120 80 60 40 
Дебар 220 160 120 100 80 60 40 30 
Делчево 240 180 140 120 90 70 50 30 
Демир Хисар 320 260 200 160 120 80 50 40 
Кавадарци 320 240 180 140 100 70 50 30 
Кичево 280 220 .180 140 100 70 50 30 
Кочани 320 240 180 140 100 70 50 30 
Кратово 320 240 180 140 100 80 50 30 
Крива Паланка 280 240 180 140 90 70 50 30 
Крушево 280 220 180 140 100 70 50 30 
Куманово 320 240 180 140 100 80 50 30 
Неготино 320 240 180 140 100 70 50 30 
Охрид 320 260 180 140 100 80 60 40 
Прилеп 280 240 180 140 100 70 50 30 
Пробиштип 320 240 180 140 100 70 50 30 
Радовиш 320 240 180 140 100 70 50 30 
Ресен 320 240 160 140 90 70 50 40 
Скопје 320 280 200 160 100 80 50 30 
Струга 320 260 180 140 100 80 60 40 
Струмица 320 240 160 120 100 80 50 40 
Свети Николе 240 180 140 100 80 60 40 30 
Титов Велес 320 240 180 140 100 60 40 30 
Тетово 400 320 240 160 120 80 50 30 
Штип 320 240 180 140 180 60 40 30 

КУЛТУРА ТРСТИЦИ 
во динари по ха 

Катастарска К Л А С И 
околија Е II ^111 IV V "VI VII VIII 

Берово - - - — — — — — 

Битола - - - — — — - -

Брод 1.000 - - — — — — -

Валандово 1.200 1.000 800 — — — - -

Виница - - - — — — - -

Гевгелија 2.000 - — — — — — -

Гостивар - - 1.000 — — — — — 

Дебар - - — — — — — 

Делчево ' - - - — — — — — 

Демир Хисар - - - — . — . — — -

Кавадарци — — — - — — — 

Кичево 1.000 800 600 — - -

Кочани 2.000 1.200 — — - -

Крива Паланка — — — — — -

Кратово — — — — — - - . 

Крушево — — — — , — , 

Куманово — — — — . - , . 

Неготино — — . — — . - - . 

Охрид - - — — . — . — — -

Прилеп - - — — — — — -

Пробиштип 1.800 1.650 — — — — — -

Радовиш - — - - — — — — 

Ресен 1.700 1.500 1.300 1.000 — — — — 

Скопје - 2.800 2.200 1.800 1.500 — - -

Струга — — — — — — — -

Струмица 
Свети Николе 
Титов Велес 
Тетово 
Штип 

1.800 
1.600 

1.600 
1.400 1.200 

-

-

-

-
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Бр. 09-2355 
22 септември 1977 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

311. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 5 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото 
осигурување, а во врска со точката IV став 1 и 2 
од Одлуката за обезбедување и распоредување на 
средствата на Фондот на солидарноста на здрав-
ственото осигурување на работниците, Собранието 
на Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седниците на делегатите 
на Соборот на работниците — корисници на услу-
гите и Соборот на работниците од организациите 
на здружениот труд што вршат здравствена деј-
ност — даватели на услуги, одржани на 7 октомври 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНАТА СТАПКА 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИ-
ДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Просечната стапка на придонесите за задол-

жителните видови на здравствена заштита од ра-
ботниците во Социјалистичка Република Македо-
нија за 1977 година се утврдува во височина од 
3 ,12 , 0 /о и истата ќе служи за утврдување на основи-
цата за пресметување и плаќање на придонесот за 
Фондот на солидарноста на здравственото осигуру-
вање на работниците во 1977 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија' ' , а ќе се применува 
од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 0303-1533/1 
7 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

312. 
Врз. основа на член 107 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73), член 13 
став 1 алинеја 2 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 13 алинеја 5 од Самоуправната 
спогодба за здружување на општинските заедници 
на здравството и здравственото осигурување во 
Републичка заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, Собранието на Републичката за-
едница на здравството и здравственото осигурува-

ње, на седниците на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд што вршат здравствена дејност — 
даватели на услугите, одржани на 7 октомври 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

I 
Со Фондот на солидарноста на здравственото 

осигурување на работниците (во натамошниот текст: 
Фонд на солидарноста) управува Собранието на Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување (во натамошниот текст: Собра-
ние на Републичката заедница) на начин утврден 
со Статутот на Републичката заедница. 

И 
Средствата на Фондот на солидарноста служат 

за обезбедување солидарност и порамномерно опто-
варување на средствата на општинските заедници 
на здравството и здравственото осигурување за 
здравственото осигурување на работниците со рас-
ходите за задолжителни видови на здравствена 
заштита. 

III 
Средствата на Фондот на солидарноста се обез-

бедуваат од: 
—- општинските и основните заедници преку 

посебен придонес од приходите од придонесите за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та, и 

— други приходи. 

IV 
Придонесот на општинските и основните заед-

ници за Фондот на солидарноста се пресметува и 
наплатува од основица што ја сочинуваат остваре-
ните приходи од придонесот за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на општинските и ос-
новните заедници во периодот од месец декември 
претходната година заклучно до месец ноември 
тековната година, пресметани со просечната стап-
ка на тој придонес во Републиката во тековната 
година. 

Височината на приходите од придонесот на оп-
штинските и основните заедници за Фондот на 
солидарноста и просечната стапка на придонесите 
за задолжителните видови на здравствена заштита 
во Републиката од претходниот став ги утврдува 
Собранието на Републичката заедница со посебна 
одлука. 

Придонесот за Фондот на солидарноста во те-
кот на годината општинските и основните заедници 
го уплатуваат во вид на аванс месечно до 15-ти во 
месецот за изминатиот месец, а дефинитивната 
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пресметка и уплата на придонесот се врши по ис-
текот на годината. 

V 
Право на надоместок за покривање на расхо-

дите за задолжителните видови на здравствена 
заштита што се однесуваат на осигурените лица од 
Фондот на солидарноста има секоја општинска 
и основна заедница која ги исполнува условите 
утврдени со оваа одлука. 

VI 
Височината на надоместокот за покривање на 

вишокот на расходите за задолжителните видови 
на здравствена заштита на општинските и основ-
ните заедници од Фондот на солидарноста се утвр-
дува зависно од односот меѓу вкупниот износ на 
пресметаниот вишок на расходи на сите општин-
ски и основни заедници во Републиката и вкупниот 
износ на остварените приходи на Фондот на соли-
дарноста за тековната година. 

Како вишок на расходи на општинската и ос-
новната заедница во смисла на претходниот став, 
се смета разликата меѓу фактички направените 
расходи за задолжителните видови на здравствена 
заштита на осигурените лица во периодот од ме-
сец декември претходната година заклучно со ме-
сец ноември тековната година, но не повеќе од 
износот на истите расходи пресметани според про-
сечните трошоци за таквата заштита по едно оси-
гурено лице во Републиката и износот на оства-
рените вкупни приходи од придонесите за задол-
жителните видови на здравствена заштита за оси-
гурените лица пресметани во смисла на точка IV 
став 1 и 2 од оваа одлука. 

Ако износот на остварените вкупни приходи 
на Фондот на солидарноста е еднаков или поголем 
од вкупниот износ на пресметаните вишоци на рас-
ходите за задолжителните видови на здравствена 
заштита на сите општински и основни заедници 
во Републиката, вишоците на расходите на сите 
општински и основни заедници се надоместуваат 
во полн износ. 

Ако вкупниот износ на пресметаните вишоци 
на расходите за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на сите општински и основни заед-
ници во Републиката е поголем од вкупниот износ 
на остварените приходи на Фондот на солидарнос-
та, надоместокот на вишоците на расходите ќе се 
изврши сразмерно со односот меѓу остварените 
приходи на Фондот на солидарноста и вкупниот из-
нос на вишоците на расходите на општинските и 
основните заедници. 

Право на надоместок на расходите на задол-
жителните видови на здравствена заштита немаат 
оние општински и основни заедници чии вкупни 
приходи остварени од придонесите за задолжител-
ните видови на здравствена заштита од осигурени-
те лица, се еднакви или поголеми од фактички 
направените расходи за обезбедување на таква 
заштита на осигурените лица. 

VII 
Во текот на годината на општинските и основ-

ните заедници им се исплатува аконтација на 
надоместок на расходите за задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на осигурените лица по 
истекот на секое тримесечје. 

Аконтацијата на надоместокот на расходите за 
задолжителните видови на здравствена заштита во 
текот на годината ќе се пресметува и исплатува 
тримесечно по критериумите и на начин утврден со 
одредбите на точката V и VI од оваа одлука. 

VIII 
Конечното утврдување и исплатување на надо-

местокот на расходите за задолжителните видови 
на здравствена заштита на осигурените лица се 

врши по истекот на годината на начин утврден со 
одредбите на точка IV и VI од оваа одлука. 

IX 
Од средствата на Фондот на солидарноста ќе се 

финансира и дејноста на Републичкиот одбор на 
Здрвениот крст на Македонија за обезбедување 
крводарители и унапредување на крводарителст-
вото во Македонија. 

Износот на надоместокот што ќе се исплатува 
на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Ма-
кедонија за извршување на работите и задачите 
од претходниот став ќе се утврдува со посебен 
договор што за секоја одделна година ќе го склу-
чуваат тој одбор и Собранието на Републичката 
заедница. 

X 
Со цел да се спречи односно намали непотреб-

ното префрлување на средства од општинските 
и основните заедници на Фондот на солидарноста и 
обратно, ќе се врши пребивање на меѓусебните 
обврски на начин што ќе го утврди Стручната 
служба на Републичката заедница. 

XI 
Се овластува Стручната служба на Републич-

ката заедница, по потреба, да издава стручни упат-
ства и објаснувања за примена на оваа одлука. 

XII 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да в а ж и Одлуката за работењето на Фон-
дот на солидарноста на здравственото осигурување 
на работниците („Службен весник на СРМ", бр. 
5/76). 

XII I 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 0303-1534/1 
7 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

Врз основа на член 107 од Законот за здравст-
веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71 и 24/73), член 13 став 1 
алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 9 
и 13 алинеја 5 од Самоуправната спогодба за здру-
жување на општинските заедници на здравството 
и здравственото осигурување во Републичка заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
Собранието на Републичката заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување на седниците на 
Соборот на делегатите на земјоделците — корисни-
ци на услугите и Соборот на делегатите на работ-
ниците од здружениот труд што вршат здравст-
вена дејност — даватели на услугите, одржана на 
7 октомври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
Со Фондот на солидарноста па здравственото 

осигурување на земјоделците (во натамошниот 
текст: Фонд на солидарноста) управува Собранието 
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на Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување (во натамошниот текст: Соб-
рание на Републичката заедница) на начин утврден 
со Статутот на Републичката заедница. 

II 
Средствата на Фондот на солидарноста служат 

за обезбедување солидарност и порамномерно оп-
товарување на средствата на општинските и основ-
ните заедници на здравството и здравственото оси-
гурување, за здравственото осигурување на земјо-
делците со трошоците за задолжителни видови на 
здравствената заштита. 

III 
Средствата на Фондот на солидарноста се обез-

бедуваат од: 
— општинските и основните заедници преку 

посебен придонес од приходите од придонесите за 
задолжителните видови на здравствена заштита; 

Социјалистичка Република Македонија од де-
лот на своите приходи што спогодбено го утврдува 
со Републичката заедница; и 

— други приходи. 

IV 
Придонесот на општинските и основните заед-

ници за Фондот на солидарноста се пресметува и 
наплатува од основица која ја сочинуваат утврде-
ните приходи од придонесите за задолжителните 
видови на здравствена заштита на општинските и 
основните заедници за тековната година, пресмета-
ни според просечниот приход на тие придонеси по 
осигурено лице во Републиката. 

Височината на придонесот на општинските и 
основните заедници за Фондот на солидарноста и 
просечниот приход по осигурено лице за задол-
жителни видови на здравствена заштита во Репуб-
ликата од претходниот став ги утврдува Собрание-
то на Републичката заедница со посебна одлука. 

Придонесот за Фондот на солидарноста во те-
кот на годината општинските и основните заедници 
го уплатуваат во вид на аванс месечно до 15 во 
месецот за претходниот месец. 

V 
Право на надоместок за покривање на расхо-

дите за задолжителните видови на здравствена 
заштита што се однесуваат на осигурените лица 
од Фондот на солидарноста има секоја општинска 
и основна заедница која ги исполнува условите 
утврдени со оваа одлука. 

VI 
Височината на надоместокот за покривање на 

вишокот на расходите за задолжителните видови 
на здравствена заштита на општинските и основ-
ните заедници од Фондот на солидарноста се утвр-
дува зависно од односот меѓу вкупниот износ на 
пресметаниот вишок на расходи на сите општински 
и основни заедници во Републиката и вкупниот 
износ на остварените приходи на Фондот на соли-
дарноста за тековната година. 

Како вишок на расходи на општинските и ос-
новните заедници во смисла на претходниот став се 
смета разликата меѓу фактички направените расхо-
ди за задолжителните видови на здравствена заш-
тита на осигурените лица во периодот од месец де-
кември претходната година заклучно со месец но-
ември тековната година, но не повеќе од износот 
на истите расходи пресметани според просечните 
трошоци за таквата заштита по едно осигурено ли-
це во Републиката и износот на пресметаните вкуп-
ни приходи од придонесите за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита за осигурените лица 
пресметани во смисла на точка IV став 1 и 2 од 
оваа одлука. 

При пресметувањето на вишокот на расходи 
за задолжителните видови на здравствена заштита 
на општинските и основните заедници чиј просе-

чен износ на остварените расходи по едно осигуре-
но лице е помал од 90,п/о од Републичкиот просек 
на остварените расходи по едно осигурено лице, ќе 
се земе како остварените расходи на тие заедници 
но едно осигурено лице да изнесуваат 90% од про-
сечниот износ на расходите по едно осигурено лице 
во Републиката. 

Ако износот на остварените приходи на Фондот 
на солидарноста е еднаков или поголем од вкуп-
ниот износ на пресметаните вишоци на расходите 
за задолжителните видови на здравствена заштита 
на сите општински и основни заедници во Репуб-
ликата, пресметани во смисла на став 2 и 3 на 
овој член, вишоците на расходите за сите општин-
ски и основни заедници се надоместуваат во полн 
износ. 

Ако вкупниот износ на пресметаните вишоци на 
расходите за задолжителни видови на здравствена 
заштита на сите општински и основни заедници во 
Републиката е поголем од вкупниот износ на ост-
варените приходи на Фондот на солидарноста, на-
доместокот на вишокот на расходите ќе се изврши 
сразмерно со односот меѓу остварените приходи на 
Фондот на солидарноста и вкупниот износ на ви-
шоците на расходите на општинските и основните 
заедници. 

VII 
Во текот на годината на општинските и основ-

ните заедници им се исплатува аконтација на надо-
месток на расходите за задолжителните видови на 
здравствена заштита на осигурените лица по исте-
кот на секое тримесечје. 

Аконтацијата на надоместокот на расходите за 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
осигурените лица во текот на годината ќе се прес-
метува и исплатува тримесечно по критериумите 
и на начин утврден со одредбите од точка V и VI 
од оваа одлука. 

VIII 
Конечното утврдување и исплатување на на-

доместокот на расходите за задолжителните видови 
на здравствена заштита на осигурените лица се 
врши по истекот на годината на начин утврден по 
одредбите на точка VI од оваа одлука. 

Ако по завршната сметка на Фондот на соли-
дарноста се покаже вишок на приходи поголем од 
10,0/о од остварените приходи во соодветната го-
дина, износот на вишокот на приходи на тој про-
цент ќе се распоредува на општинските и основните 
заедници кои по завршната сметка за таа година 
оствариле непокриен вишок на расходи. 

Распределбата на вишок на приходи од прет-
ходниот став ќе се врши со посебна одлука на Соб-
ранието на Републичката заедница. 

IX 
Со цел да се спречи односно намали непотреб-

ното префрлување на средства од општинските и 
основните заедници на фондот на солидарноста и 
обратно, ќе се врши пребивање на нивните меѓу-
себни обврски на начин што ќе го утврди Струч-
ната служба на Републичката заедница. 

X 
Се овластува Стручната служба на Републич-

ката заедница по потреба да издава стручни упат-
ства и објаснувања за примена на оваа одлука. 

XI 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да в а ж и Одлуката за работењето на Фон-
дот на солидарноста на здравственото осигурување 
на земјоделците („Службен весник на СРМ", бр. 
5/76). 
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XII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 0303-1535/1 
7 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

314. 
Врз основа на член 14 став 1 и член 99 од З а -

конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 46/72) и член 203 
став 1, точка 11 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја („Службен весник на СРМ", бр. 28/73 и 28/74), 
Собранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, Друштвото 
на ликовните уметници на Македонија и Друштво-
то на ликовните уметници за применета умет-
ност на Македонија склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЦИТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА 

УМЕТНОСТ НА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Со овој договор се регулира спроведувањето 
на пензиското и инвалидското осигурување на ли-
ковните уметници и уметниците за применета умет-
ност на Македонија (во натамошниот текст — оси-
гуреници) и членовите на нивните семејства. 

Член 2 
Правата и обврските од пензиското и инвалид-

ското осигурување според овој договор се оства-
руваат со денот на здобивањето својство на оси-
гуреник. 

Својството на осигуреник се здобива со денот 
на признавање својството на ликовен уметник, од-
носно ликовен уметник за применета уметност. 

Овој договор не се однесува на лицата од прет-
ходниот став кои се осигурени за пензиско и инва-
лидско осигурување по друг основ. 

Член 3 
На осигурениците од овој договор се примену-

ваат одредбите од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување, Статутот 
и другите општи акти на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија за 
стекнување, користење и губење на правата и за 
постапката за остварување на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување, ако со овој дого-
вор не е поинаку определено. 

Прописите од претходниот став со кои се ре-
гулирани правата на учесниците во Народноосло-
бодителната војна, шпанските борци и учесниците 
во Народноослободителното движење во Егејскиот 
дел на Македонија кои во тоа движење стапиле 
најдоцна до 31 март 1948 година и учествувале во 
тоа движење до 8 јули 1949 година, ќе се приме-
нуваат и на осигурениците — учесници во НОВ, 
шпанските борци и учесниците во Народноослобо-
дителното движење во Егејскиот дел на Македо-
нија кога ги остваруваат правата од пензиското и 
инвалидското осигурување по овој договор. 

Член 4 
Осигурениците по овој договор плаќаат при-

донес пропишан со Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Член 5 
Осигурениците и членовите на нивните семејст-

ва можат да ги остваруваат правата од пензиското 
и инвалидското осигурување кога сите стасани 
придонеси за пензиско и инвалидско осигурување 
ќе бидат во целост уплатени. 

Член 6 
Основиците на осигурување што служат за 

определување на правата и плаќањето на придо-
несот се утврдуваат во единствени износи во за -
висност од должината на пензискиот стаж. 

Член 7 
Пензиите, паричниот надоместок за телесно 

оштетување и додаток за помош и нега, остварени 
по овој договор, се усогласуваат со економските 
движења во Републиката според мерилата и на-
челата утврдени со Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување и Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 8 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување ги стекнуваат осигурениците и членовите 
на нивните семејства во обем и под условите оп-
ределени со Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување, Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и Стату-
тот и други општи акти на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, ако 
со овој договор не е поинаку определено. 

Член 9 
Осигурениците по овој договор не можат да 

остваруваат право на старосна пензија по одредби-
те на член 175 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување, како и заштитен додаток. 

Член 10 
Право на старосна пензија може да се оства-

рува откако осигуреникот помине на јмалку 3 годи-
ни во осигурување во својство на ликовен уметник, 
односно ликовен уметник за применета уметност. 

Право на семејна пензија може да се оства-
рува ако умрениот осигуреник поминал најмалку 
една година на осигурување во својство на ликовен 
уметник, односно ликовен уметник за применета 
уметност. 

Едногодишен рок на осигурување од став 2 на 
овој член нема да се бара кога правото на семејна 
пензија се остварува по смртта на осигуреникот к а ј 
кого смртта настапила како последица на несреќа 
на работа или професионална болест. 

Член 11 
Старосната пензија се одредува од пензиската 

основа која се утврдува од просечниот износ на 
основиците на осигурувањето според кои е упла-
туван придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување во последните 10 години осигурување пред 
остварувањето на правото на пензија или во кои 
и да било последователни 10 години осигурување 
од член 23 на овој договор по кои осигуреникот 
бил осигурен. 

Член 12 
Додека осигуреникот не наврши 10 години оси-

гурување во својство на ликовен уметник односно 
ликовен уметник за применета уметност сметано 
од 1. 1. 1966 година наваму, пензиската основа ќе 
се утврдува според основиците на осигурувањето 
по кои осигуреникот бил осигурен по 1. 1. 1966 го-
дина од денот на остварувањето на правото на пен-
зија. 
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ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 13 
Осигурениците можат да ги стекнуваат пра-

вата од инвалидското осигурување по основ на ин-
валидност од I и III категорија, телесно оштету-
вање од најмалку 30% и непосредна опасност од 
настапување на инвалидност во врска со вршењето 
на уметничката дејност по основ на која се осигу-
рени (во натамошниот текст: уметничка дејност). 

Осигурениците ги стекнуваат сите права од ин-
валидското осигурување во обем и под условите од 
Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, Статутот и другите општи 
акти на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, ако со овој договор це 
е поинаку определено. 

Член 14 
Инвалидност во смисла на член 53 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување и овој 
договор постои кога к а ј осигуреникот поради бо-
лест, повреда надвор од работа, несреќа на работа 
или професионална болест настапи губење или на-
малување на способноста за вршење на уметничка 
дејност, кои не можат да се отстранат со лекување 
односно со мерки на медицинска рехабилитација. 

Член 15 
Осигуреник кој стекнал право на професио-

нална рехабилитација се оспособува за работа на 
работни места односно за работи за кои се бара 
стручна подготовка што одговара на неговата на 
пропишан начин стекната стручна подготовка, со 
тоа што не може да се оспособува за работно место 
од пониска категорија од онаа за која се бара 
средна стручна подготовка. 

Член 16 
Професионална рехабилитација на осигуреник 

и упатување на друга соодветна работа се врши 
на ист начин и по иста постапка како е тоа пред-
видено со одредбите на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување и Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

Член 17 
Право на инвалидска пензија може да се оства-

рува откако осигуреникот помине на јмалку 3 го-
дини во осигурување во својство на ликовен умет-
ник, односно ликовен уметник за применета умет-
ност. 

По исклучок од став 1 на овој член осигурени-
кот к а ј кого настапи инвалидност предизвикана од 
несреќа на работа или професионална болест, оства-
рува право на инвалидска пензија и пред истекот 
на три години осигурување во својство на ликовен 
уметник, односно ликовен уметник за применета 
уметност. 

Член 18 
Инвалидска пензија се одредува од пензиска-

та основа што се утврдува на ист начин на кој се 
утврдува основата на старосна пензија според член 
11 и 12 на овој договор. 

Член 19 
Како основица за определување на материјално 

обезбедување во врска со професионалната реха-
билитација и за определување на привремен надо-
месток во врска со користење правото на вработу-
вање на друга соодветна работа се зема основицата 
на осигурување од член 23 на овој договор. 

Висината на материјалното обезбедување однос-
но надоместокот од став 1 на овој член се опреде-
лува во обем и под условите предвидени со од-
редбите од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, Статутот на Заедницата на пензи-

ското и инвалидското осигурување на Македонија 
и другите општи акти што важат за осигурениците 
во здружениот труд. 

Член 20 
Кога за определување на одделни права од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
и Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија се зема пред-
вид личниот доход на осигуреникот остварен во 
определен период пред настапувањето на инвалид-
носта, како личен доход за определување на тие 
права по овој договор се земаат износите на осно-
виците на осигурувањето по кои осигуреникот бил 
осигурен во соодветниот период пресметани во сми-
сла на соодветните одредби од Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување, Статутот на З а -
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија и другите општи акти. 

ПЕНЗИСКИ С Т А Ж 

Член 21 
Во пензиски стаж на осигурениците им се 

сметаат: 
1) периодите на стаж на осигурување навр-

шени во осигурување според договорот за осигу-
рување на ликовните уметници, а по извршената 
уплата на соодветните придонеси, 

2) времето кое по член 46 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање и член 105 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување се смета во посебен стаж, 

3) времето поминато во осигурување кое се сме-
та според одредбите на член 107 до 113 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и член 
144 до 146 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, 

4) времето што во смисла на член 75 од Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување се смета во пензиски стаж како 
периоди на стаж на осигурување и периоди на по-
себен стаж, 

5) времето на вршење уметничка дејност пред 
востановувањето на задолжително пензиско и ин-
валидско осигурување, ако за тоа време се уплати 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување. 

Член 22 
Кога признавањето на определени периоди во 

пензиски стаж по Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување и Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија е условено со стекнување својство на работ-
ник во здружен труд или определено траење или 
престанок на тоа својство, ќе се смета дека тој ус-
лов е исполнет со почетокот на вршењето на умет-
ничката дејност, односно со определеното траење 
или престанок на таа дејност. 

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 23 
За определување правата од пензиското и ин-

валидското осигурување и за плаќање на придо-
нес осигурениците се распоредуваат според дол-
жината на пензискиот стаж, во следните основици 
на осигурување: 

со стаж до 5 години 1600 
преку 5 до 10 години 2080 
преку 10 до 20 години 2700 
преку 20 до 30 години 3500 
над 30 години 4500 

Определување повисока основица на осигуру-
вање според навршениот пензиски стаж се врши од 
првиот ден на наредниот месец по месецот во кој 
се исполнети условите за промена на основицата 
на осигурување. 
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Член 24 
Во зависност од порастот на личните доходи на 

работниците во Републиката основиците на оси-
гурувањето од член 23 од овој договор, почнувајќи 
од 1. I. 1978 година, задолжително се пресмету-
ваат во почетокот на секоја календарска година на 
соодветни повисоки износи со примена на вало-
ризациониот коефициент што го утврдува со одлу-
ка Собранието на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија ако општи-
от просек на личните доходи во минатата година 
во Републиката се зголеми најмалку за 5'%. 

Ако порастот на личниот доход во минатата го-
дина во Републиката бил помал од 5% па затоа не 
е извршено пресметување на основиците на осигу-
рувањето во смисла на став 1 од овој член, процен-
тот на зголемувањето на личните доходи од прет-
ходната година се додава на процентот на зголе-
мувањето на личните доходи во наредната година, 
па основиците на осигурување се зголемуваат за 
вкупниот процент на зголемувањето на личните 
доходи во двете години во смисла на став 1 од 
овој член. 

ПРИДОНЕСИ 

Член 25 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигу-

рување се пресметува и уплатува од основиците на 
осигурување по стапката на придонесот за пензи-
ското и инвалидското осигурување. 

Пресметувањето на стапката на придонесот во 
смисла на став 1 од овој член се врши на начин 
пропишан за пресметување на стапката на придо-
несот за примена на нето износите на личните до-
ходи на осигурениците во здружениот труд со пол-
но работно време. 

По стапката од став 1 на овој член се пресме-
тува и уплатува придонес за пензиско и инвалид-
ско осигурување кога на осигуреникот му се при-
знава во пензиски стаж времето на уметничка 
дејност од член 21 точка 5 од овој договор и тоа 
од основицата на осигурување од член 23 од овој 
договор која на осигуреникот му е определена или 
би му била определена на денот на поднесување-
то на барањето за признавање на пензискиот стаж. 

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

Член 26 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигу-

рување го пресметува и уплатува како обврзник за 
уплата на придонесот Друштвото на ликовните 
уметници на Македонија и Друштвото на ликов-
ните уметници за применета уметност на Маке-
донија. 

Член 27 
Обврската за плаќање на придонесот престану-

ва со изминувањето на 30 дена од настапувањето на 
привремената неспособност (спреченост) за работа и 
придонесот не се плаќа за сето време на непре-
кинатото траење до крајот на месецот во кој пре-
станала таа неспособност (спреченост) за работа. 

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 28 
Осигурениците кои остварат старосна пензија 

според овој договор можат пензијата да ја кори-
стат и ако продолжат со вршење на самостојна 
уметничка дејност, со тоа што вршењето на самостој-
ната уметничка дејност по остварувањето на пра-
вото на пензија не се смета во стаж на осигурува-
ње за зголемување односно повторно определу-
вање право на пензија. 

Член 29 
На уживателите на старосна пензија остварена 

по овој договор со пензиски стаж помалку од 40 
години (мажи) односно 35 години (жени), кои ќе 

се вработат или започнат со вршење на друга само-
стојна дејност по основ на која се осигурени, ос-
вен уметничката, не им припаѓа за тоа време пен-
зија. 

На уживателите на инвалидска пензија оства-
рена по овој договор кои по остварувањето на ин-
валидската пензија ќе се вработат или започнат 
со вршење на друга самостојна дејност по основ 
на која се осигурени, освен уметничката, се при-
менуваат одредбите на член 158 од Статутот на За -
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија. 

Член 30 
На уживател на старосна пензија кој пен-

зијата ја остварил како уметник или по друг ос-
нов, со пензиски стаж помалку од 40 години (маж) 
односно помалку од 35 години (жена), како и на 
уживател на привремена инвалидска пензија кој 
по остварувањето на правото на пензија продолжи 
односно повторно почне да врши уметничка деј -
ност, се признава својство на осигуреник од де-
нот со кој по барање му е запрена исплатата на 
пензијата. 

Времето на вршењето на уметничката дејност 
во смисла на претходниот став на овој член се 
признава како стаж на осигурување за зголему-
вање односно повторно определување на старосна 
пензија (член 29 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување), односно инвалидска пензи-
ја (член 54 од Статутот на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија). 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 31 
Својството на уметник во смисла на член 2 од 

овој договор го утврдува Друштвото на ликовните 
уметници на Македонија, односно Друштвото на 
ликовните уметници за применета уметност на Ма-
кедонија, кое го утврдува времето на поранешното 
вршење на самостојната дејност во својство на 
културен работник кое на осигурениците им се 
смета во посебен стаж по член 75 од Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Член 32 
Решение по барањето за признавање својството 

на уметник односно ликовен уметник за применета 
уметност донесуваат друштвата од член 31 на овој 
договор. 

Член 33 
Надлежната стручна служба донесува реше-

ние со кое се признава својство на осигуреник и 
определува основица на осигурување според утвр-

. дениот пензиски стаж. 

Член 34 
За остварување на правата од пензиското и 

инвалидското осигурување се применуваат одред-
бите за постапката од Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија и одредбите од Законот за општа управна 
постапка, ако со овој договор не е определено 
поинаку. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Осигурениците кои на денот на влегувањето 

во сила на овој договор се осигурени по Догово-
рот за спроведување на социјалното осигурување на 
ликовните уметници, бр. 01-2704 од 17. 11. 1970 
година (во натамошниот текст: Договор од 17. 11. 
1970 година) по службена должност ќе бидат рас-
поредени во основиците на осигурување според 
член 23 од овој договор, сметано од 1. 1. 1974 го-
дина и по тој основ ќе се пресметува придонесот. 
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Член 36 
На осигуреник кој се вработил во странство 

како лице во работен однос му престанува правото 
на осигурување по овој договор, без оглед дали за 
времето на таквото вработување е задолжително 
осигурен к а ј странскиот носител на социјалното 
осигурување. 

Член 37 
Осигуреник кој за време на привремено пре-

стојување во странство врши уметничка дејност по 
која е осигурен, може да биде осигурен по овој 
договор ако пред заминувањето во странство к а ј 
надлежната стручна служба поднесе барање и ако 
редовно го уплатува придонесот за пензиско и ин-
валидско осигурување во валутата на земјата во 
која привремено врши уметничка дејност. 

Вршењето на уметничката дејност за време на 
привременото престојување во странство (став 1 од 
овој член) се докажува со потврда на Друштвото на 
ликовните уметници на Македонија, односно 
Друштвото на ликовните уметници за применета 
уметност на Македонија. 

На осигурениците од став 1 на овој член сходно 
ќе се применуваат прописите со кои е регулирано 
пензиското и инвалидското осигурување на југо-
словенските државјани во работен однос во стран-
ство, како и плаќање придонес за пензиско и ин-
валидско осигурување, со тоа што во смисла на 
прописите за придонесите за пензиско и инвалид-
ско осигурување и за пензиските основици на ли-
цата вработени во странство како основ за пресме-
тување и уплатување на придонесите ќе се опре-
дели основица за лица со висока стручна подго-
товка. 

Член 38 
Појаснување за примената и спроведувањето на 

овој договор дава, по потреба, Стручната служба 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија во согласност со Друштво-
то на ликовните уметници на Македонија и Друшт-
вото на ликовните уметници за применета умет-
ност на Македонија. 

Член 39 
Овој договор може да се менува само во со-

гласност на договорните страни. 
Ако меѓу договорувачите не се постигне спо-

годба за измена на договорот, спорот го решава 
арбитражна комисија од три члена. Во арбитраж-
ната комисија еден член избира Заедницата и еден 
друштвата на ликовните и применетите уметници, 
а третиот член како претседател на комисијата го 
избираат спогодбено трите договорни страни. 

Одлуката на арбитражната комисија е задол-
жителна за сите договорни страни. 

Член 40 
Во сите случаи кога овој договор се повикува на 

прописите од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување, Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и Стату-
тот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, а дојде до измена на 
тие прописи, при остварувањето на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување и извршу-
вањето на обврските од овој договор ќе се при-
менат соодветните изменети прописи. 

Член 41 
Со влегувањето во сила на овој договор се ста-

ва вон сила Договорот бр. 01-2704 од 17. 11. 1970 
година. 

Член 42 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1974 година. 

Заедница на пензиското и 
инвалидското осигурува-

ње на Македонија, 
Секретар, 

Илија Бошков, с. р. 

Друштво на ликовните 
уметници на СР Маке-

донија 
Претседател, 

Петар Мазев, с. р. 
Друштво на ликовните 
уметници за применета 
уметност на Македонија 

Претседател, 
Драган Бошњаковски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

Општинскиот суд во Делчево со овој оглас го 
повикува лицето Сокол Николов од село Моштица, 
општина Делчево, роден 1905 година во село Мош-
тица, кој наводно нестанал 1952 година во Н Р Б у -
гарија да се јави, доколку е жив, во рок од 3 (три) 
месеци, сметано од денот на објавувањето на овој 
оглас во „Службен лист на СФРЈ", „Службен вес-
ник на СРМ" и на огласната табла при Општин-
скиот суд Делчево. Во спротивно, по истекот на 
овој рок исчезнатиот Сокол Николов од село Мош-
тица ќе биде прогласен за умрен. Истовремено се 
повикуваат сите лица кои знаат што и да е за 
него ,или во врска со неговиот живот да јават во 
Општинскиот суд — Делчево во рок од 3 (три) ме-
сеци по објавувањето на овој оглас. 

Од Општинскиот суд во Делчево, Р. бр. 16 од 
16. III. 1977 година. (84) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за одржај од стра-
на на тужителот Ристовски Крсте од Тетово про-
тив тужената Саре Борка од Хрватска, сега со не-
позната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 динари. 

Се повикува тужената Саре Борка да се јави 
во судот или да ја достави својата точна адреса во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спро-
тивно ќе и биде одреден старател во смисла на 
член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините инте-
реси до окончувањето на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 677/77. 
(85) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за завршена Ш и диплома за 
IV година гимназија, издадени од Гимназијата „Го-
це Делчев" — Куманово на име Сами Адеми, с. 
Липково, Куманово. (2614) 

Свидетелство за завршена П година гимназија, 
издадена од Гимназиајта „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Дивна Јакимовска, ул. „Боро Папучар" 
бр. 11, Куманово. (2664) 

Свидетелство за I година издадено од Технич-
кото училиште „Наце Буѓони" — Куманово на име 
Богица Блажевска , ул. „Франц Розман" бр. 36, 
Куманово. (2680) 
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Диплома и свидетелство од IV година, издадени 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Неџат Абдулахи, ул. „Карл Маркс" бр. 29, Кума-
ново. (2730) 

Свидетелство за завршено I, II, III и IV година 
и свидетелство за завршен испит, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Идриз 
Аземи, Куманово. (2732) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово 
на име Ферат Арифи, с. Матејче, Куманово. (2734) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Исман Алији, с. Липково, Куманово. (2738) 

Свидетелство за III година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Нур-
тене Исени, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 6, Кума-
ново. (2801) 

Свидетелство за положен завршен испит изда-
дено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Мусах Садику, с. Глажња, Куманово. (2825) 

Свидетелство за завршена III година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Лозанка Маневска, ул. „Благој Стевковски - Гој-
чо" бр. 13, Куманово. (2829) 

Свидетелства за I и П година, издадени од 
Гимназијата „Моша Пијаде" — текстилна паралел-
ка во Кр. Паланка, на име Кире Георгиевски, ул. 
„11 Октомври" бр. 52, Кр. Паланка. (3054) 

Ученичка книшка за I, II и III клас, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Насер Казими, с. Оризаре, Куманово. (3055) 

Свидетелство за IV година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Ферат 
Арифи, с. Матејче, Куманово. (3151) 

Свидетелство од I до IV година, издадеш! од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Петре Крстевски, ул. „М. Зечар" бр. 4, Куманово. 

(3152) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Берает Алими, ул. „Братство Единство" бр. 12, 
Куманово. (3251) 

Талон блок за наплата на мандатни казни од 
ред. бр. 037020 до 037050, сопственост на Комунал-
ната инспекција на Собранието на општина „Гази 
Баба" - Скопје. (3430) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Сла-
вица Каракскаковска, ул. „Србо Томовски" бр. 32, 
Куманово. (3431) 

Свидетелства за III и IV година и свидетелство 
за положен завршен испит, издадени од Гимназија-
та „Гоце Делчев" — Куманово на име Милаим Л у т -
вија, с. Лојане, Куманово. (3432) 

Свидетелства за завршени I, III и IV година, 
издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Ќанија Алију, ул. „Ц. Самоил" бр. 226, 
Куманово. (3497) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Средното училиште „Н. X. Орде Чопела" — При-
леп на име Љубе Стеванови, с. Крапа, М. Брод. 

(3513) 
Свидетелство за завршена IV година, издадено 

од Средното училиште „Н. X. Орде Чопела" — 
Прилеп на име Југослав Сотјановски, с. Бенче, 
М. Брод. (3584) 

Воена буквица издадена од Бања Лука на име 
Груица Митровиќ, с. Матејче, Куманово. (3627) 

Пасош бр. 628692, издаден од градот Ербед, 
држава Јордан на име Иса Ал-Лафи, Скопје. (3628) 

Свидетелства за III, IV година и свидетелство 
за положен завршен испит, издадени од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Ремзи 
Ахмети, с. Лојане, Куманово. (3651) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на 3 3 „Насте Настески" 

од с. Требеништа, општина Охрид, врз основа на 
член 65 од Статутот на задругата 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА РЕИЗБОР НА ДИРЕКТОР 
У С Л О В И : 
Покрај условите пропишани со закон кандида-

тот треба да ги исполнува и следните услови: 
— да има завршено висока стручна спрема од 

земјоделски карактер со 1 година работен стаж на 
раководно работно место; 

— да има завршено виша стручна спрема од 
земјоделски карактер со 2 години работен стаж на 
раководно работно место; 

— да има завршено средна стручна спрема од 
земјоделски карактер со 5 години работно искуство; 

— да има завршено нижа стручна спрема со 8 
години работно искуство во земјоделството; 

— да поседува морално-политички квалитети, 
организаторски способности и познавања од зем-
јоделската струка и проблематиката на село; 

— да не е осудуван за кривични дела пропи-
шани со закон. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија од 3 3 „Насте На-
стески" од с. Требеништа, Охрид. 

Со молбата се доставуваат следните документи: 
биографија, диплома за завршено соодветно обра-
зование, потврда за работен стаж, уверение дека не 
е осудуван односно дека не е под истрага. 

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

Некомплетираните документи нема да се земаат 
во разгледување од страна на комисијата. 

Работничкиот совет на Комуналната организа-
ција на здружен труд „Брегалница" - Делчево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следниве работни места: 
1. ДИРЕКТОР 
2. ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР 
3. СЕКРЕТАР 
У С Л О В И : 
Покрај општите услови утврдени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
посебни услови: 

1. За работното место под 1 — завршена висока 
стручна спрема односно архитектонско-градежен 
факултет или економски факултет со над 3 години 
работно искуство од кои 2 на раководно работно 
место; и 

— да ја познава проблематиката од комунал-
ното работење; 

— да не е осудуван и да не е под истрага; 
— да има морално-политички квалитети. 
2. За работното место под 2 — завршена висока 

стручна спрема односно архитектонско-градежен 
факултет со работно искуство од најмалку 2 години 
на раководно работно место или завршено средно-
техничко училиште — градежен техничар со ра-
ботно искуство од 10 години; 

3. за работното место под 3 — завршен правен 
факултет со 1 година работно искуство на раковод-
но работно место; виша управна со работно иску-
ство од најмалку 5 години на раководно работно 
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,место; и средно економско училиште со работно ис-
куство од најмалку 10 години на раководно работ-
но место. 

Молбите со потребната документација да се до-
стават до КОЗТ „Брегалница" — Делчево. 

Со молбата кандидатите да приложат: 
— диплома за работното искуство; 
— доказ за работното искуство; 
— доказ дека не е под истрага; 
— доказ за движењето во службата. 
Некомплетираните молби нема да се земаат во 

разгледување. Личен доход според Самоуправната 
спогодба за распределба на личните доходи. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (267) 

Советот на Болницата за нервни и душевни 
болести, с. Бардовци — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За пополнување на три работни места со не-
полно работно време и тоа: 

1. Лекар специјалист-офталмолог 1 
2. Лекар специјалист-рендгенолог 1 
3. Виши рендген техничар 1 
Кандидатите со пријавата да приложат соглас-

ност од органот на самоуправување на работната 
организација каде што се вработени со полно ра-
ботно време дека им се одобрува да работат со не-
полно работно време во друга работна организа-
ција и писмена изјава дека не работат дополни-
телно во друга работна организација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (274) 

Советот на Медицинскиот центар — Прилеп, 
ООЗТ Здравствен дом — Брод Македонски 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
— еден лекар за здравствената станица во се-

ло Пласница 
У с л о в и : Кандидатот треба да има завршено 

медицински факултет. 
Молбите со кратка биографија и потребната 

документација, како и доказ за школската подго-
товка и вработување, се доставуваат до Конкурс-
ната комисија на Домот. 

Конкурсот е отворен до пополнувањето на ра-
ботното место. (273) 

Конкурсната комисија на стручната служба на 
ОЗЗЗО — Охрид врз основа на член 19 од Са-
моуправната спогодба за меѓусебните односи на ра-
ботниците во стручната служба на ОЗЗЗО — Ох-
рид и чл. 14 од Правилникот за примање приправ-
ници, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. (1) еден референт по пензиски стаж. 
УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено висока 

школска спрема — правен факултет или виша 

школска спрема за кадри во социјалното осигуру-
вање и 3 години работно искуство. 

Кандидатот со молбата, таксирана со 2 динари 
таксена марка, треба да приложи потребни доку-
менти за засновање работен однос и тоа: извод од 
матичната книга на родените, лекарско уверение за 
здравствената положба, диплома за завршено обра-
зование, како и доказ за поминатото време на ра-
бота и работна книшка. 

Личниот доход се определува според Само-
управната спогодба за распределба на личниот до-
ход. 

Молбите со некомплетните документи нема да 
се земаат во обзир при одлучувањето. 

Конкурсниот рок трае 15 дена по објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (272) 

СОДРЖИНА 
Страна 

503. Одлука за помилување на осудени лица 793 
504. Одлука за измена на намената на сред-

ствата за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1977 година — — 793 

505. Правилник за начинот и трошоците за 
вршење санитарен надзор над изградбата 
на згради и други објекти што подлежат 
на санитарен надзор — — — — — 794 

506. Правилник за извршување на мерката 
за безбедност задолжително лекување на 
алкохоличари и наркомани — — — — 794 

507. Правилник за здравствено-хигиенските 
мерки и медицинската опрема за леку-
вање на осудените лица во казнено-по-
правните установи — — — — — — 795 

Г08. Правилник за начинот на водење еви-
денција за работата, како и за начинот 
на поднесување извештаи за вршење на 
санитарниот надзор — — — — — 796 

509. Одлука за Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 19/77 од 20 септември 1977 година 807 

510. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 43/76 од 15 септември 1977 година 808 

511. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 61/77 од 20 септември 1977 година 809 

512. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 69/77 од 15 септември 1977 година 810 

513. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 102/77 од 14 септември 1977 година 810 
Исправка со која се објавуваат следните 
катастарски скали во СР Македонија — 811 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скопје 
311. Одлука за утврдување на просечната 

стапка на придонесите за задолжител-
ните видови на здравствена заштита од 
работниците за 1977 година — — — 816 

312. Одлука за обезбедување и распоредува-
ње на средствата на Фондот на солидар-
носта на здравственото осигурување на 
работниците — — — - — — — 816 

313. Одлука за обезбедување и распореду-
вање на средствата на Фондот на соли-
дарноста на здравственото осигурување 
на земјоделците — — — — — — 817 

314. Договор за спроведување на пензиското 
и инвалидското осигурување на ликов-
ните уметници и уметниците за приме-
нета уметност на Македонија — — — 819 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Служ-

бата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


