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281. 
Врз основа на член 338 алинеја 1 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со членовите 141 став 3 и 206 од Деловникот 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 16/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничка седница на сите собори, одржана на 
28 април и 8 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседатели и членови на работните тела 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија се избираат: 

КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА УСТАВОТ 

— Од делегатите на соборите на Собранието на 
СРМ: 

а) за претседател: 
Благоја Талески, претседател на Собранието на 

СРМ, делегат во Општествено-политичкиот собор, 
б) за членови: 
Бурхан Адеми, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор, 
д-р Трајче Труј оски, делегат во Општествено-

политичкиот собор, 
Златка Георгиевска, делегат во Соборот на 

здружениот труд, 
Гере Герасимовски, делегат во Соборот на оп-

штините, 
Зија Рецепи, делегат во Соборот на општините, 
Исмет Исмаил, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд, 
Мито Мицајков, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Блашко Јаневски, делегат во Соборот на оп-

штините, 
Јордан Мојсовски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Цветко Михајл овски, делегат во Соборот на оп-

штините и 
Даме Несторовски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд. 
— Од научните и стручните работници: 
Душко Георгиев, претседател на Судот на здру-

жениот труд на Македонија, 
Андон Макрадули, гувернер на Народната бан-

ка на Македонија, 
д-р Александар Николовски, професор на Еко-

номскиот факултет во Скопје. 

КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ 

— Од делегатите на соборите на Собранието на 
СРМ. 

а) за претседател: 
Спирко Спировски, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор, 

б) за членови: 
Георги Гогов, делегат во Соборот на здружениот 

труд, 
Исмет Исмаил, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд, 
Јанко Михајлов, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Љутви Марку, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Лазо Ристов, делегат во Соборот на здружениот 

труд, 
Садик Садику, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Јусуф Сулејмани, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор и 
Јусуф Селим, делегат во Соборот на општините. 
— Од научните и стручните работници: 
— м-р Драган Ташковски, директор на Инсти-

тутот за социолошки и политичко-правни истра-
жувања — Скопје, 

— д-р Александар Матковски, научен советник 
во Институтот за национална историја во Скопје и 

— д-р Глигор Тодоровски, научен советник во 
Институтот за национална историја во Скопје. 

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ 

а) за претседател: 
Ружа Бак, делегат во Општествено-политич-

киот собор. 
б) за членови: 
Абдула Акиковски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Милица Кнежевиќ — Источка, делегат во Оп-

штествено-политичкиот собор, 
Петар Кузмановски, делегат во Соборот на оп-

штините, 
Љупчо Матрапазов, делегат во Соборот на оп-

штините, 
Олга Оровчанец, делегат во Соборот на оп-

штините, 
Момчило Стојковски, делегат во Соборот на 

здружениот труд, 
Ресул Шакири, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор, и 
Костадин Чунгуцалиев, делегат во Соборот на 

здружениот труд. 

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 

— Од делегатите на соборите на Собранието на 
СРМ: 

а) за претседател: 
Душко Шурбановски, делегат во Општествено-

политичкиот собор. 
б) за членови: 
Цветан Аврамовски, делегат во Општествено-

полигичкиот собор, 
Крсте Атанасовски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Златка Георгиевска, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Бонка Демирова, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор, 
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Живко Ивановски, делегат во Соборот на оп-
штините, 

Иван Јорданов, делегат во Соборот на општи-
ните, 

Никола Николовски, делегат во Соборот на оп-
штините, и 

Горјанчо Симеоновски, делегат во Соборот на 
здружениот труд. 

— Од научните и стручните работници: 
Мино Дамј ановски, пом. генерален директор за 

економски прашања во Рудници и железарница 
„Скопје", 

Доне Илиевски, судија на Врховниот суд на 
Македонија, 

Бахри Исљами, судија на Судот на здруже-
ниот труд на Македонија, 

Љиљана Кимова, советник во Стопанската ко-
мора на Македонија, 

Никола Стојановски, заменик на републичкиот 
јавен обвинител на Македонија, и 

д-р Стефан Георгиевски, професор на Правниот 
факултет во Скопје. 

КОМИСИЈА ЗА НАДВОРЕШНО-ПОЛИТИЧКИ 
ПРАШАЊА И ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

а) за претседател: 
Тошо Поповски, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор, 
б) за членови: 
Наум Пејов, делегат во Општествено-политич-

киот собор, 
Благој Ајтарски, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Драган Аврамовски, делегат во Соборот на 

здружениот труд, 
Васил Андонов, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Ристо Бошевски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
д-р Ружа Паноска, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор, 
Васил Хаџи Тосев, делегат во Соборот на оп-

штините и 
Вели Шаипи, делегат во Соборот на општи-

ните. 
КОМИСИЈА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ 

— Од делегатите на соборите на Собранието на 
СРМ: 

а) за претседател: 
Цветан Аврамовски, делегат во Општествено-

политичкиот собор, 
б) за членови: 
Ампе Арсовски, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Џавид Беговски, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор, 
Баудин Велица, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Акиф Врангала, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Димо Младеновски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
ѓорѓи Попов, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд, 
Алекса Тренчески, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Крсто З д р а в е в с к и , делегат во Соборот на оп-

штините. 
— Од научните и стручните работници: 
Бранка Андоновска — Циривири, судија во 

Судот на здружениот труд на Македонија, 
Перо Андоновски, помошник на републичкиот 

* општествен правобранител на самоуправувањето. 

КОМИСИЈА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

а) за претседател: 
Павле Игновски, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор, 
б) за членови: 
Ибраим Даутовски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Момчило Делиоланов, делегат во Соборот на 

здружениот труд, 
Кирил Крамарски, делегат во Соборот на оп-

штините, 
Душко Наумов, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Борис Обедниковски, делегат во Соборот на 

здружениот труд, 
Шукри Рамо, делегат во Општествено-политич-

киот собор, 
Димитрис Савевски, делегат во Општествено-

политичкиот собор и 
Месут Сулејмани, делегат во Соборот на оп-

штините. 

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА 

а) за претседател: 
Ангеле Божиновски, делегат во Општествено-

политичкиот собор. 
б) за членови: 
Павле Игновски, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор, 
Абдул Гафур Мемети, делегат во Општествено-

политичкиот собор, 
Младен Куноски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Ж а р к о Комановић делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Глигор Келешоски, делегат во Соборот на оп-

штините, 
Кирил Михајл овски — Груица, делегат во Собо-

рот на општините, 
Радмила Мадевска, делегат во Соборот на здру-

жениот труд и 
Љупчо Спасов, делегат во Соборот на општи-

ните. 

КОМИСИЈА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ ПРАШАЊА 

— Од делегатите на соборите на Собранието на 
СРМ: 

а) за претседател: 
Ариф Арифи, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор. 
б) за членови: 
Цветан Аврамовски, делегат во Општествено-

политичкиот собор, 
Дестан Сулејмани, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор, 
Марика Антоновска, делегат во Соборот на 

здружениот труд, 
Борис Гиновски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Лилјана Лабачевска, делегат во Соборот на 

општините, 
Душко Наков, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Дуле Михајл овски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд и 
Крсто Здравковски, делегат во Соборот на оп-

штините. 
— Од научните и стручните работници: 
Радослав Славески, секретар на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија, 
Васко Мисајловски, виш советник на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија. 
Даница Анастасова, секретар на Соборот на оп-

штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 
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КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕ-
ТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

а) за претседател: 
Бурхан Адеми, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор. 
б) за членови: 
Мелко Антевски, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Никола Бошале, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Вангел Муловски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Арсо Куновски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, 
Наќо Милков, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Боге Сотировски, делегат во Општествено-по-

литичкиот собор, 
Стојмир Соколески, делегат во Соборот на 

здружениот труд, 
Мито Теменугов, делегат во Соборот на оп-

штините. 

КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Од делегатите на соборите на Собранието на 
СРМ: 

а) за претседател: 
Наум Пејов, делегат во Општествено-политич-

киот собор, 
б) за членови: 
Коста Георгиевски, делегат Во Соборот на здру-

жениот труд, 
Димче Чавкароски, делегат во Соборот на оп-

штините. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА 

а) за претседател: 
Мито Мицајков, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор. 
б) за членови: 
Ангеле Божиновски, делегат во Општествено-

политичкиот собор, 
Стојан Берков, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Назми Исмани, делегат во Соборот на општи-

ните, 
Љубица Кузмановска, делегат во Соборот на 

здружениот труд, 
Димитар Котевски, делегат во Соборот на оп-

штините, 
Митко Костов, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд, 
Стевка Меловска, делегат во Соборот на здру-

жениот труд, и 
Спирко Спировски, делегат во Општествено-

политичкиот собор. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1626 
8 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

282. 
Врз основа на член 15 од Законот за заштита 

на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро 
(„Службен весник на СРМ" број 45/77), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 8 
јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, 

ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 
а) За претседател на Советот се именува: 
Владо Малевски, член на Претседателството на 

Социјалистичка Република Македонија. 
б) за членови на Советот се именуваат: 
д-р Кирил Мицев, редовен професор на Био-

лошкиот факултет во Скопје, 
Ристо Групче, кустос-советник во Природно-

научниот музеј на Македонија, 
инж. Гога Петковски, генерален директор на 

„Водостопанство" работна заедница за стопанису-
вање со води — Скопје, 

д -р Тодор Џунов, редовен професор на Прав-
ниот факултет во Скопје, 

д-р Кирил Апостоловски, редовен професор на 
Земјоделскиот факултет во Скопје, 

инж. Милица Теохарова, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

Крсте Нелковски, член на Секретаријатот на 
Републичката конференција на ССРНМ, 

полк. д-р Боривое Соколовски, Воена болница 
— Скопје, 

Никола Крлевски, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на Општината Охрид, 

д-р Јорданка Серафимова — Хаџишче, научен 
соработник во Хидробиолошкиот завод — Охрид, 

инж. Драган Милевски, на работа во ХЦ „Гло-
бочица" — Струга, 

Перо Гоџо, секретар на Собранието на општи-
ната Струга, 

Крсте Секуловски, претседател на Собрание-
то на Општината Ресен, 

Живко Ѓуровски, директор на Риболовното сто-
панство „Шаран" — Сирхан — Ресен, 

Боро Шуклев, дипломиран економист, на рабо-
та во „Македонија-вино" — Гевгелија, 

Ристо Ајцев, дипломиран економист, на работа 
во Здруженото претпријатие за лов и риболов 
„Дојранско Езеро" — Нов Дојран. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1628 Претседател 
8 јуни 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

283. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 1 став 2 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за републич-
ката управа („Службен весник на СРМ" број 16/69), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 8 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕ-

ПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО 
ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

За претседатели на републичките комитети се 
именуваат: 

— на Републичкиот комитет за енергетика, 
д-р Петар Анастасовски, вонреден професор на 

Факултетот за физика во Скопје; 
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— на Републичкиот комитет за водостопанство, 
инж. Михаил Серафимово«!, редовен профе-

сор на Градежниот факултет во Скопје; 
— на Републичкиот комитет за туризам, 
Александар Груевски, потпретседател на Ко-

митетот, 
. — на Републичкиот комитет за заштита на чо-

вековата околина, 
инж. Драган Шојлев, раководител на сектор на 

Дирекцијата за просторно планирање Охрид, орга-
низациона единица — Скопје, 

— на Републичкиот комитет за физичка кул-
тура, 

Предраг Кушевски, претседател на Комитетот. 
За претседател на Републичката комисија за 

односи со верските заедници се именува 
Гога Николовски, потпретседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1630 Претседател 
8 јуни 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

284. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 8 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИ 

СЕКРЕТАРИ 

За заменици на републичките секретари се име-
нуваат: 

— на републичкиот секретар за финансии, 
Атанас Мечев, директор на Љубљанска банка 

— Филијала Скопје, 
— на републичкиот секретар за општостопан-

ски работи и пазар, 
Киро Данаилов, функционер на кого му про-

должува работата во Собранието на СР Македо-
нија, 

— на републичкиот секретар за економски од-
носи со странство, 

Љубиша Ристиќ, потсекретар во истиот секре-
таријат, 

— на републичкиот секретар за наука и обра-
зование, 

Елена Ѓурковиќ, професор на Средното економ-
ско училиште „Борис Кидрич" во Скопје, 

— на републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика, 

д-р Видое Стефановски, потсекретар во истиот 
секретаријат, 

— на републичкиот секретар за законодавство 
и организација, 

Вера Терзиева — Тројачанец, помошник на ре-
публичкиот секретар во истиот секретаријат. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1629 Претседател 
8 јуни 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

285. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
10/76, 30/77, 36/77) и член 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за редовните су-
дови („Службен весник на СРМ" број 9/78), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничка седница на сите собори, одржана на 
8 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат од должност судиите на Ок-
ружниот суд во Скопје, сметано од 1 јули 1978 го-
дина: 

Марија Рубен и 
Драган Спасов. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1627 Претседател 
8 јуни 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

286. 
Врз основа на член 50 од Законот за здравство-

то („Службен весник на СРМ" број 20/70), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 
јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И 

ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО БАРДОВЦИ 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Бол-

ницата за нервни и душевни болести во Бардовци, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

Перо Јанкуловски, 
д-р Вукашин Милиќ, 
Ѓоре Петровски, 
д-р Петар Настев, 
Бранко Татабитовски, 
Ратко Спасовски и 
Драган Крстевски. 

I I 
Се именуваат за членови на Советот на Болни-

цата за нервни и душевни болести во Бардовци: 
Благоја Витановски, виш рендген-техничар, вра-

ботен во Заедницата на здравствените работни ор-
ганизации на СР Македонија, 

д-р Димитар Кикерков, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СР Македо-
нија, 

Јовица Поповски, психолог во Фабриката за 
рабни цевки „11 Октомври" — Куманово, 

Владимир Ефремов, фармацеут во „Алкалоид" 
— Скопје, 

Ласте Димитриевски ВКВ — бравар во „Алуми-
на" — Скопје, 

Омер Акиф, директор на Осумгодишно^ учи-
лиште „Братство" — Скопје, 

Никола Белковски, ВКВ — работник во „Усје" 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1631 
8 јуни 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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287. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" број 36/76), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 8 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ« 

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТИТЕ НА 
ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

— Во Советот на Факултетот за туризам и 
угостителство во Охрид се именуваат: 

Заре Лазаревски, заменик на републичкиот ј а -
вен обвинител, 

Танасовски Никола, директор на З И К „Прес-
панско јаболко" — Ресен и 

Борис Гиновски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ; 

— Во Советот на Факултетот за физичка кул-
тура во Скопје се именуваат: 

Чеде Блажевски, потпретседател на Комитетот 
за физичка култура во Скопје, 

Младен Куновски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ и 

Михаил Митевски, секретар на СОФКА на 
Македонија; 

— Во Советот на Економскиот факултет во 
Штип се именуваат: 

Мице Грков, делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ, 

Цвета Буклиева, директор на Југобанка — Фи-
лијала Штип и 

Костадин Манолев, директор на сектор во „Ју-
гопромет" — Струмица; 

— Во Советот на Рударско-геолошкиот факул-
тет во Штип се именуваат: 

инж. Стевка Меловска, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

Симеон Ивановски, технички директор на ООЗТ 
Злетово „Саса" — Македонска Каменица и 

Љубомир Иванов, заменик на секретарот на 
Општинскиот комитет на СКМ — Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1632 
8 јуни 1978 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Ластова, е. р. 

288. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 8 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
КАНИ И ДИРЕКТОРИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТИ 

Се именуваат 2 члена на Комисијата за изгот-
вување предлог за избор на декан, директор, на: 

— Правниот факултет во Битола: 
Горѓи Бундевски, окружен јавен обвинител во 

Битола и 
Ибраим Даутовски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ; 
— Факултетот за туризам и угостителство во 

Охрид: 
Борко Недановски, секретар на Општинскиот 

комитет на СКМ во Ресен и 
Вангел Мандиловски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СРМ; 
— Факултетот за физичка култура во Скопје: 
Љубен Давков, претседател на Извршниот со-

вет на Собранието на Општината „Центар" — 
Скопје и 

Томислав Димовски, помошник на претседате-
лот на Комитетот за физичка култура; 

—• Економскиот факултет во Штип: 
Љупчо Кангалов, генерален директор на Па-

мучната индустрија „Македонка" — Штип и 
Петар Тушев, претседател на Извршниот совет 

на Собранието на Општината Струмица; 
— Рударско-геолошкиот факултет во Штип: 
инж. Стоил Станој ковски, делегат во Соборот 

на здружениот труд на'Собранието на СРМ и 
Кирил Шалев, потпретседател на Извршниот 

совет на Собранието на Општината Штип; 
— Шумарскиот факултет во Скопје: 
Иван Гребенароски, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ и 
Никола Новевски, заменик на генералниот ди-

ректор на Здружената дрвна индустрија и шумар-
ство „Треска" — Скопје, 

— ООЗТ — Математички факултет во Скопје: 
Цветанка Кацујани, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ и 
Александар Маневски, член на Претседателст-

вото на Градската конференција на СКМ — Скопје; 
— ООЗТ Институт за економика и организација 

на земјоделството при Работната организација Зем-
јоделски факултет во Скопје: 

Александар Тоскиќ, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ и 

Вите Исј ановски, виш советник во Извршниот 
совет на Собранието на СРМ; 

— ООЗТ Институт за заштита на растенијата 
— Скопје: 

Младен Куноски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ и 

Димче Чавкароски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ; 

— ООЗТ Институт за полјоделство и градинар-
ство — Скопје: 

Борис Обедниковски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ и 

Александар Дончев, директор на ООЗТ Земјо-
делски комбинат „Анска Река" — Валандово; 

— ООЗ Институт за сточарство — Скопје: 
Мелко Антевски, делегат во Соборот на општи-

ните на Собранието на СРМ и 
Ангел Теков, главен републички ветеринарен 

инспектор; 
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— ООЗТ Институт за лозарство и винарство — 
Скопје: 

Јанаки Мицев, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ и 

Фуад Јашари, претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на Општината Гази Баба — 
Скопје; 

— ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје: 
Горѓи Попов, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на СРМ и 
Блаже Наумовски, генерален директор на Зем-

јоделскиот комбинат „Пречанско јаболко" — Ресен, 
— ООЗТ Институт за проучување на почвите 

во Скопје: 
Васил Андонов, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ и 
Светозар Максимовски, заменик на генералниот 

директор на ЗИК „Куманово" — Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1634 
8 јуни 1978 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лактова, е. р. 

289. 
Врз основа на член 57 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политрЈчкиот собор, одржани на 8 
јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО 

ОШТЕТЕН СЛУХ ВО БИТОЛА 

За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Заводот за рехабилитација на 
деца со оштетен слух во Битола се именуваат: 

1. Мишко Василевски, потпретседател на Соб-
ранието на Општината Битола, 

2. Марика Стрвина, педијатар во Медицинскиот 
центар во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1633 
8 јуни 1978 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

290. 
Врз основа на член 18 од Законот за измени и 

дополнувања на Законот за работата и правата на 
републичките пратеници и функционери на кои им 
престанува функцијата („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/78), Законодавно-правната комисија на Соб-
ранието на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 
1978 година, го утврди пречистениот текст на За -
конот за работата и правата на делегатите во Соб-
ранието на СРМ и републичките функционери на 
кои им престанува функцијата. 

Пречистениот текст на Законот за работата и 
правата на делегатите во Собранието на СРМ и ре-
публичките функционери на кои им престанува 
функцијата ги опфаќа Законот за работата и пра-
вата на републичките пратеници и функционери на 
кои им престанува функцијата („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/67) и Законот за измени и допол-
нувања на Законот за работата и правата на ре-
публичките пратеници и функционери на кои им 
престанува функцијата („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/78), во кои е означен денот на нивното вле-
гување во сила. 

Бр. 09-1598 
31 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Душко Шурбановски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ФУНКЦИОНЕРИ НА КОИ ИМ ПРЕСТАНУВА 
ФУНКЦИЈАТА 

(Пречистен текст) 

Член 1 
За остварување на уставните начела за огра-

ничување на повторниот избор на делегатите во 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија (Собрание) и републичките функционери 
(функционери) и за создавање можности тие, по из-
минувањето на времето за кое биле избрани или 
именувани, да се вратат на работа од своето зани-
мање или натаму да вршат општествено-политичка 
работа, со овој закон се уредуваат условите за[ ра-
бота и правата на делегатите во Собранието и 
функционерите на кои им престанува функцијата. 

Член 2 
Делегатите во Собранието и функционерите 

имаат право по престанувањето на функцијата да 
се вратат на работа во организацијата на здруже-
ниот труд, односно во работната заедница, на свое-
то поранешно работно место или на друго работно 
место што му одговара на неговите способности и 
квалификации. 

Делегатите во Собранието и функционерите на 
кои им престанува функцијата, а кои не го оства-
риле правото од став 1 на овој член, имаат право 
на личен доход и може да им се довери вршење 
на одредени работи во Собранието или во друг 
орган или организација, односно органот под усло-
вите и за времето определени со овој закон. 

Член 3 
На делегатите во Собранието и на функционе-

рите, кои по престанувањето на функцијата про-
должуваат да работат им се доверува вршење на 
одредени работи, односно работни задачи, имајќи го 
предвид нивното искуство и работите што ги вр-
шеле. 
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Член 4 
Делегатите во Собранието и функционерите со 

правата од овој закон се здобиваат врз основа на 
лично барање. 

Член 5 
Делегатите, функционерите на Собранието, сек-

ретарот на Собранието, претседателот, членовите и 
секретарот на Претседателството на СРМ, претседа-
телот, членовите и секретарот на Извршниот совет 
на Собранието, членовите на Советот на Федераци-
јата, членовите и секретарот на Советот на Репуб-
ликата, републичките секретари и претседатели на 
републичките комитети и комисии кои за време на 
вршењето на овие функции примале личен доход, 
ја продолжуваат работата според одредбите на овој 
закон за време од една година од престанокот на 
функцијата. 

Правата од став 1 на овој член ги имаат и прет-
седателот и судиите на Уставниот суд на Македо-
нија, претседателот на Врховниот суд на Македо-
нија, јавниот обвинител на Македонија, републич-
киот општествен правобранител на самоуправува-
њето, претседателот на Судот на здружениот труд 
на Македонија, претседателот на Стопанскиот суд 
на Македонија и републичкиот јавен правобра-
нител. 

Член 6 
Делегатите во Собранието и функционерите од 

член 5 на овој закон ако тие функции ги вршеле 
8 години ја продолжуваат работата според одред-
бите на овој закон за време од 2 години од денот 
на престанокот на функцијата, ако тие функции 
ги вршеле 12 години, ја продолжуваат за време од 
3 години, а ако ги вршеле 16 или повеќе години 
ја продолжуваат работата за време од 4 години. 

Член 7 
При утврдувањето на времето според кое се 

определува рокот до кој делегатите во Собранието 
и функционерите ја продолжуваат работата, се зас-
метува сето време поминато на некоја од функции-
те од член 5 на овој закон и времето што тие го 
поминале како пратеници, односно делегати во Соб-
ранието на СФРЈ и Собранието на СРМ, ако при-
мале личен доход или надоместок на личен доход 
за вршење на некои од изборните функции, како 
и времето што тие го поминале во вршењето на 
општествено^политичките функции во органите 
на општествено-политичките заедници и огпптест-
вено-политичките организации или на положаи на 
највисоки раководители во Југословенската народ-
на армија. 

Општествено-политичките функции и положаи-
те во Југословенската народна армија од став 1 на 
овој член со своја одлука ги утврдува Собранието 
по предлог од Административната комисија на 
Собранието и по претходно прибавено мислење од 
соодветните органи, односно организации. 

Член 8 
Делегатот во Собранието или функционер што 

поднел оставка или е разрешен од должноста пред 
истечувањето на времето за кое е избран, однос-
но именуван, ги иманите права од овој закон како 
да останал на функцијата до крајот на времето за 
кое е избран, односно именуван. 

Член 9 
Избраните функционери на највисоките органи 

на Сојузот на комунистите на Македонија, Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Македо-
нија, Сојузот на синдикатите на Македонија и Со-
јузот на здруженијата на борците од Народноосло-
бодителната војна, по престанокот на функцијата 
во тие организации, ги имаат правата од овој за-
кон ако за вршењето на функцијата во тие орга-
низации примале личен доход. 

Одлука за утврдување на највисоките функ-
ции во организациите од став 1 на овој член доне-
сува Собранието по предлог од Административната 
комисија на Собранието и по претходно прибавено 
мислење од соодветната организација. 

Член 10 
Износот на личниот доход на делегатите во 

Собранието и функционерите што ја продолжуваат 
работата во согласност со одредбите на овој закон 
се определува според прописите за личните доходи 
на делегатите — функционерите што ги избира и 
именува Собранието. 

Делегатите во Собранието и функционерите од 
став 1 на овој член »ги имаат и другите права спо-
ред прописите за личните доходи на делегатите и 
функционерите во Собранието, освен правото на на-
доместок на трошоците во врска со вршењето на 
делегатската функција и правото на бесплатен пре-
воз. 

Член 11 
За продолжување работата според одредбите на 

овој закон решение донесува Административната 
комисија на Собранието. 

Со своето решение Административната коми-
сија го утврдува и износот на личниот доход на 
делегатот односно функционерот што ја продол-
жува работата. 

Член 12 
Правото на личен доход и другите права спо-

ред одредбите на овој закон почнуваат да течат од 
првиот ден на наредниот месец по месецот во кој 
е поднесено барањето за остварување на тие права. 

Член 13 
Личниот доход, определен според одредбите на 

овој закон се исплатува на товар на средствата за 
работа на органот во кој делегатот односно функ-
ционерот ја продолжува работата. 

Член 14 
Работата и правата врз основа на овој закон 

им престануваат на делегатите во Собранието и 
функционерите: 

1) кога тоа тие ќе го побараат; 
2) кога стапат на работа или бидат избрани 

односно именувани на друга функција по основ на 
која остваруваат личен доход или надоместок на 
личен доход; 

3) кога ќе остварат пензија според важечките 
прописи. 

Делегатот во Собранието или функционерот ги 
нема правата врз основа одредбите на овој закон 
односно признатото право му престанува ако со 
правосилна пресуда е осуден за кривични дела про-
тив основите на социјалистичкото самоуправно оп-
штествено уредување и безбедноста на СФРЈ или 
за кривично дело сторено од користољубие. 

Административната комисија на Собранието мо-
ж е да одлучи делегатот во Собранието или функ-
ционерот да ги нема правата од овој закон однос-
но признатите права да му престанат, ако Собра-
нието или највисокиот орган на општествено-поли-
тичката организација од член 9 на овој закон 
утврдат дека вршел противуставна дејност или де-
ка работел против целите на социјалистичкото оп-
штество или против интересите на народите на Ј у -
гославија. 

Член 15 
Републичките пратеници и функционери кои 

на 26 април 1978 година, како ден на влегувањето 
во сила на Законот за измени и дополнувања на 
Законот за работата и правата на републичките 
пратеници и функционери на кои им престанува 
функцијата („Службен весник на СРМ" бр. 15/78), 
користеле права според Законот за работа и пра-
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вата на републичките пратеници и функционери 
на кои им престанува функцијата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/67), продолжуваат да ги оства-
руваат правата според тој закон ако тоа за нив е 
поповолно. 

Член 16 
Со денот 14 мај 1967 година, како ден на вле-

гувањето во сила на Законот за работата и пра-
вата на републичките пратеници и функционери на 
кои им престанува функцијата („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/67), престанува да важи точка 16 
од Одлуката за регулирање надоместоците на пра-
тениците и функционерите што ги избира или име-
нува Собранието („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65). 

291. 
Врз основа на член 16 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за издавачката 
дејност („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), За -
конодавно-правната комисија на Собранието на 
СРМ, на седницата одржана на 31 мај 1978 година, 
го утврди пречистениот текст на Законот за изда-
вачката дејност. 

Пречистениот текст на Законот за издавачката 
дејност ги опфаќа Законот за издавачката дејност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/73) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за издавач-
ката дејност („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), 
во кои е означен денот на нивното влегување во 
сила. 

Бр. 09-1609 
31 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Душко Шурбановски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
За издавачка дејност, во смисла на овој за-

кон, се смета издавањето на: книги, брошури, му-
зички дела, репродукции на уметнички слики и 
цртежи, географски карти, каталози, обрасци, раз-
гледници од сите видови, фотографии, дијапозити-
ви, грамофонски плочи, магнетофонски и видео 
касети и други дела што се умножуваат со печа-
тење или на друг начин и и се наменети на јав-
носта (публикации). 

Оригиналните ликовни дела што настануваат со 
умножување не се сметаат за публикации во смис-
ла на овој закон. 

Член 2 
Издавачката дејност е од посебен општествен 

интерес. 
Член 3 

Општествено-политичките заедници, самоуправ-
ните интересни заедници и организациите на здру-
жениот труд се грижат за обезбедување поповол-
ни услови за издавање и пласман на публикации 
чија идејна, уметничко-естетека, научна, општест-
вено-политичка и стручна вредност е во согласност 
со општествените потреби и интереси. 

Условите од став 1 на овој член се обезбедуваат 
со: кредити, олеснувања за користење кредити, да-
ночни и други олеснувања, помагање на издава-
њето на одделни публикации, откуп на публикации 
за потребите на библиотеките и на друг начин. 

Член 4 
Со издавачка дејност можат да се занимаваат 

организации на здружениот труд што се регист-
рирани за вршење на издавачка дејност (издавач-
ка организација). 

Издавачки организации основаат општествено-
политичките заедници. 

Издавачка организација можат да основат и 
организации на здружениот труд, други самоуп-
равни организации и заедници и општествено-по-
литички организации, во согласност со собранието 
на општината на чие подрачје се основа издавачка 
организација. 

Член 5 
Организациите на здружениот труд и други 

самоуправни организации и заедници, органите на 
општествено-политичките заедници и на општест-
вено-политичките и други општествени организа-
ции и здруженијата на граѓаните можат да изда-
ваат публикации што произлегуваат од нивната ра-
бота и задачи, како и публикации за чие издава-
ње се овластени со закон. 

Член 6 
Надзор над законитоста на работата на изда-

вачките организации и другите издавачи во поглед 
на примената на одредбите на овој закон врши оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работи-
те на културата. 

Надзор над законитоста на работата на изда-
вачките организации основани од Републиката вр-
ши републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на културата. 

Член 7 
Поединци можат да издаваат само сопствени 

дела и дела на кои со наследство се здобиле со ав-
торско право. 

Член 8 
Верските заедници можат да издаваат публи-

кации што им служат на верската настава во вер-
ските училишта за подготвување на свештеници 
VI вршењето на верските обреди. 

Член 9 
Не можат да се издаваат публикации чија со-

држина е насочена кон: 
— уривање на основите на социјалистичкото 

самоуправно општествено уредување на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија; 

— загрозување на независноста на земјата; 
— кршење на слободите и правата на човекот и 

граѓанинот загарантирани со Уставот; 
— загрозување на мирот и рамноправната ме-

ѓународна соработка; 
— пропагирање или поддржување агресија или 

друг акт против човечноста; 
— разгорување на национална, расна и верска 

омраза или нетрпеливост; 
— изложување на поруга на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија, Социјалистич-
ка Република Македонија, друга социјалистичка 
република, нивното знаме, грб или химна, како и 
социјалистичка автономна покраина и нивните на ј -
високи органи и претставниците на тие органи, 
вооружените сили или врховниот командант, наро-
дите или народностите на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија или етничка група 
која живее во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија; 

— поттикнување и вршење на кривични дела; 
— навредување на јавниот морал и штетно вли-

јание на воспитувањето на децата и младината. 

Член 10 
Заради остварување на поширокиот општествен 

интерес во издавачката дејност, во управувањето со 
издавачките организации, во одлучувањето за ра-
ботите од посебен општествен интерес, учествуваат 
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и претставници на основачите, заинтересираните ор-
ганизации на здружениот труд и други самоуправ-
ни организации и заедници, општествено-политич-
ките заедници, општествено-политичките организа-
ции и здруженијата на граѓаните (претставници на 
општествената заедница). 

Член 11 
Заинтересираните организации на здружениот 

труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, општествено-политичките и општествените 
организации и здруженијата на граѓаните, како и 
бројот на нивните претставници што учествуваат 
во управувањето со организацијата, односно во од-
лучувањето за работите од посебен општествен ин-
терес, се определуваат со статутот на издавачката 
организација. 

Основачот и собранието на општествено-поли-
тичката заедница сами го определуваат бројот на 
своите претставници. 

Во издавачката организација основана од Ре-
публиката Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија именува трој-
ца претставници. 

Одлука за работите од член 13 на овој закон 
може да се донесе ако за неа гласале повеќе од 
половината од вкупниот број на претставниците на 
општествената заедница. 

Член 12 
Собранието на општината дава согласност на 

одредбите на статутот, односно на самоуправната 
спогодба за здружување на издавачката организа-
ција што се однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и за учеството на претставни-
ците на општествената заедница во одлучувањето 
за тие работи. 

Согласност од став 1 на овој член за издавачка 
организација основана од Републиката дава Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 13 
Како работи од посебен општествен интерес во 

издавачката дејност се сметаат: 
— донесување статут и склучувањето самоу-

правна спогодба за здружување, 
— - донесување повеќегодишни и годишни про-

храми за издавачка дејност; 
— одлучување за основните намени за користе-

ње на средствата и основците услови за здобивање 
на доходот и работењето; 

— усвојување на извештајот за остварување• на 
програмите за издавачка дејност; 

— утврдување критериуми за одредување на-
доместок за авторски труд; 

— именување и разрешување на индивидуален 
работоводен орган и избирање уредник. 

Член 14 
Индивидуален работоводен орган на издавач-

ка организација се именува од редот на научните, 
културните и општествените работници. 

Индивидуален работоводен орган на издавачка 
организација се именува и разрешува во согласност 
со собранието на општината. 

Законските одредби за начинот на именувањето 
на индивидуален работоводен орган на организации-
те на здружениот труд се применуваат и на основ-
ните организации на здружениот труд во издавач-
ката дејност. 

Индивидуален работоводен орган на издавачка 
организација основана од Републиката се именува 
и разрешува во согласност со Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 15 
Авторите на публикации, државјани на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
склучуваат договор за соработка со издавачката ор-
ганизација. 

За времето додека трае договорот од став 1 на 
овој член авторите учествуваат во управувањето со 
издавачката организација. 

Условите и начинот на вклучувањето на ав-
торот во управувањето со издавачката организаци-
ја се регулираат со самоуправна спогодба склучена 
меѓу здруженијата на авторите и издавачката орга-
низација. 

Член 16 
Издавачката организација мора да има уред-

ник за секоја публикација. 
Исто лице може да биде уредник за повеќе пу-

бликации. 
Член 17 

Уредникот се избира за време од 4 години. 
Условите и постапката за избор на уредник се 

утврдуваат со самоуправен општ акт на издавач-
ката организација. 

Член 18 
Прво издание на публикација како и прерабо-

. тено и дополнето издание не може да се издаде без 
стручно мислење и оцена за публикацијата (рецен-
зија). 

Начинот на давање мислење од став 1 на овој 
член се регулира со самоуправен општ акт на 
издавачката организација, односно на друга ор-
ганизација или орган што ја издаваат публикаци-
јата. 

Член 19 
Издавачките организации објавуваат програма 

за издавачката дејност и извештај за остварува-
њето на програмата. 

Програмата и извештајот за издавачката деј-
ност издавачките организации ги објавуваат како 
посебна публикација или во еден од дневните вес-
ници што се издаваат во Републиката. 

Програмата за издавачка дејност се објавува 
најдоцна до 31 декември за наредната година. Про-
грамата ги содржи личните имиња на авторите, на-
словите и видовите на делата. 

Дополнувањата и измените на програмата се 
објавуваат на ист начин и со исти податоци, на ј -
доцна 15 дена пред предавањето на делото на печа-
тење. 

Извештајот се објавува до крајот на февруари и 
ги содржи: личните имиња на авторите, насловите 
и видовите на делата, тиражот, бројот на автор-
ските табаци и продажната цена на изданието. 

Со програмата за издавачка дејност и извешта-
јот се објавуваат и личните имиња на членовите 
на органот на управувањето на издавачката органи-
зација. 

Член 20 
На секоја публикација мора да биде отпечате-

но: името на авторот, кое издание е под ред, името 
на уредникот на публикацијата, името на преведу-
вачот и изворот на преводот ако делото е преведено, 
името на рецензентот, името на јазичниот редак-
тор, називот и седиштето на издавачката организа-
ција и печатницата, местото и годината на печате-
њето и бројот на примероците на публикацијата. 

На4 обрасци, разгледници, фотографии и дија-
позитиви се отпечатуваат само називот и седиш-
тето на издавачот и годината на издавањето. 

Член 21 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија, Републичката кон-
ференција на ССРНМ, Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Стопанската комора на Македонија, 
Републичката заедница на културата, Заедницата 
на научните дејности, Општата заедница на обра-
зованието, издавачките организации, односно нив-
ните асоцијации, Друштвото на писателите на Ма-
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кедонија, Друштвото на литературните преведува-
чи на Македонија, Друштвото на библиотекарите 
на Македонија и други заинтересирани органи, ор-
ганизации и заедници, склучуваат општествен дого-
вор за обезбедување поповолни општествено-еко-
номски услови за творење и издавање на дела чија 
идејна, уметничко-естетска, научна, општествено-
политичка и стручна вредност е во согласност со 
општествените потреби и интереси, подобрување 
на условите за пласман и користење на книгата, 
општествено планирање на издавачката дејност, 
како и за други прашања од заеднички и општ ин-
терес за натамошниот развој и унапредување на 
издавачката дејност. 

Член 22 
Со кодекс на издавачите се утврдуваат норми 

со кои се оневозможува издавање и продажба на 
публикации кои немаат општествена и културна 
вредност. 

Кон нормите од став 1 на овој член се должни 
да се придржуваат и издавачите од членовите 7 и 
8 на овој закон. 

Кодексот го донесува Здружението на издава-
чите. 

Кодексот му се доставува на разгледување на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 23 
Во Социјалистичка Република Македонија не 

можат да се пласираат публикации што се забра-
нети од надлежните органи на другите републики, 
односно покраини, во кои публикациите се изда-
дени. 

Член 24 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

најмалку 30.000 динари организацијата на здруже-
ниот труд и друго правно лице што се занимава 
со издавачка дејност, а не е регистрирано за вр-
шење на таа дејност. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд со парична казна од најмалку 3.000 ди-
нари. 

Член 25 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

20.000 до 30.000 динари издавачката организација и 
друго правно лице што ќе издаде публикација спро-

тивно на член 9 на овој закон. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз -

ни и одговорното лице со парична казна од 2.000 
до 3.000 динари. 

Член 26 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

20.000 до 30.000 динари издавачката организација 
која ќе постапи спротивно на член 19 од овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во издавачката организација 
со парична казна од 2.000 до 3.000 динари. 

Член 27 
Ќе се казни за прекршок со парична казна до 

20.000 динари граѓанско-правно лице и поединец кои 
ќе издадат публикација спротивно на овој закон. 

Член 28 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

5.000 до 10.000 динари издавачот кој спротивно на 
член 20 на овој закон издаде публикација. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во правното лице со парична 
казна од 500 до 1.000 динари. 

Член 29 
Спрема сторителите на прекршоците од став 1 

на членовите 24, 25 и 26, како и спрема сторители-
те на прекршокот од член 27 на овој закон, покрај 
казната, може да се изрече и заштитна мерка од-
земање на имотната корист. 

292. 
Врз основа на точката 50, потточка 3 од Наред-

бата за сметките за уплата на приходите на опште-
ствено-политичките заедници и нивните фондови, 
на самоуправните интересни заедници и други са-
моуправни организации и заедници, за начинот на 
уплатување на тие приходи и за начинот на из-
вестување на корисниците на тие приходи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 61/77), републичкиот секре-
тар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ 
СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И 

ОД ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за утврдување на преодните 
сметки и на збирни стапки за уплатување на при-
ходите од личниот доход од работен однос и од 
доходот („Службен весник на СРМ", бр. 13/78), спи-
соците на преодните сметки А, Б и В кои се соста-
вен дел на Наредбата се менуваат и гласат: 

„А) СПИСОК НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И ЗБИРНИ 
СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ШТО СЕ ПЛА-

ЌААТ ВО ПОЛЗА НА ОПШТИНСКИТЕ СА-
МОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

1. Од стопанството: 

Ре
д.

 
бр

. 

Општина Збирна 
стапка 

Број на прео дната 
сметка кај СОК 

1. Берово 15,05 40410-844-001-16 
2. Битола 12,50 40300-844-002-16 
3. Брод Македонски 13,75 40321-844-003-16 
4. Валандово 12,26 41300-844-031-16 
5. Виница Македонска 14,50 40401-844-032-16 
6. Гевгелија 13,30 41610-844-007-16 
7. Гостивар 13,75 41510-844-008-16 
8. Дебар 15,05 41030-844-004-16 
9. Делчево 14,25 40420-844-005-16 

10. Д. Хисар 13,55 40301-844-006-16 
11. Кавадарци 14,85 41620-844-009-16 
12. Кичево 14,75 40320-844-010-16 
13. Кочани 13,00 40400-844-011-16 
14. Кратово 13,45 40901-844-012-16 
15. Крива Паланка 13,45 40910-844-013-16 
16. Крушево 13,85 41110-844-014-16 
17. Куманово 13,50 40900-844-015-16 
18. Неготино 14,45 41630-844-016-16 
19, Охрид 13,25 41000-844-017-16 
20. Прилеп 13,75 41100-844-018-16 
21. Пробиштип 13,25 41401-844-019-16 
22. Радовиш 14,60 41310-844-020-16 
23. Ресен 14,35 40310-844-021-16 
24. Св. Николе 13,35 41420-844-027-16 
25. Струга 12,45 41020-844-025-16 
26. Струмица 14,05 41300-844-026-16 
27. Тетово 12,55 41500-844-029-16 
28. Т. Велес 14,63 41600-844-030-16 
29. Ш т и п 13,50 41400-844-028-16 
30. Центар 40100-844-033-16 
31. Чаир 40100-844-034-16 
32. Гази Баба 40100-844-035-16 
33. Карпош 40100-844-036-16 
34. Кисела Вода 40100-844-037-16 

Скопје*) 12,80 

*) Стапките од Скопје се применуваат за сите 
општини од Скопје реден број 30 до 34. 
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2. Од нестопанството: 

Општина Збирна Број на преодната 
стапка сметка кај СОК 

1. Берово 
2. Битола 
3. Брод Македонски 
4. Валандово 
5. Виница Македонска 
6. Гевгелија 
7. Гостивар 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Демир Хисар 
11. Кавадарци 
12. Кичево 
13. Кочани 
14. Кратово 
15. Крива Паланка 
16. Крушево 
17. Куманово 
18. Неготино 
19. Охрид 
20. Прилеп 
21. Пробиштип 
22. Радовиш 
23. Ресен 
24. Свети Николе 
25. Струга 
26. Струмица 
27. Тетово 
28. Титов Велес 
29. Штип 
30. Центар 
31. Чаир 
32. Гази Баба 
33. Карпош 
34. Кисела Вода 

Скопје*) 

15,85 
13,25 
14,35 
13,23 
16,10 
14,05 
14,30 
16,022 
15,10 
14,35 
15,75 
16,65 
14,05 
14,63 
14,00 
14,97 
14,20 
15,05 
14,30 
14.30 
14,40 
15,73 
19,00 
13,90 
13,50 
15,03 
13,25 
15.31 
14,50 

14,10 

40410-844-001-21 
40300-844-002-21 
40321-844-003-21 
41300-844-031-21 
40401-844-032-21 
41610-844-007-21 
41510-844-008-21 
41030-844-004-21 
40420-844-005-21 
40301-844-006-21 
41620-844-009-21 
40320-844-010-21 
40400-844-011-21 
40901-844-012-21 
40910-844-013-21 
41110-844-014-21 
40900-844-015-21 
41630-844-016-21 
41000-844-017-21 
41100-844-018-21 
41401-844-019-21 
41310-844-020-21 
40310-844-021-21 
41420-844-027-21 
41020-844-025-21 
41300-844-026-21 
41500-844-029-21 
41600-844-030-21 
41400-844-028-21 
40100-844-033-21 
40100-844-034-21 
40100-844-035-21 
40100-844-036-21 
40100-844-037-21 

*) Стапките од Скопје, се применуваат за сите 
пет општини од Скопје, реден број 30 до 34. 

Б. СПИСОК НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И ЗБИРНИ 
СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ 
ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПОЛЗА НА ОПШТИН-
СКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕД-
НИЦИ 

Општина Збирна 
стапка 

Број на преодната 
сметка кај СОК 

1. Берово 1,20 40410-844-001-58 
2. Битола 1,30 40300-844-002-58 
3. Брод Македонски 0,95 40321-844-003-58 
4. Валандово 1,03 41300-844-031-58 
5. Виница Македонска 2,10 40401-844-032-58 
6. Гевгелија 1,13 41610-844-007-58 
7. Гостивар 1,25 41510-844-008-58 
8. Дебар 1,372 41030-844-004-58 
9. Делчево 1,35 40420-844-005-58 

10. Демир Хисар 1,00 40301-844-006-58 
11. Кавадарци 2,00 41620-844-009-58 
12. Кичево 1,60 40320-844-010-58 
13. Кочани 1,11 40400-844-011-58 
14. Кратово 1,65 40901-844-012-58 
15. Крива Паланка 1,114 40910-844-013-58 
16. Крушево 1,62 41110-844-014-58 
17. Куманово 1,25 40900-844-015-58 
18. Неготино 0,80 41630-844-016-58 
19. Охрид 1,30 41000-844-017-58 
20. Прилеп 0,90 41100-844-018-58 
21. Пробиштип 1,55 41401-844-019-58 
22. Радовиш 1,74 41310-844-020-58 
23. Ресен 1,24 40310-844-021-58 
24. Свети Николе 1,00 41420-844-027-58 
25. Струга 1,40 41020-844-025-58 
26. Струмица 1,38 41300-844-026-58 
27. Тетово 1,00 41500-844-029-58 
28. Титов Велес 1,35 41600-844-030-58 
29. Штип 1,15 41400-844-028-58 
30. Центар 40100-844-033-58 
31. Чаир 40100-844-034-58 
32. Гази Баба 40100-844-035-58 
33. Карпош 40100-844-036-58 
34. Кисела Вода 40100-844-037-58 

Скопје*) 2,00 

пе'] 
*) Стапките од Скопје се 

г општини од Скопје, ред е! 
применуваат на ст 

з број 30 до 34. 

В. СПИСОК НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И ЗБИРНИ 
СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОЛЗА НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, 
ЧИИ СЕДИШТА СЕ НАОЃААТ НА ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ КАДЕ ВРАБОТЕНИОТ ИМА ЖИВЕА-
ЛИШТЕ 

1. ОД СТОПАНСТВОТО: 

Општина За основно 
образование 

За непоср. 
детска зашт. 

Збирна 
стапка 

Број на прео дната 
сметка кај СОК 

1 2 3 4 5 6 
1. Берово 5,80 0,50 6,30 40410-844-001-37 
2. Битола 4,15 0,50 4,65 40300-844-002-37 
3. Брод Мак. 5,00 0,50 5,50 40321-844-003-37 
4. Валандово 5,00 0,34 5,34 41300-844-031-37 
5. Виница Мак. 6,00 0,50 ' 6,50 40401-844-032-37 
6. Гевгелија 4,60 0,50 5,10 41610-844-007-37 
7. Гостивар 5,00 0,50 5,50 41510-844-008-37 
8. Дебар 6,70 0,60 7,30 41030-844-004-37 
9. Делчево 5,00 0,50 5,50 40420-844-005-37 

10. Д. Хисар 5,25 0,45 5,70 40301-844-006-37 
11. Кавадарци 6,00 0,50 6,50 41620-844-009-37 
12. Кичево 6,00 0,50 6,50 40320-844-010-37 
13. Кочани 4,50 0,50 5,00 40400-844-011-37 
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14. Кратово 
15. Кр. Паланка 
16. Крушево 
17. Куманово 
18. Неготино 
19. Охрид 
20. Прилеп 
21. Пробиштип 
22. Радовиш 
23. Ресен 
24. Св. Николе 
25. Струга 
26. Струмица 
27. Тетово 
28. Т. Велес 
29. Штип 
30. Центар 
31. Чаир 
32. Гази Баба 
33. Карпош 
34. Кисела Вода 

Скопје*) 

4,70 
5,00 
5,10 
4,80 
5,60 
5,00 
5,00 
4,50 
5,35 
6,00 
5,00 
3,60 
5,10 
3,80 
5,60 
5,00 

4,80 

0,50 
0,50 
0,50 
0,55 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,80 
0,50 
0,68 
0,50 

0,60 

5,20 
5,50 
5,60 
5,35 
6,10 
5,50 
5,50 
5,00 
5,85 
6,50 
5,50 
4,10 
5,90 
4,30 
6,28 
5,50 

5,40 

40901-844-012-37 
40910-844-013-37 
41110-844-014-37 
40900-844-015-37 
41630-844-016-37 
41000-844-017-37 
41100-844-018-37 
41401-844-019-37 
41310-844-020-37 
40310-844-021-37 
41420-844-027-37 
41020-844-025-37 
41300-844-026-37 
41500-844-029-37 
41600-844-030-37 
41400-844-028-37 
40100-844-033-37 
40100-844-034-37 
40100-844-035-37 
40100-844-036-37 
40100-844-037-37 

•) Стапките од Скопје се применуваат на сите 
пет општини од Скопје, реден број 30 до 34. 

2. ОД НЕСТОПАНСТВОТО 

1. Берово 5,80 0,40 
0,10 

0,30 0,50 7,10 40410-844-001-42 
2. Битола 4,15 0,44 0,07 0,24 0,50 5,40 40300-844-002-42 
3. Брод Мак. 5,00 ОДО 0,15 0,35 0,50 6,10 40321-844-003-42 
4. Валандово 5,00 0,14 0,50 0,33 0,34 6,31 41300-844-031-42 
5. Виница Мак. 6,00 0,60 0,40 0,60 0,50 8,10 40401-844-032-42 
6. Гевгелија 4,60 0,30 0,15 0,30 0,50 5,85 41610-844-007-42 
7. Гостивар 5,00 0,25 ОДО 0,20 0,50 6,05 41510-844-008-42 
8. Дебар 6,70 0,60 0,30 0,072 0,60 8,272 41030-844-004-42 
9. Делчево 5,00 0,30 0,30 0,25 0,50 6,35 40420-844-005-42 

10. Д. Хисар 5,25 0,25 0,15 0,40 0,45 6,50 40301-844-006-42 
11. Кавадарци 6,00 0,35 0,20 0,35 0,50 7,40 41620-844-009-42 
12. Кичево 6,00 1,00 0,50 0,40 0,50 8,40 40320-844-010-42 
13. Кочани 4,50 0,30 0,50 0,25 0,50 6,05 40400-844-011-42 
14. Кратово 4,70 0,40 0,18 0,60 0,50 6,38 40901-844-012-42 
15. Кр. Паланка 5,00 0,20 0,05 0,30 0,50 6,05 40910-844-013-42 
16. Крушево 5,10 0,38 0,50 0,24 0,50 6,72 41110-844-014-42 
17. Куманово 4,80 0,40 ОДО 0,20 0,55 6,05 40900-844-015-42 
18. Неготино 5,60 0,20 ОДО 0,30 0,50 6,70 41630-844-016-42 
19. Охрид 5,00 0,35 0,55 0,15 0,50 6,55 41000-844-017-42 
20. Прилеп 5,00 0,18 0,18 0,19 0,50 

0,50 
6,05 41100-844-018-42 

21. Пробиштип 4,50 0,75 0,20 0,20 
0,50 
0,50 6,15 41401-844-019-42 

22. Радовиш 5,35 0,48 0,30 0,35 0,50 6,98 41310-844-020-42 
23. Ресен 6,00 2,00 0,60 2,05 0,50 11,15 40310-844-021-42 
24. Св. Николе 5,00 0,20 0,35 — 0,50 6,05 41420-844-027-42 
25. Струга 3,60 0,30 0,50 0,25 0,50 5,15 41020-844-025-42 
26. Струмица 5,10 0,33 0,50 0,15 0,80 6,88 41300-844-026-42 
27. Тетово 3,80 ОДО ОДО 0,50 0,50 5,00 41500-844-029-42 
28. Т. Велес 5,60 0,25 0,08 0,30 0,73 6,96 41600-844-030-42 
29. Штип 2,30 2,30 0,50 0,90 0,50 6,50 41400-844-028-42 
30. Центар 

2,30 
40100-844-033-42 

31. Чаир 40100-844-034-42 
32. Гази Баба 40100-844-035-42 
33. Карпош 40100-844-036-42 
34. Кисела Вода 40100-844-037-42 
35. Скопје* 4,80 0,90 ОДО 0,30 0,60 6,70 

*) Стапките означени за Скопје се исти за 
сите општини од Скопје, ред. бр. 30 до 34. 
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2. Називот на списокот „Г" се дополнува и гла-
си: „Список на преодни сметки и збирни стапки 
на придонесите што се плаќаат на републичките 
самоуправни интересни заедници". 

3. Прегледите на стапките I и II Се менуваат и 
гласат: 

„I. П Р Е Г Л Е Д 
на стапките на придонесите на општинските са-
моуправни интересни заедници што се плаќаат од 

личниот доход на работниците 

1. ОД СТОПАНСТВОТО 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Берово 5,80 8,00 0,50 0,75 15,05 
2. Битола 4,15 7,10 0,50 0,75 12,50 
3. Брод Мак. 5,00 7,50 '0,50 0,75 13,75 
4. Валандово 5,00 6,50 0,34 0,42 12,26 
5. Виница Мак. 6,00 7,25 0,50 0,75 14,50 
6. Гевгелија 4,60 7,60 0,50 0,60 13,30 
7. Гостивар 5,00 7,50 0,50 0,75 13,75 
8. Дебар 6,70 7,00 0,60 0,75 15,05 
9. Делчево 5,00 8,00 0,50 0,75 14,25 

10. Демир Хисар 5,25 7,10 0,45 0,75 13,55 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Кавадарци 6,00 7,50 0,50 0,85 14,85 
12. Кичево 6,00 7,50 0,50 0,75 14,75 
13. Кочани 4,50 7,25 0,50 0,75 13,00 
14. Кратово 4,70 7,50 0,50 0,75 13,45 
15. Кр. Паланка 5,00 7,20 0,50 0,75 13,45 
16. Крушево 5,10 7,50 0,50 0,75 13,85 
17. Куманово 4,80 7,50 0,55 0,65 13,50 
18. Неготино 5,60 7,60 0,50 0,75 14,45 
19. Охрид 5,00 7,00 0,50 0,75 13,25 
20. Прилеп 5,00 7,50 0,50 0,75 13,75 
21. Пробиштип 4,50 7,50 0,50 0,75 13,25 
22. Радовиш 5,35 8,00 0,50 0,75 14,60 
23. Ресен 6,00 7,10 0,50 0,75 14,35 
24. Св. Николе 5,00 7,10 0,50 0,75 13,35 
25. Струга 3,60 7,60 0,50 0,75 12,45 
26. Струмица 5,10 7,40 0,80 0,75 14,05 
27. Тетово 3,80 7,50 0,50 0,75 12,55 
28. Т. Велес 5,60 7,60 0,68 0,75 14,63 
29. Штип 5,00 7,25 0,50 0,75 13,50 
30. Центар 
31. Чаир 
32. Гази Баба 
33. Карпош 
34. Кисела Вода 

Скопје*) 4,80 6,80 0,60 0,60 12,80 

2. Нестопанство 
*) Стапките од Скопје се применуваат на сите 

пет општини од Скопје, реден број ,30 до 34. 

*) Стапките од Скопје се применуваат на 
сите пет општини од Скопје, реден број. 30 до 34. 

1. Берово 5,80 0,40 ОДО 0,30 8,00 0,50 0,75 15,85 
2. Битола 4,15 0,44 0,07 0,24 7,10 0,50 

0,50 
0,75 13,25 

3. Брод Македонски 5,00 ОДО 0,15 0,35 7,50 
0,50 
0,50 0,75 14,35 

4. Валандово 5,00 0,14 0,50 0,33 6,50 0,34 0,42 13,23 
5. Виница Македонска 6,00 0,60 0,40 0,60 7,25 0,50 0,75 16,10 
& Гевгелија 4,60 0,30 0,15 0,30 7,60 0,50 0,60 14,05 
7. Гостивар 5,00 0,25 ОДО 0,20 7,50 0,50 0,75 14,30 
8. Дебар 6,70 0,60 0,30 г 0,072 7,00 0,60 0,75 16,022 
9. Делчево 5,00 0,30 0,30 0,25 8,00 0,50 0,75 15,10 

10. Демир Хисар 5,25 0,25 0,15 0,40 7,10 0,45 0,75 14,35 
11. Кавадарци 6,00 0,35 0,20 0,35 7,50 0,50 0,85 15,75 
12. Кичево 6,00 1,00 0,50 0,40 7,50 0,50 0,75 16,65 
13. Кочани 4,50 0,30 0,50 0,25 7,25 0,50 0,75 14,05 
14. Кратово 4,70 0,40 0,18 0,60 7,50 0,50 0,75 14,63 
15. Крива Паланка 5,00 0,20 0,05 0,30 7,20 0,50 0,75 14,00 
16. Крушево 5,10 0,38 0,50 0,24 7,50 0,50 0,75 14,97 
17. Куманово 4,80 0,40 ОДО 0,20 7,50 0,55 0,65 14,20 
18. Неготино 5,60 0,20 ОДО 0,30 7,60 0,50 0,75 15,05 
19. Охрид 5,00 0,35 0,55 0,15 7,00 0,50 0,75 14,30 
20. Прилеп 5,00 0,18 0,18 0,19 7,50 0,50 0,75 14,30 
21. Пробиштип 4,50 0,75 0,20 0,20 7,50 0,50 0,75 14,40 
22. Радовиш 5,35 0,48 0,30 0,35 8,00 0,50 0,75 15,73 
23. Ресен 6,00 2,00 0,60 2,05 7,10 0,50 0,75 19,00 
24. Свети Николе 5,00 0,20 0,35 — 7,10 0,50 0,75 13,90 
25. Струга 3,60 0,30 0,50 0,25 7,60 0,50 0,75 13,50 
26. Струмица 5,10 0,33 0,50 0,15 7,40 0,80 0,75 15,03 
27. Тетово 3,80 ОДО ОДО 0,50 7,50 0,50 0,75 13,25 
28. Титов Велес 5,60 0,25 0,08 0,30 7,60 0,73 0,75 15,31 
29. Штип 2,30 2,30 0,50 0,90 7,25 0,50 0,75 14,50 
30. Центар 
31. Чаир 
32. Гази Баба 
33. Карпош 
34. Кисела Вода 
35. Скопје*) 4,80 0,90 

0,10 0,30 6,80 0,60 0,60 14,10 
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II. П Р Е Г Л Е Д 
на стапките на придонесите на општинските са-
моуправни интересни заедници што се плаќаат од 

доходот 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Берово 0,30 ОДО 0,30 0,50 1,20 
2. Битола 0,50 0,29 0,31 0,20 1,30 
3. Брод Мак. ОДО ОДО 0,25 0,50 0,95 
4. Валандово 0,14 0,33 0,26 0,30 1,03 
5. Виница Мак. 0,60 0,40 0,60 0,50 2,10 
6. Гевгелија 0,40 0,15 0,18 0,40 1,13 
7. Гостивар 0,30 0,15 0,30 0,50 1,25 
8. Дебар 0,60 0,30 0,072 0,40 1,372 
9. Делчево 0,30 0,30 0,25 0,50 1,35 

10. Д. Хисар 0,25 0,15 0,40 0,20 1,00 
11. Кавадарци 0,40 0,30 0,60 0,70 2,00 
12. Кичево 0,60 0,50 0,20 0,40 1,60 
13. Кочани 0,20 0,30 0,21 0,40 1,11 
14. Кратово 0,50 0,05 0,60 0,50 1,65 
15. Кр. Паланка 0,36 0,036 0,218 0,50 1,114 
16. Крушево 0,38 0,50 0,24 0,50 1,62 
17. Куманово 0,40 0Д5 0,20 0,50 1,25 
18. Неготино ОДО ОДО 0,20 0,40 0,80 
19. Охрид 0,20 0,55 0,15 0,40 1,30 
20. Прилеп ОДЗ 0,13 0,14 0,50 0,90 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Пробиштип 0,75 ОДО 0,20 0,50 1,55 
22. Радовиш 0,34 0,50 0,40 0,50 1,74 
23. Ресен 0,60 0,09 0,35 0,20 1,24 
24. Св. Николе 0,35 0,15 ОДО 0,40 1,00 
25. Струга 0,30 0,50 0,20 0,40 1,40 
26. Струмица 0,33 0,50 0,15 0,40 1,38 
27. Тетово ОДО ОДО 0,30 0,50 1,00 
28. Т. Велес 0,30 0,30 0,35 0,40 1,35 
29. Штип 0,25 0,30 ОДО 0,50 1,15 
30. Центар 
31. Чаир 
32. Гази Баба 
33. Карпош 
34. Кисела Вода 

Скопје*) 1,10 ОДО 0,30 0,50 2,00" 

*) Стапките од Скопје се применуваат на сите 
5 општини од Скопје, реден број 30 до 34. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-840/2 
16 јуни 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

293. 
Врз основа на член 158 став 5 од Законот за средно образование („Службен весник на СРМ" 

број 24/70) се објавува извод од Регистарот на верифицираните училишта за средно образование 
И З В О Д 

ОД РЕГИСТАРОТ НА ВЕРИФИЦИРАНИТЕ УЧИЛИШТА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Гимназија „Ацо Русевски" Берово 

2. Гимназија „Јосип Броз-Тито" Битола 
3. Гимназија „Браќа Миладиновци" Битола 
4. Електромашински училишен центар 

„Гуро Салај" Битола 
5. Училишен центар за образование 

стручни кадри „Кочо Рацин" Битола 
6- Земјоделско училиште „Борис Кидрич" Битола 
7. Економско училиште „Јане Сандански" Битола 
8. Медицинско училиште Битола 
9. Музичко училиште Битола 

10. Гимназија „Гоце Делчев" со земјоделски 
паралелки Валандово 

11. Гимназија „Ванчо Прке" со металски 
паралелки Виница 

12. Училишен центар „Јосиф Јосифовски-
Свештарот" Гевгелија 

13. Гимназија „Панче Поповски" Гостивар 
14. Училишен центар „Злате Малакоски" Гостивар 
15. Економско училиште „Чеде Филипов-

ски" Гостивар 
16. Училишен центар за средно образование Демир 

,.Крсте П. Мисирков" Хисар 
17. Гимназија „Здравко Чочковски" Дебар 
18- Гимназија „Методи Митевски-Брицо" Делчево 

19. Гимназија „Јосип Броз-Тито" Кавадарци 
20. Индустриско училиште со практична 

обука „Киро Спанџов-Брко" Кавадарци 
21. Мелиоративно-лозарско училиште 

„Тошо Велков-Пепето" Кавадарци 

гимназиска, а текстилна и дрвопрерабо-
тувачка подготвителен период 
гимназиска 
гимназиска 

електро, металска и енергетска 

автосообраќајна, текстилна и градежна 
поледелска 
економска 
медицинска 
музичка 

гимназиска и земјоделска 

гимназиска и металска 

гимназиска и металска, а електро под-
готвителен период 
гимназиска 

металска, електро и неметалска 

економска 
гимназиска, а текстилна и ракувачи на 
рударски машини подготвителен период 
гимназиска 
гимназиска, а угостителска и металска 
подготвителен период 
гимназиска 

електро, металска и рударска 

лозарско-винарска и мелиоративна 
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22. Шумарски училишен центар „Иво 
Рибар-Лола" Кавадарци 

23. Центар за средно образование „Мирко 
Милески" Кичево 

24. Гимназија со економски паралелки 
„Љупчо Сантов" Кочани 

25. Електро-машински училишен центар 
„Гошо Викентиев" Кочани 

26. Гимназија „Митко Пенушлиски" Кратово 
27. Гимназија „Моша Пијаде" Крива 

Паланка 
28. Центар за стручно образование и оспо-

собување при Заедницата за вработу- Крива 
вање Паланка 

29. Училишен центар „Наум Наумовски-
Борче" Крушево 

30. Училишен центар за средно образование Куманово 

31. Училишен центар за средно образование Македонски 
„Вељко Влаховић" Брод 

32. Училишен центар за средно образование 
„Јосип Броз-Тито" Неготино 

33. Гимназија со економски паралелки 
„Климент Охридски" Охрид 

34. Електро-машински училишен центар 
„Тито" Охрид 

35. Угостителско училиште „Ванчо Пито-
шески" Охрид 

36. Гимназија „Мирче Ацев" Прилеп 
37. Електро-машински училишен центар 

„Ристо Ристески-Ричко" Прилеп 
38. Хемиско-технолошки училишен центар 

прехранбена насока „Борка Талески" Прилеп 
39. Техничко дрвопреработувачко училиште 

„Трајко Бошковски-Тарцан" Прилеп 
40. Тутунско училиште „НХ Орде Чопела" Прилеп 
41. Земјоделско училиште со практична 

обука е. Славеј Прилеп 
42. Економско училиште „Кузман Јосифов-

ски-Питу" Прилеп 
43. Трговски училишен центар „Трети 

ноември" Прилеп 
44. Медицинско училиште — акушерски 

смер Прилеп 
45. Индустриски училишен центар „Илија 

Игески-Цветан" Прилеп 
46. Гимназија „Наум Наумовски-Борче" Пробиштип 
47. Рударско-геолошко средно техничко _ 

училиште Пробиштип 
48. Гимназија „Коста Сусинов" Радовиш 

49. Училишен центар за средно образование 
„Јосип Броз-Тито" Ресен 

50. Гимназија „Кочо Рацин" Св. Николе 
51. Училишен центар за занимања во 

земјоделието Св. Николе 
52. Гимназија „Цветан Димов" Скопје 
53. Гимназија „Горѓи Димитров" Скопје 
54. Гимназија „Јосип Броз-Тито" Скопје 
55. Гимназија „Орце Николов" Скопје 
56. Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин" Скопје 
57. Гимназија „Никола Карев" Скопје 
58. Гимназија со паралелки на економско 

училиште „Кочо Рацин" — Горче Петров Скопје 
59. Гимназија „Браќа Миладиновци" 

Драчево Скопје 
60. Гимназија „Зеф Љуш-Марку" Скопје 
61. Електро-машински училишен центар „Никола Тесла" Скопје 

шумарска 

гимназиска, рударска и металска, а 
енергетска и економска подготвителен 
период 

гимназиска и економска 

електро, металска, автосообраќајна и 
графичка 
гимназиска 
гимназиска и текстилна, а металска 
подготвителен период 

металска (за возрасни) 

гимназиска и златаро-филигранска 
полед ел ска, земјоделска механизација, 
електро-металска, економска, гимнази-
ска, трговска и услужни дејности, а 
автосообраќајна подготвителен период 

гимназиска и дрвопреработувачка 

гимназиска и прехранбена 

гимназиска и економска, а медицинска 
подготвителен период 

електро и металска 

угостителска 
гимназиска 

металска, електро и енергетска 

прехранбена 

дрвопреработувачка 
тутунска 

поледелска 

економска 

трговска 

медицинска 

текстилна и рударска 
гимназиска 

рударска и геолошка 
гимназиска, а рударска подготвителен 
период 

гимназиска поледелска и овоштарска 
гимназиска 

пол ед ел ска и земјоделска механизација 
гимназиска 
гимнависка 
гимназиска 
гимназиска 
гимназиска 
гимназиска 

гимназиска и економска 

гимназиска 
гимназиска 

електро, металска и енергетска 
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62. Центар за образование при рудници и 
железарница „Скопје" 

63. Средно стручно училиште за одделни 
занимања од металска и електро струка 
„Коце Металец" 

64. Градежно-машински центар за образо-
вание на кадри во градежништвото 

65. Хемиски училишен центар „Марија 
Кири Склодовска" 

66. Дрвопреработувачко училиште 
„Димитрије Туцовиќ" 

67. Автосообраќаен училишен центар 
„Боро Петрушевски" 

68. Угостителско училиште со практична 
обука 

69. Средно стенодактилографско училиште 
70. Економско училиште „Борис Кидрич" 
71. Економско училиште „Моша Пијаде" 
72. Трговски училишен центар 
73. Медицински училишен центар 

„Д-р Панче Караѓозов" 
Музичко училиште 

75- Балетско училиште 
76- Училишен центар за занимања 

„Димитар Влахов" 

77. Училиште за физичка култура 
„Методија Митевски-Брицо" 

78. Училишен центар на железничарите 
79. Работнички универзитет „Кочо Рацин" 

а) Машинско техничко училиште за 
заварувачи 

б) Економско училиште 
в) Училиште за образование техничари 

од противпожарна насока 
80. Центар за стручно образование при 

Заедницата за вработување 

81- Училиште за занимања при Заводот 
за рехабилитација на деца и младинци 
со оштетен вид 

82. Центар за професионална рехабилита-
ција на младинци со оштетен слух 

83. Училиште за применета уметност 
84. Гимназија „Браќа Миладиновци" 
85. Металско училиште за занимања при 

Заедницата за вработување 
86. Градежен училишен центар „Нико 

Нестор" 

87. Гимназија „Јане Сандански" 
88. Училишен центар за електро и метал-

ска струка 
89. Земјоделско училиште „Димитар 

Влахов" 

90. Економско училиште „Вељко Влаховиќ" 
91. Училиште за занимања од текстилна и 

неметалска насока при Работничкиот 
универзитет 

92. Гимназија „Кирил П е ј ч и н о в и ћ 
93. Текстилен училишен центар 
94. Средно медицинско училиште за меди-

цински -Кгѕптари 
95. Училишен центар за образование струч-

ни кадри во стопанството „Моша 
Пијаде" 

96. Гимназија „Кочо Рацин" 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 
Скопје 
Скопје 
Скопје 
Скопје 

Скопје 
Скопје 
Скопје 

Скопје 

Скопје 
Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 
Струга 

Струга 

Струга 

Струмица 

Струмица 

Струмица 

Струмица 

Струмица 
Тетово 
Тетово 

Тетово 

Тетово 

Т. Велес 

металска и металуршка 

електро и металска 

градежна и градежна механизација 

хемиска 

дрвопреработувачка 

автосообраќајна 

угостителска 
стенодактилографска 
економска и управна 
економска 
трговска 

медицинска 
музичка 
балетска 

текстилна, графичка, стакларска, ус-
лужни дејности, прехранбена, кожар-
ска, гумарска, изработка и преработка 
на хартија и хемиска 

физичка култура 
металска и сообраќајно-комерцијална 

металска, економска и противпожарна 
(за возрасни) 

електро, металска и противпожарна 
(за возрасни) 

преработка на пластика и картонажа и 
манипулант на телефонски централи 

металска, графичка, градежна, текстил-
на и. услужни дејности 
применета уметност 
гимназиска 

металска и текстилна 

градежна, а текстилна и металска 
подготвителен период 
гимназиска 

електро и металска 

поледелска, а текстилна подготвителен 
период 
економска 

неметалска и текстилна 
гимназиска 
текстилна 

медицинска 

поледелска, земјоделска механизација, 
автосообрѕОсајна и трговска, а прехран-
бена и угостителска подготвителен 
период 
гимназиска, а медицинска подготвителен 
период 
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у/. хемиско-технолошко-техничко 
училиште „Борис Кидрич" 

98. Економско училиште „Јовче 
Тесличков" 

99. Индустриско училиште „Коле Недел-
ковски" со практична обука 

100. Гимназија „Славчо Стојменски" 
101. Електро-металски училишен центар 
102. Текстилен училишен центар 
103. Училиште за медицински сестри и 

акушерки 
104. Музичко училиште 

Број 03-1233 
11. V. 1978 година 

Скопје 

Т. Велес 

Т. Велес 

Т. Велес 

Штип 
Штип 
Штип 

Штип 
Штип 

хемиско-технолошка и металуршка 

економска 

електро, металска, текстилна и неме-
талска, а угостителска подготвителен 
период 
гимназиска 
електро и металска 
текстилна 

медицинска 
музичка 

Републички секретар за 
образование и наука, 

Анатоли Дамјановски, е. р. 

294. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 59 од Самоуп-
равната спогодба за меѓусебните односи во здру-
жениот труд од 8 декември 1973 година склучена 
меѓу работниците во Работната организација за 
снабдување и промет со селско-стопански произво-
ди и индустриска кланица со ладилник „Горни По-
лог" во Гостивар, на основа членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и алинејата 2 на став 1 на член 
15 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 
април 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека членот 59 од Самоуп-
равната спогодба за меѓусебните односи во здруже-
ниот труд од 8 декември 1973 година, склучена ме-
ѓу работниците во Работната организација за снаб-
дување и промет со селско-стопански производи и 
индустриска кланица со ладилник „Горни Полог" 
во Гостивар, во времето на важењето не бил во 
согласност со членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и со ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд. 

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

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Работната организација за снаб-
дување и промет со селско-стопански производи и 
индустриска кланица со ладилник „Горни Полог" 
во Гостивар, на начинот определен за објавување 
на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружен труд во Скопје му 
поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија 
со барање да ја оцени уставноста и законитоста на 
членот 59 од самоуправната спогодба означена во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот оспорениот член од самоуправната спогодба 
не бил во согласност со уставното начело на рас-
пределба според трудот утврдено во членот 22 од 
Уставот на СР Македонија, а подоцна разработено 
во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд, затоа што предвидувал личниот доход на ра-
ботниците по основот минат труд да се пресметува 
само на работниот стаж поминат во работната ор-
ганизација. 

Во одговорот примен од Работната организација 
за снабдување и промет со селско-стопански про-

изводи и индустриска кланица со ладилник „Горни 
Полог" во Гостивар е наведено дека работниците, 
усвојувајќи ја означената самоуправна спогодба, се 
сложиле личниот доход на работниците по осно-
вот минат труд да се пресметува само на работниот 
стаж во работната организација. Според мислење-
то изнесено во одговорот, секое решение за вред-
нување на минатиот труд би било исправно само 
под услов да биде прифатено од сите работници во 
организациј ата. 

5. Врз основа на поднесените писмени прилози 
и докази, Судот на седницата утврди дека во ста-
вот 1 на оспорениот член 59 од означената само-
управна спогодба е определено личниот доход, прес-
метан на начин утврден во претходниот член (а во 
претходниот член се зборува за тековниот личен 
доход) се зголемува по основот минат труд и тоа: 
од 1 до 10 години работен стаж се плаќа по 20 ди-
нари за секоја година, и од 21 до 30 години рабо-
тен стаж се плаќа по 30 динари за секоја година. 
Во ставот 2 на овој член е определено зголемува-
њето на личниот доход по основот минат труд да 
се врши само за работниот стаж поминат во работ-
ната организација „Горни Полог" во Гостивар. Су-
дот потоа утврди дека Самоуправната спогодба за 
меѓусебните односи во здружениот труд, чиј член 
59 е оспорен со предлогот, престанала да важи на 
13 јануари 1978 година кога влегла во сила новата 
Самоуправна спогодба за заедничките основи и ме-
рила за распределување на чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи и заеднич-
ка потрошувачка и надоместоци на работниците 
на товар на материјалните трошоци, усвоена од 
работниците во означената работна организација на 
референдумот одржан на 13 јануари 1978 година. 

И покрај тоа што оспорената одредба од само-
управната спогодба престанала да важи, Судот од-
лучи, согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на 
СР Македонија и ставот 2 на член 14 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, постапката да не ја запре, туку да оцени дали 
оспорениот член 59 од самоуправната спогодба во 
времето на неговото важење бил во согласност со 
Уставот и законот, за да се создадат можности за 
отстранување на последиците од неговата примена. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
определено на секој работник, во согласност со на-
челото 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 
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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 основната 
организација. Според ставот 2 на член 126 од Зако-
нот за здружениот труд личниот доход на работ-
никот се утврдува според резултатите од неговиот 
труд и според неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен труд и со управувањето и стопанисува-
њето со општествените средства како со свој и 
општествен минат труд, го дал за зголемувањето на 
доходот на основната организација, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и сразмер-
но со порастот на продуктивноста на својот труд 
и на трудот на работниците во другите основни ор-
ганизации со кои ги здружил трудот и средствата и на 
вкупниот општествен труд. Од овие уставни и за-
конски одредби произлегува дека личниот доход 
на работникот како по основот тековен труд така 
и по основот минат труд треба да се утврдува во 
зависност од резултатите на неговиот труд и него-
виот личен придонес во зголемувањето на доходот 
на основната организација. 

Имајќи предвид дека, резултатите од трудот не 
се исти ка ј сите работници, Судот смета дека не е 
во согласност со уставното начело на распределба 
според трудот личниот доход на работниците по 
основот минат труд да се утврдува во еднаков 
фиксен износ. Освен тоа, според мислењето на Су-
дот, доколку работникот со својот минат труд при-
донесувал за зголемувањето на доходот на основ-
ната организација, тогаш неговото учество во рас-
пределбата на средствата за лични доходи по осно-
вот минат труд не може да биде ограничено само 
на определено време од неговиот работен стаж (до 
10 години односно до 30 години како што е во кон-

кретниот случај). Исто така Судот смета дека, ко-
га како мерило за утврдување личниот доход на 
работникот по основот минат труд се зема работ-
ниот стаж, тогаш треба да се зема предвид вкуп-
ниот работен стаж на работникот, а не само работ-
ниот стаж во соодветната работна организација. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 59 од 
самоуправната спогодба личниот доход на работ-
ниците по основот минат труд е определен во ф и к -
сни износи, како и со оглед на тоа што како ме-
рило е земен само работниот стаж во работната 
организација и тоа до одредена граница, Судот 
оцени дека тој во времето на важењето не бил во 
согласност со уставното начело за распределба спо-
ред трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот 
за здружениот труд. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од 
Законот 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 разјаснување на работите по пред-
метот не е неопходно присуството на учесниците 
во постапката. 

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

У. бр. 22/78 
19 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
244. 

Врз основа на точката 7.2. од Резолуцијата за 
политиката за остварување на Општествениот план 
на Социјалистичка Република Македонија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година во 1978 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/77), а согласно 
член 16 од Договорот за спроведување на полити-
ката на цените во 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 12/78), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија и собранијата на општините се 
согласија за спроведувањето на политиката на це-
ните во 1978 година и склучија 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕ-
НИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАД-
ЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ 

ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините во рамките на 
своите права, обврски и овластувања, во согласност 
со системот и општествената контрола на цените, ќе 
преземаат соодветни мерки заради спроведување на 
политиката на економската стабилизација утврдена 
со Резолуцијата за политиката за остварување на 
општествениот план на СР Македонија за перио-
дот од 1976 до 1980 во 1978 година и со Договорот за 
спроведувањето на политиката на цените во 1978 го-
дина склучен помеѓу Сојузниот извршен совет и 
извршните совети на собранијата на социјалистич-
ките републики и социјалистичките автономни пок-
раини. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
Член 2 

Потписниците на овој договор се обврзуваат 
дека ќе преземаат економски и други мерки и ќе 
создаваат услови порастот на цените и трошоците 
за живот да биде понизок од порастот во 1977 го-
дина. 

Тргнувајќи од определбата од ставот 1 на овој 
член, порастот на цените за производите и услу-
гите од надлежност на Републиката и општините 
и трошоците за живот, во декември 1978 година во 
однос на декември 1977 година, може да изнесува: 

— Цените на производите: 
на индустриски производи 8% 
на земјоделски производи 8% 

— Цените на услугите 9% 
— Цените на мало 11% 
— Трошоци за живот 11—12% 

Член 3 
Зголемувањето на цените по одделни произво-

ди и услуги по дејности и гранки ќе се врши ди-
ференцирано и селективно со општествено догова-
рање. самоуправно спогодување и со одлуки на 
надлежните органи на Републиката и општините, 
при што ќе се врши усогласување на односите во 
цените на оние сектори каде се пореметени услови-
те во стекнувањето на доходот и каде се поизра-
зени диспаритетите на цените. 

При одлучувањето за зголемување на цените, 
организациите на здружениот труд и самоуправни-
те интересни заедници се должни да поаѓаат од 
критериумите на системот на цените и од потре-
бата за спречување на негативното влијание од це-
ните на вкупните токови на репродукцијата и на 
трошоците за живот. 
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Член 4 
Потписниците на овој договор се согласни да 

обезбедат постапно, побавно и селективно помес-
тување на цените на производите и услугите и са-
мо кога е неопходно. Субјектите во одлучувањето 
како и надлежните органи за цени, во спроведу-
вањето на општествената контрола на цените, ќе 
овозможуваат зголемување на цените по правило 
само еднаш годишно, освен кога тоа не е поинаку 
определено со самоуправни спогодби, односно оп-
штествени договори за цените, склучени според 
важечките прописи. 

На побавното зголемување на цените и трошо-
ците за живот ќе се влијае и со динамиката на по-
местување на цените на начин со кој ќе се обез-
бедува рамномерно влијание од порастот на цените 
и на трошоците за живот во текот на целата го-
дина. 

Член 5 
Продажните и заштитните цени на земјодел-

ските производи (млеко и друго), како и премиите 
за овие производи, ќе се утврдуваат со примена на 
критериумите од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 1976—1980 го-
дина, Законот за основите на системот на цените и 
општествената контрола на цените, како и Пра-
вилникот за критериумите и методологијата кои ќе 
се применуваат во општествената контрола на це-
ните за земјоделските производи. 

Член 6 
Потписниците на договорот ќе се залагаат за 

обезбедување на поповолни движења на цените на 
земјоделските прехранбени производи на пазариш-
тата, особено со организирање на општествениот 
сектор за подобро снабдување на поголемите пот-
рошувачки центри, со договарање на производст-
вото и поорганизиран настап во откупот и проме-
тот, како и по пат на контрола на цените на овие 
производи во продажбата на непосредните потро-
шувачи — граѓаните и нивното влијание на порас-
тот на трошоците за живот и на вкупното ниво на 
цените на мало. 

Член 7 
Потписниците на овој договор посебно ќе го 

поттикнуваат, развиваат и пратат поврзувањето со 
самоуправни спогодби за соработка односно за здру-
жување на трудот и средствата на производните 
и прометните организации и нивното учество во 
заедничкиот приход односно во продажните цени 
кои се формираат по важечките прописи. 

Потписниците на овој договор ќе настојуваат со 
самоуправното спогодување, системот на маржа, ра-
боти и бонификации во прометот да се трансфор-
мира во заеднички приход на производителските и 
прометните организации на здружениот труд што 
тие ќе ги распоредуваат меѓусебно според придо-
несот и неговото остварување, како и ќе преземат 
мерки да се обезбеди евидентирање на овие само-
управни спогодби и следење на нивната усогласе-
ност со политиката на цените. 

До склучувањето на самоуправна спогодба од 
ставот 1 на овој член доколку со трансформација-
та на маржите, работите и бонификациите преку 
склучените самоуправни спогодби се загрозува 
спроведувањето на политиката на цените потпис-
ниците на овој договор со прописи ќе го регули-
раат учеството на прометните организации на здру-
жениот труд во продажната цена. 

Член 8 
Измените на цените на електричната енергија 

ќе се врши во согласност со Договорот за обезбеду-
вање подолгорочно решавање на системот и спро-
ведувањето на политиката на цените за комплексот 
на енергетиката што треба да се склучи во I полу-
годие од оваа година. 

До склучувањето на договорот од претходниот 
став, измените на цените за електричната енерги-
ја ќе се врши во согласност со политиката на це-
ните за 1978 година и одредбите од овој договор. 

, Член 9 
Цените на другите производи од надлежност на 

Републиката и општините ќе се поместуваат во 
рамките на утврдената политика на цени и во сог-
ласност со овој договор. 

Член 10 
За спроведувањето на утврдената политика на 

цени, потписниците на овој договор се согласни со 
селективен пристап да обезбедат порастот на це-
ните на услугите во 1978 година да биде осетно по-
бавен од порастот во 1977 година. 

Потписниците на овој договор се согласни: 
— повисоките зголемувања на цените остваре-

ни во 1977 година ка ј одделни групи на услуги да 
се имаат предвид при одлучувањето за поместува-
њето на цените на услугите во 1978 година; 

— одделно внимание да се посвети на цените 
на услугите кои се од битно влијание за животниот 
стандард, односно трошоците за живот; 

— за услугите кои немаат во полна мера паза-
рен карактер, а имаат монополска п о л о ж и , над-
лежните органи во Републиката и општините ќе 
преземаат мерки, цените на тие услуги да се утвр-
дуваат со општествено усогласено договарање на 
поширока основа со учество на претставници на 
потрошувачите — граѓаните за да се обезбеди дос-
ледно спроведување на утврдената политика на 
цени; 

— промените на цените на сообраќајните услу-
ги ќе се вршат селективно, а во согласност со утвр-
дената политика на цени; 

— станарините постапно ќе се усогласуваат со 
градежната цена на станот, со истовремено вове-
дување на диференцирано субвенционирање на ста-
нарините, а порастот на закупнините за деловниот 
простор ќе треба да се движи во рамките на поли-
тиката за цените; 

— зголемување на цените на занаетчиските ус-
луги да се движи осетно побавно во споредба со 
оствареното во 1977 година, а цените на комунални-
те услуги со диференциран пристап, можат да се 
зголемуваат најмногу до утврдениот пораст на це-
ните на услугите вкупно. 

Движењето на цените на останатите услуги да 
биде во рамките на утврдената политика на цени-
те во 1977 година. 

Член 11 
Поместувањето на цените на угостителските ус-

луги може да биде до оствареното зголемување во 
1977 година, а туристичките услуги во рамките на 
утврдената политика на цените. 

Член 12 
Со цел да се оствари политиката на станбената 

изградба во 1978 година, потписниците на овој до-
говор се обврзуваат да го забрзаат склучувањето 
на договори и самоуправни спогодби за регулира-
ње на трошоците на градењето на станови, и да се 
определи начинот, условите и мерилата за форми-
рање на цената на станот. 

Член 13 
Во дејностите во кои се конституирани самоуп-

равни интересни заедници, цените ќе се формираат 
во рамките на тие заедници, а врз основа на утвр-
дените планови и програми и во согласност со сис-
темот на цените и општествената контрола на це-
ните и утврдената политика на цените, а во сог-
ласност со овој договор. 
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Член 14 
Потписниците на овој договор со даночни, кре-

дитни и други олеснувања, како и со давање попо-
волни услови за користење и проширување на ма-
лопродажната мрежа, пазаришниот простор и из-
градбата на магацински просторни и друго, ќе ја 
поттикнуваат подобрата снабденост на население-
то и другите потрошувачи на основни прехранбени 
производи, а посебно со зеленчук и овошје. 

ч Член 15 
Потписниците на овој договор ќе обезбедуваат 

потребна соработка со Стопанската комора на Ма-
кедонија, деловните здруженија, самоуправните 
организации и заедници и со организациите на пот-
рошувачите, во преземањето на конкретните мер-
ки и акции, а заради обезбедување на непречен 
промет на производите и услугите на единствениот 
Југословенски пазар, спречување на неоправдано 
зголемување на бројот на посредниците во проме-
тот и неоправданото зголемување на цените и 
слично. 

Член 16 
Потписниците на овој договор се обврзуваат да 

преземат мерки за формирање и унапредување на 
материјалните резерви и навремено да интервени-
раат на пазарот, во случаи на пореметување на 
снабденоста на населението и другите потрошувачи 
на пазарот. 

Член 17 
Републичката и општинските пазарни инспек-

ции, во рамките на своите овластувања, ќе презе-
маат соодветни мерки со кои ќе се придонесе за 
остварувањето на договорената политика во облас-
та на пазарот и цените во 1978 година и за оствару-
вање на законитоста на ова подрачје. 

Член 18 
Потписниците^ на овој договор ќе создаваат ус-

лови и ќе настојуваат, во согласност со своите над-
лежности, да обезбедат јавност во работата и пос-
тапката за одлучувањето на цените и ќе овозмо-
жуваат информираност на работните луѓе и граѓа-
ните за причините за зголемувањето на цените. 

Член 19 
Потписниците на овој договор, редовно меѓу-

себно ќе соработуваат и ќе се усогласуваат во пре-
земањето на мерки за обезбедување реализацијата 
на договореното спроведување на политиката на 
цените. 

Член 20 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Потписници: 
Извршниот совет на Соб-

ранието на СР Ма-
кедонија, 

Собранието на општината 
Битола, 

Собранието на општината 
Берово, 

Собранието на општината 
Македонски Брод, 

Собранието на општината 
Валандово, 

Собранието на општината 
Виница, 

Собранието на општината 
Гевгелија, 

Собранието на општината 
Гостивар, 

Собранието на општината 
Дебар, 

Собранието на општината 
Делчево 

Собранието на општината 
Демир Хисар, 

Собранието на општината 
Кавадарци, 

Собранието на општината 
Кичево, 

Собранието на општината 
Кочани, 

Собранието на општината 
Кратово, 

Собранието на општината 
Крива Паланка, 

Собранието на општината 
Крушево, 

Собранието на општината 
Неготино, 

Собранието на општината 
Куманово, 

Собранието на општината 
Охрид, 

Собранието на општината 
Прилеп, 

Собранието на општината 
Пробиштип, 

Собранието на општината 
Радовиш, 

Собранието на општината 
Ресен, 

Собранието на град Скоп-
је (собранијата на општи-
ните „Гази Баба", „Кар-

пош", „Кисела Вода", 
„Центар" и „Чаир"), 

Собранието на општината 
Свети Николе, 

Собранието на општината 
Струга, 

Собранието на општината 
Струмица, 

Собранието на општината 
Тетово, 

Собранието на општината 
Титов Велес, 

Собранието на општината 
Штип, 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
245. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

Врз основа на член 27 став 2 од Статутарната 
одлука за организација и остварувањето на само-
управувањето во Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Скопје, 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита — Скопје, на 
седницата одржана на 9 мај 1978 година, во соглас-
ност со Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. За Секретар на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Скоп-
је се именува Димче Кираџиски, досегашен Секре-
тар на Заедницата. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од наредниот ден и 
ќе се објави во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 06-307/1 
9 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедни-

ца за социјална заштита, 
Исмаилаки Емурлаи, е. р. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-4506/5 
6 април 1978 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

246. 
Врз основа на член 303 став 2 од Статутот на 

Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 19/76), Собранието на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување на град 
Скопје, на заедничка седница на сите собори на 
делегатите одржана на 6 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Членот 40 од Статутот на Заедницата на здрав-

ството и здравственото осигурување на град Скоп-
је се менува и гласи: 

„Покрај задолжителните видови на здравстве-
на заштита, осигурениците — земјоделци од член 
25 и 26 од овој статут остваруваат и други права 
од здравствената заштита што самостојно ги утвр-
дува Заедницата и тоа: 

1. Прегледи и лекување како и потребни лабо-
раториски испитувања во врска со овие прегледи 
ка ј лекар од општа пракса и лекар специјалист во 

, амбулантно-поликлиничките единици на здравствен 
дом. 

2. Прегледи и лекување и вадење на заби во 
амбулантно-политиклинички единици на здравст-
вен дом вклучувајќи ја и специјалистичката орто-
д о к с ја. 

3. Права на превоз со кола за итна помош ко-
га е тоа неопходно за пренос на болниот од станот 
до најблиската здравствена организација која мо-
же да му укаже потребна лекарска помош. 

Правата утврдени со ставот 1 од овој член оси-
гурениците — земјоделци можат да ги користат во 
други здравствени организации на здружен труд 
надвор од подрачјето на Заедницата само доколку 
е во прашање итен или инаку оправдан медицин-
ски случај. 

Осигурениците-земјоделци од ставот 1 на овој 
член учествуваат во трошоците на здравствена заш-
тита оо свои средства во висина од 50% од догово-
рената вредност на здравствените услуги во случај 
на стационарно лекување во сите стационарни 
здравствени организации, вклучувајќи ги и специ-
јалистичките стационари, освен стационарите со 
примена на природни фактори за лекување". 

247. 
Врз основа на член 198 став 1 точка 2 од Ста-

тутот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување Охрид, на 
седницата одржана на 24 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 

И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1977 
ГОДИНА 

Се усвојува завршната сметка на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување за 1977 година која содржи: 

1. П Р И Х О Д И 
— придонес од доходот на ОЗТ 

општ. сектор 2.620.778,25 
— придонес од приход на СИЗ за 

пензионери 8.682.640,90 
— придонес од личниот доход од ОЗТ 

општ. сектор 46.084.183,90 
— придонес од личниот доход на 

земјоделците 1.222.782,50 
— придонес од личниот доход од об-

врзници со самостојна дејност 666.312,00 
— придонес од личен доход на ра-

ботници вработени ка ј граѓани 220.921,80 
— придонес на југословенски работ-

ници вработени во странство 250.264,95 
— приход од буџет на ОПЗ на борци 599.534,00 
— надоместок на странски лица по 

коонвенции 3.066.969,55 
— приходи од солидарноста на зем-

ј оделците 386.658,00 
— останати приходи 146.517,60 

Вкупно остварени приходи 
2. ВКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ 
3. Остварен вишок на приходи 

63.947.563,45 
63.279.941,45 

667.622,44 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Бр. 05-822 
24 февруари 1978 година 

Охрид 
Претседател, 

Раде Смилески, е. р. 



Стр. 662 — Бр. 24 26 јуни 1978 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО 

248. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 9 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 2 
точка 4 во врска со член 26 став 2 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кратово, Собранието на Заедницата на здравст-
вото и здравственото осигурување — Кратово, на 
седницата на Соборот на корисници на услугите — 
работници и Соборот на даватели на услугите, одр-
жана на 26 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците за 1978 година се утвр-
дува во висина од 7,5% од бруто личниот доход и 
другите примања во која се содржани: 

— стапките на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови здравствена заштита од 
3% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 4,5%. 

Стапката на придонесот за проширена репро-
дукција во здравството се определува во висина 
од 0,50% од бруто личен доход. 

Член 2 
За обврзниците на придонесот за здравственото 

осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување, на кои според 
член 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот Закон 
основицата е определена во нето лични примања, 
стапката на придонесот за здравственото осигуру-
вање се утврдува во висина од 11,00% од нето ос-
новицата која содржи: 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови здравствена заштита од 
4,40% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 6,60%. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува во ви-
сина од 0,50% од определената основица. 

Основицата на пресметувањето на придонесот 
од претходниот став претставува: 

1. остварениот доход намален за пресметаните 
законски и договорни обврски односно данокот на 
доходот за организации на здружениот труд; 

2. бруто личен доход на работниците вработени 
во општествено-политичките организации и здру-
женијата и други работни заедници што не се 
организирани како организации на здружен труд. 

Член 4 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство на работниците испратени 
во странство од основните организации на здру-
жениот труд деташирани работници се определува 
по стапка од 20% од утврдената основица. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со законски прописи и 
општи акти на Заедницата. 

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

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

Бр. 01-4571/1 
26 декември 1977 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

249. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 1 
точка 4 во Ерска со член 26 став 2 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Кратово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кратово, 
на седницата на Соборот на делегатите корисници 
на услугите-земјоделци и Соборот на делегатите на 
даватели на услугите, одржана на 26 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и из-

носите на придонесите за здравственото осигуру-
вање на земјоделците за подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следни-

те придонеси на здравственото осигурување: 
1. За осигуреници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход): 
а) по стапка од 10% на катастарскиот приход; 
б) по 80,00 динари годишно за секое осигурено 

лице; 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја а се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

— по 200,00 динари за домаќинство. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот за 

здравственото осигурување на земјоделците се рас-
поредуваат: 

— 60% за задолжителни видови на здравстве-
ната заштита; 

— 40% за правата што самостојно ги утврдува 
Заедницата и за другите права и обврски од здрав-
ственото осигурување. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01-4572/1 
26 декември 1977 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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250. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 9 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 1 
точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кратово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Кратово, на седницата на Со-
борот на корисници на услугите — работници и 
Соборот на даватели на услугите — одржана на 
26 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ФОНДОТ НА РАБОТНИЧКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Фондот на работничкото осигурување во 1978 

година ќе учествува со сума од 700.000 (седумсто-
тини илјади) динари во покривање на трошоците за 
проширување на задолжителни видови на здрав-
ствена заштита на земјоделските осигуреници. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ",а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-4573/1 
26 декември 1977 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

251. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Кратово, на 
седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд во здравството 
— даватели на услугите, врз основа на член 25 став 
3 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/72) и член 25 
став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кратово, одржана на 
26 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на лица вработени ка ј приват-
ни работодавци, за кои со Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението не е утврдена ос-
новицата за придонес. 

Член 2 
За вработените лица ка ј приватните работодав-

ци, основица е личниот доход договорен меѓу ра-
ботодавецот и работникот, но не помалку од след-
ните износи: 

— за неквалификувани работници 1.600 — ди-
нари; 

— за полу квалификувани работници 1.700 — 
динари; 

— за квалификувани работници 2.200 — ди-
нари; 

— за висококвалификувани работници 2.700 — 
динари; 

— за домашни помошнички 1.600 — динари. 

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

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

Бр. 01-4574/1 
23 декември 1977 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

252. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Кратово, на 
седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работниците од здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите одржана на 26. 12. 1977 го-
дина, врз основа на член 13 став 1 точка 2 од За -
конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/74), 
член 24 точка 6 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), 
член 25 став 1 точка 4 и член 26 став 2 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кратово, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ЗДРАВСТ-
ВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВ-
ЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ, СО 

КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на при-

донесот за здравственото осигурување на членовите 
на семејствата на југословенските државјани вра-
ботени во странски земји — со кои не се склучени 
спогодби за здравствено осигурување а се осигу-
рени ка ј странските носители на осигурувањето 
чии членови на потесното семејство постојано ж и -
веат на територијата на оваа Заедница. 

Член 2 
Придонесот од претходниот член, обврзници — 

југословенски државјани — го плаќаат во постојан 
месечен износ од 120 — динари за еден член на 
семејството. 

Член 3 
Придонесот се плаќа однапред во полза на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Кратово за здравствено оси-
гурување на работниците. 

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

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

Бр. 01-4575/1 
26 декември 1977 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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253. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Кратово, на 
седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работниците од здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 26. 12. 1977 го-
дина, врз основа на член 23 од Законот за здравст-
веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/74) и член 25 став 1 
точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Кратово, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членови на 
семејството и другите лица што се осигурени спо-
ред Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствената заштита на 
населението, како и условите под кои се смета дека 
издржуваното лице нема сопствени приходи довол-
ни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека член на семејството нема сопст-

вени приходи доволни за издржување: 
1. ако нема сопствени приходи; 
2. ако има сопствени приходи, освен приходи-

те од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% 
месечно од износот на минимален личен доход ут-
врден со републичкиот пропис; 

3. ако има приход од земјоделие (катастарски 
приход) кој не го надминува износот од 1.000 ди-
нари годишно по член на семејството; 

4. ако членот на семејството покрај приходите 
од земјоделие има и други приходи, а збирот на 
тие приходи не го надминува збирот на износите 
од одредбите на точките 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Се смета дека осигуреникот го издржува членот 

на семејството, ако тој член на семејството нема 
сопствени приходи доволни за издржување и ж и -
вее во заедничко семејство на осигуреникот, а во 
случај на одвоен живот ако осигуреникот на име 
издршка му дава најмалку 500 — динари месечно. 

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

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

Бр. 01-4576/1 
26 декември 1977 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

254. 
Врз основа на член 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кратово, Собранието на Општинската за-

едница на здравството и здравственото осигурување 
— Кратово, на заедничката седница на Соборот на 
делегатите работници — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на организацијата од здру-
жениот труд во здравството — даватели на услу-
гите, одржана на 26 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат постојните из-

носи на придонесите за здравствено осигурување 
на одделни категории лица кои се во работен од-
нос, односно вон од работен однос а се осигурени 
по прописите за здравственото осигурување. 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојните месечни износи за одделни категории 
на осигуреници што се вон работен однос се пла-
ќаат и тоа: 

1. за лица на доброволна и задолжителна 
практична обука (волонтери и др.) што не примаат, 
личен доход ако работат со полно работно време во 
износ од 100.— динари; 

2. за учениците во училиштата за занимање 
во кои покрај училишната се изведува и практич-
на настава во износ од 40.— динари; 

3. за уживателите на постојаната државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет 
во износ од 100.— динари; 

4. за иселениците — повратници додека се ре-
довно пријавени ка ј надлежната заедница за вра-
ботување во износ од 100.— динари; 

5. за носителите на Илинденска споменица кои 
не уживаат илинденска пензија во износ од 80 
динари; 

6. за лицата што се привремено невработени, а 
редовно се пријавуваат ка ј надлежната заедница 
за вработување а имаат право на здравствена за-
штита, без оглед на тоа дали примаат материјално 
обезбедување или не, во износ од 80.— динари; 

7. за странски државјани во служба на меѓу-
народни организации и установи, странски дипло-
матски и конзуларни претставништва или во лич-
на служба на странски државјани кои уживаат 
дипломатски имунитет, доколку се здравствено 
осигурени според меѓународен договор, со колекти-
вен договор или доброволно здравствено осигурени, 
во износ од 400.— динари; 

8. за југословенски државјани кои согласно со 
постојните прописи се упатени во странство заради 
учење односно здобивање практика, во износ од 
100.— динари; 

9. за лица странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување или на постди-
пломски студии во Југославија, кои поради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија, во износ од 100.— динари; 

10. за лицата кои организацијата пред заснову-
вањето на работен однос ги упати како свои сти-
пендисти на практична работа во други организа-
ции, заради стручно оспособување и усовршување, 
во износ од 100 динари; 

11. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението, во износ од 180 
динари. 
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Член 3 
Придонесите на лицата опфатени во членовите 

6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат ме-
сечно наназад. 

Доколку, придонесот се утврдува за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа по 1/30 од определен 
месечен износ на придонесот. 

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

вувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-4577/1 
26 декември 1977 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

255. 
Врз основа на член 25 став 5 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) а во врска со член 28 став 1 точка 
5 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Струмица, на седницата на Соборот на 
делегатите работници — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите на работниците од здру-
жениот труд во здравството, даватели на услугите, 
одржана на 27 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здравстве-
но осигурување и правата од здравственото оси-
гурување за лица вработени ка ј приватните рабо-
тодавци на подрачјето на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица, а за кои со Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување не се утврдени основиците. 

Член 2 
Основици за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од ова осигурување на лицата врабо-
тени ка ј приватните работодавци, преставува до-
говорниот личен доход меѓу приватниот работо-
давец и работникот. 

Основицата за пресметување на придонес и за 
остварување правата од здравственото осигурување 
не може да биде помала од: 

2.000,00 динари 
— за неквалификувани 

работници 
— за полуквалификувани 

работници 2.300,00 динари 
за квалификувани работници 2.645,00 динари 

— за висококвалификувани 
работници 3.042,00 динари 

— за домашни помошнички 2.000,00 динари 

Член 3 
За учениците во училиштата за средно образо-

вание за одделни занимања кои покрај училиш-
ната изведуваат и практична настава во организа-
ција на здружениот труд или к а ј приватниот рабо-
тодавец, основица за остварување правото од здрав-
ственото осигурување и за плаќање на придонес 
за здравственото осигурување, претставува награ-
дата што ја прима, а која не може да биде по-
мала од: 

за учениците од I година 
за учениците од П година 
за учениците од Ш година 
за учениците од IV година 

250,00 динари 
350,00 динари 
450,00 динари 
550,00 динари 

Член 4 
Придонесите што ќе се пресметуваат и плаќаат 

по основиците утврдени во член 2 и 3 од оваа од-
лука, ќе се пресметуваат месечно наназад, сметајќи 
од денот на осигурувањето по 1/30-тина. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на основиците за пресметување и плаќање на при-
донес за здравственото осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватните работодавци, објавена во 
„Службен весник на СРИ", бр. 14/77 година. 

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

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

Бр. 02-515/1 • 
27 февруари 1978 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

256. 
Врз основа на член 34 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 и 30 од Пра-
вилникот за условите и начинот на остварување 
правата од здравственото осигурување на работни-
ците и земјоделците, член 18 став 3 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, на седни-
цата одржана на Соборот на делегати корис-
ници на услугите — работници — земјоделци, на 27 
февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА ЗАШТИТА ПО ИЗБОР ОД ОСИГУРЕНИ-
ЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВО И 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредуваат, условите и на-

чинот на користењето на здравствената заштита на 
осигурените лица по избор, како и висината на уче-
ството во трошоците. 
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Член 2 
Осигурените лица имаат право да користат 

здравствена заштита на товар средствата на Заед-
ницата за здравство и здравствено осигурување 
во најблиската здравствена работна организација 
од подрачјето на Заедницата, со кои Заедницата 
има склучено договор за начинот и редот на обез-
бедувањето здравствена заштита на осигурените 
лица. 

Член 3 
Ако осигуреното лице не сака да се лекува во 

најблиската здравствена работна организација, како 
што е регулирано во претходниот член, туку бара 
да биде упатено во некоја друга здравствена ра-
ботна организација, во тој случај дава изјава пред 
Стручната служба на Заедницата, со кое изјавува 
ка ј да биде упатен на лекување. 

Член 4 
Со давањето на изјавата за изборот на леку-

вањето, осигуреното лице се обврзува дека разли-
ката во цената на лекувањето што ќе се појави 
помеѓу најблиската здравствена работна организа-
ција кај ' што осигуреното лице требало да се ле-
кува и избраната, односно бараната здравствена 
работна организација, ќе се надомести на фондот 
за здравственото осигурување. 

Истовремено, со давањето на изјавата, осигуре-
ното лице вложува средства во вид на аванс во из-
нос од 130,00 динари кои средства се депонираат 
и стојат се до крајната пресметка. 

Член 5 
Врз основа на дадената изјава од осигуреното 

лице, надлежниот лекар ќе издаде упат за леку-
вање на осигуреното лице до избраната, односно ба-
раната здравствена работна органиазција. 

На издадениот упат за лекување, лекарот на 
задната страна на упатот на двата дела ќе го ста-
ви текстот: „осигуреното лице се упатува по избор 
на дадената изјава пред Заедницата под број и 
дата". 

Член 6 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за учество на осигу-
рените лица во трошоците при користењето на 
здравствената заштита по избор од осигурениците 
на Заедницата за здравствено осигурување на ра-
ботниците и земјоделците — Струмица, под бр. 
02-706/1 и 709/1 од 14. 05. 1973 година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 03. 1976 година. 

Бр. 02-517/1 
27 февруари 1978 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е, р. 

257. 
Врз основа на член 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Струмица, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струмица, на заедничката седница на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите и на Соборот на делегатите на работниците од 
организациите во здружен труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 27 февруари 1978 
година, донесе 

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

ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во по-

стојан месечен износ за 1978 година се пресметува 
и одредува и тоа. 

1. за лицата на доброволна практика (волонте-
ри) што немаат личен доход, ако работат со полно 
работно време од 170,00 динари; 

2. за уживателите на постојана државна помош, 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет, во износ од 131,00 динари; 

3. за носителите на Илинденска споменица, кои 
не уживаат илинденска пензија од 65,00 динари; 

4. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна — затвор, ако на 
осигуреникот не му престанал работниот однос во 
работната организација за време на издржувањето 
на казната во износ од 170,00 динари; 

5. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходното осигурување во износ од 170,00 динари. 

Член 2 
Обврзници за уплатување на придонесот се: 
1. за осигурениците под точка 1, 4 и 5 работ-

ните организации ка ј што осигуреникот работел од-
носно работи. 

2. За лицата под точка 2 и 3 Извршниот совет, 
односно Собранието на СРМ. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад^ 
Доколку придонесите се утврдуваат за време 

покусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период, ќе се плаќаат по 1/30 од опре-
делениот месечен износ на придонесот. 

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

лука, престанува да важи Одлуката за постоја-
ните износи на придонесите за здравствено осигу-
рување на одделните категории лица надвор од 
работниот однос осигурени по Законот за здравст-
веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 14/77 година. 

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

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

Бр. 02-516 
27 февруари 1978 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 
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258. 
Врз основа на член 23 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник: на СРМ" бр. 21/71), член 68 од Статутот на 
Заедницата за здравственото осигурување на работ-
ниците, член 17 став 3 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување, („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Струмица, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, на седни-
цата на Соборот на делегатите — корисници на ус-
луги — работници, одржана на ден 27 февруари 
1978 год. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПО КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА ПОШИ-
РОКОТО СЕМЕЈСТВО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕ-

МЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои се сметаат како издржувани лица членовите на 
поширокото семејство и другите лица што се оси-
гурени според одредбите на Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и Статутот на Заедни-
цата, како и условите под кои се смета дека издр-
жуваните лица немаат сопствени приходи доволни 
за издржување. 

Член 2 
Ќе се смета дека осигуреникот ги издржува 

членовите на поширокото семејство ако тие живеат 
со него во заедничко домаќинство или не живеат, 
под услов да немаат сопствени приходи доволни за 
издржување предвидени во оваа одлука. 

Член 3 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство кои живеат во за-
едничко домаќинство со осигуреникот, ако тие не-
маат сопствени приходи доволни за издржување, 
односно ако нивниот катастарски приход од земјо-
делие не го надминува износот од 800,00 дин. го-
дишно или ако другите приходи не го надминуваат 
износот од 250,00 дин. месечно или ако катастар-
скиот приход и другите приходи заедно не го над-
минуваат износот од 3.000,00 дин. годишно по едно 
издржувано лице. 

Член 4 
Членот на поширокото семејство кој не живее 

во заедничко домаќинство со осигуреникот ќе се 
смета за издржувано лице, ако неговите сопствени 
приходи не ги надминуваат износите предвидени во 
членот 3 од оваа одлука и ако осигуреникот дока-
ж е дека учествува во трошоците на неговата издр-
шка со најмалку од 400,00 дин. месечно. 

Член 5 
Се смета дека децата земени на издржување 

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

Член 6 
Како приходи во член 3 од оваа одлука не се 

сметаат приходите по основ на инвалиднина, од-
носно телесно оштетување и додатокот за помош и 
нега, што се обезбедува според прописите од инва-

лидското осигурување, како и други примања на из-
држуваното лице за кои според посебни прописи се 
предвидени такви примања, изрично е утврдено 
дека не се земаат предвид при утврдувањето на 
имотната состојба на домаќинството. 

Член 7 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за условите од кои се 
смета дека осигуреникот издржува членови на се-
мејството и дека членот на семејството нема соп-
ствени приходи доволни за издржување, објавена во 
» Службен весник на СРМ", бр. 22/75. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од наредниот ден по донесувањето. 

Бр. 02-518/1 
27 февруари 1978 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

О г л а с е н д е л 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Диплома за завршена 1-6 класа 1970/71 год., 
издадена од Едногодишното дактилографско учи-
лиште на име Крстана Негриевска, Скопје. (134) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Градежното техничко училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје на име Гордана Слезенковска, 
Скопје. (135) 

Воена книшка, издадена во Бања Лука на име 
Драгомир Дошљак, Скопје. (136) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за С.О. Скопје на име Цена Стојановска, Скопје. 

(137) 
Здравствена легитимација, издадена од Скопје 

на име Александар Марчетић Скопје. (138) 
Индекс бр. 14614, издаден од Економскиот ф а -

култет во Скопје на име Иван Данилов, Скопје. 
(139) 

Ученичка книшка за Ш одделение, издадена од 
Основното училиште „26 Јули" во Скопје на име 
Реџеп Муса, Скопје. (140) 

Воена книшка, издадена од Бачка Топола на 
име Селвет Османи, е. Љуботен, Скопје. (141) 

Воена книшка, издадена од Књажевац на име 
Ахмет Ахмеди, е. Љуботен Скопје. (142) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Решат Рамадани, Скопје. (143) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Страхил Ѓорѓиевски, Скопје. (144) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Павлина Каранфилова, Скопје. (145) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Трајче Велески, Скопје. (147) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Авто-сообраќаен училишен центар — 
Скопје на име Душко Арсов, Штип. (148) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Г.У.Ц. „3. Цветковски" на име Пеце Б р -
зовски, Скопје. (149) 

Свидетелство за завршено едногодишно стено-
дактилографско училиште 1-а категорија на име 
Васка Атанасовска, Скопје. (150) 

Свидетелство за завршено средно текстилно 
училиште, издадено во Скопје на име Васка Ата-
насовска, Скопје. (151) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Алекса М и л е н о с к и , Скопје. (152) 
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Воена книшка, издадена во Сараево на име 
Александар Ѓорѓевски, Скопје. (153) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Амерема и Ерол Аметовски, Скопје. (154) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Шакир Јакупи, Скопје. (155) 

Свидетелство за завршен Е.М.У.Ц., издадено во 
Скопје на име Александар Пановски, Скопје. (156) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Миневер Сефер, Скопје. (157) 

Воена книшка, издадена од Пула на име Шеф-
кет Лиманов, Скопје. (158) 

Воена книшка, издадена во Шабац на име 
Мартин Мурговски, Скопје. (159) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Се-
љадин Асан, Скопје. (160) 

Здравствени легитимации, издадени од З.С.О. 
Скопје на име Лепа и Китан Трпчевиќ, Скопје. 

(161) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име 

'Димитриос Глигоријадис, Скопје. (162) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име 

Илија Марковски, Скопје. (163) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Осмолетката за возрасни „А. С. Макаренко" Скопје 
на име Назми Акуни, Скопје. (164) 

Воена книшка, издадена од Лендава на име Зо-
ран Зафировски, Скопје. (165) 

Индекс, издаден од Медицинскиот факултет бр. 
4035 на име Дане Крстески, Скопје. (166) 

Воена книшка, издадена' од Копар на име Ша-
бан Бибиќ, Скопје. (167) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
д-р Глигор Бојаџиев, Скопје. (168) 

Воена книшка, издадена од Загреб на име Ра-
сим Мустафа, Скопје. (169) 

Свидетелство за П клас, издадено од АСУЦ — 
Скопје на име Бранко Каровски, Скопје. (170) 

Чековна карта бр. 8709/78, издадена од Љуб-
љанска банка — Белење на име Благоја Добро-
шевиќ, Скопје. (171) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Иван Поповски, Скопје. (172) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Демир Мустафа, Скопје. (173) 

Воена книшка, издадена од Крушевац на име 
Трајан Костовски, е. Арачиново, Скопје. (174) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Шк. центар за оспос. стручни кадри „Киро 
Бурназ" од Куманово на име Исмаиљ Мустафи, 
Куманово. (175) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Стана Крстевска, Скопје. (176) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Стаменковска, Скопје. (177) 

Ученичка книшка за завршена П година гим-
назија, издадена од „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Буран Садику, е. Слупчане, Куманово. (178) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Ферид Ајдин, Скопје. (179) 

Воена книшка, издадена од Обреновац на име 
Александар Трајковски, Скопје. (180) 

Воена книшка, издадена од Зрењанин на име 
Стојан Ивановски, Скопје. (181) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Реџеп Шакири, Скопје. (182) 

Работна книшка, издадена од Куманово на име 
Елена Ангеловиќ Куманово. (183) 

Ученичка книшка за завршена П година гим-
назија, издадена од Училиштето „Гоце Делчев" од 
Куманово на име Џелал Емини, е. Оризаре, Ку-
маново. (184) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Андреја Стојановски, Скопје. (185) 

Ученичка книшка, на име Момчило Пауновиќ, 
Скопје. (186) 

Воена книшка, издадена во Сарајево на име 
Сулејман Шеховиќ, Скопје. (187) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Стево Панчевски, Скопје. (188) 

Свидетелство издадено од О.У. „Кирил и Ме-
тоди" од е. Романовце, Куманово на име Десанка 
Крстевска, Скопје. (189) 

Воена книшка за цивилна заштита, издадена од 
Скопје на име Ангеле Ацевски, Скопје. (190) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Неџдет Сакипи, Скопје. (191) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Шериф Демир, Скопје. (192) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Да-
лип Далипи, Скопје. (193) 

Воена книшка, издадена од Сремска Митро-
вица на име Киро Бибановски, Скопје. (194) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Макаренко од Скопје на 
име Кадри Салихи, Скопје. (195) 

Свидетелство за завршено VI одделение на име 
Мукадес Селимова, Скопје. (196) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Скопје „Сообраќаен училишен центар" на 
име Љубе Додевски, Скопје. (197) 

Свидетелства за I, П и Ш година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Ди-
лавер Алити, ул. „ЈНА" бр. 45, Куманово. (198) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Џа-
вид М. Усеин, Скопје. (199) 

Свидетелство за завршен матурски испит, из-
дадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито" во Битола на 
име Перо Николовски, Битола. (200) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Г. Делчев" во Куманово на име Исмет Еле-
зи, Куманово. (201) 

Воена книшка, издадена од Ниш на име Умер 
Асановиќ, Скопје. (202) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
О.У. „Владо Тасевски" — Скопје на име Јованов-
ска Вера, Скопје. (203) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Бла -
гоја Трпчевски, Скопје. (204) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Цветко Јакимовски, Скопје. (205) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Цве-
тан Русевски, е. Глуво, Скопје. (206) 

Одобрение за работа, издадено од Собранието 
на општина на град Скопје — на име Фета Јашар, 
Скопје. (207) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Марија Ка лимановска, Скопје. (208) 

Воена книшка, издадена во Куманово на име 
Назим Халити, е. Черкези, Куманово. (209) 

Свидетелство за положен завршен испит за 
УШ одделение, издадено од Скопје на име На-
сер Салихи, Скопје. (210) 

Диплома за завршен КВ машински ковач, из-
дадена од ЕМУЦ „Никола Тесла" — Скопје на 
име Сулејман Р. Музафер, Скопје. (211) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Симо 
Поповски, Скопје. (212) 

Воена книшка, издадена од Куманово на име 
Свето Петровиќ, Куманово. (213) 

Воена книшка, издадена од Титово Ужице на 
име Милаим Сакип, Скопје. (214) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Пас-
кал Чапајевски, Скопје. (215) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата „Г. Делчев" од Куманово на име Стојка 
Димитриевска, ул. „В. Драгомански" бр. 50, К у -
маново. (216) 

Возна карта, издадена од ГСП — Скопје на 
име Славица Митреска, Скопје. (217) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Пав-
ле Ганзовски, Скопје. (218) 

Воена книшка, издадена од Нови Сад на име 
Сељатин Аземов, Скопје. (219) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Екрем Зендели, е. Никуштак, Куманово. (220) 
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Воена 'книшка, издадена во Скопје на име 
Блажо Бошковски, Скопје. (221) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ан-
ѓелко Јовановски, Скопје. (222) 

Воена книшка, издадена од Задар на име Тра ј -
чо Младенов, Скопје. (223) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ра-
сим Шерифовски, Скопје. (224) 

Воена книшка, издадена во Нокшиќ на име Бо-
јан Страчков, Скопје. (225) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Но-
вица Тосиќ, Скопје. (226) 

Индекс бр. 1732/76, издаден од ВУТШ — Охрид 
на име Спасе Ристевски, Скопје. (227) 

Ученичка книшка за I клас гимназија, издаде-
на од Гимназијата „Корчагин" на име Јасмина Ре-
џепагиќ, Скопје. (228) 

Ученичка книшка за завршено УШ одделение, 
издадена од О.У. „Братство" на име Цвета Децев-
ска, Скопје. (229) 

Воена книшка, издадена од Марибор на име 
Благоја Трајковски, Скопје. (230) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ѓор-
ѓија Т р и ф у н о в а ^ , Скопје. (231) 

Воена книшка издадена од Задар на име Љозим 
Гафури, Скопје. (232) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од е. Довезенце — Куманово на име Цена Та-
севска, е. Довезенце, Куманово. (234) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Страшо Стој невски, Скопје. (233) 

Воена книшка, издадена од Риека на име Јор-
дан Ивановски, Скопје. (235) 

Воена книшка, издадена од Крагујевац на име 
Драган Стефковски, е. Булачани, Скопје. (236) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Че-
домир Бркиќ, Скопје. * (237) 

Воена книшка, издадена од Куманово на име 
Горѓи Ј. Димчевски, е. Довезенце, Куманово. (238) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Зо-
ран Смилески, Скопје. (239) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Училиштето „Коле Пешев", е. Јасенце 
на име Власто Цветковски, е. Клечовци, Куманово. 

(240) 
Воена книшка, издадена од Никшиќ на име 

Богдан С. НИКОЛОВСКИ, Скопје. (241) 
Одобрение за вршење јавен превоз со моторно 

возило „Авто-такси" — превоз на лица У. бр. 
09-20337 од 10. 09. 1969 год., издадено од Собра-
ние на град Скопје и Одделение за управни ра-
боти, на име Томислав Ѓуровски, Скопје. (242) 

Индекс за Електротехнички факултет :— Скоп-
је со рег. бр. 3526/А на име Дојчин Шоповски, Бе-
рово. (243) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Љупчо Тодоровски, Скопје. (244) 

Воена книшка, издадена од Битола на име Пав-
ле Колевски, Скопје. (245) 

Потврда бр. 412/10. ОЗ. 1978 год. за уплатена 
сума од дин. 11.572,00, издадена од Аутомакедонија 
— Скопје на име Реса Наумовска, ул. „Руѓер Бош-
ковиќ" бр. 21/2-12, Скопје. (246) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Мухарем Рамадан, Скопје. (247) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Миливоје Ивановиќ, Скопје. (248) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Не-
џат Али, Скопје. (249) 

Индекс рег. бр. 2377, издаден од Медицински 
факултет на име Коле Ивановиќ, Скопје. (250) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Пе-
тар Миовски, Скопје. (251) 

Свидетелство за IV одделение на име Ратка 
Митреска, ул. „М. Ацев" бр. 157 — Прилеп. (451) 

Диплома, издадена од Индустриското училиште 
„Р. Р. Ричко", на име Борис Негриоски, е. Ново 
Лагово — Прилеп. (452) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово, 
на име Зулфиј Раман, ул. „Киро Антовски" бр. 45 
— Куманово. (453) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово, 
на име Благица Арсовска, ул. „Чупино брдо" бр. 
22 — Куманово. (454) 

Свидетелство за УШ одделение, на име Маму-
ти Нијази, е. Г. Палчиште — Тетово. (455) 

Диплома, издадена од Гимназијата „Кирил Пеј-
чиновић' — Тетово, на име Караџенеми Шинаси, 
ул. „И. Р. Лола" бр. 27 — Тетово. (456) 

Свидетелство за УШ одделение на име Али-
риза Сулејмани, ул. „ЈНА" бр. 108 — Тетово. (457) 

Диплома, издадена од Трговско училиште, на 
име Алириза Сулејмани, ул. „ЈНА" бр. 108 — Те-
тово. (458) 

Свидетелство за гимназија, на име Ќемал Са-
лији, е. Ново Село П Тетово. (459) 

Воена книшка АГ 85032, на име Илми Ф. Цеко, 
е. Теарце — Тетово. (460) 

Ученичка книшка за VII и УШ одделение на 
име Шабан Абди, ул. „Ј. Сандански" бр. 42 — 
Тетово. (461) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Руждије Зубери, е. Камењане — Тетово. (462) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Зе-
ќирја Мамути, е. Боговиње — Тетово. (463) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сељаидин Џафери, е. Палатица — Тетово. (464) 

Свидетелство за IV одделение, на име Ибраим 
Ајети, е. Боговиње — Тетово. (465) 

Свидетелство за IV одделение на име Исмал 
Мурати, е. Градец — Тетово. (466) 

Свидетелство за IV одделение, на име Хебип 
Мурати, е. Градец — Тетово. (467) 

Возачка дозвола на име Богосав Кузмановски, 
ул. „Бл. Тоска" бр. 110 — Тетово. (468) 

Свидетелство за П клас, на име Зулбеар Салиу, 
ул. „Београдска", Гостивар. (469) 

Свидетелство за I клас, на име Тоска Бафтир 
— Битола. (470) 

Свидетелство за IV разред, на име Драге Да-
нилоски, е. Жел. Река — Тетово. (471) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Битола на име Борис Неделков, ул. „Жикица Ј. 
Шпанац" бр. 159 — Битола. (472) 

Работна книшка, издадена во Битола на име 
Анастасија Савевска, ул. „Мукос" бр. 49 — Битола. 

(473) 
Свидетелство за V одделение, на име Абип Це-

лоски, е. Пласница — Македонски Брод. (474) 
Свидетелство за Ш година, издадено од Рудар-

ско геолошко училиште — Пробиштип на име Ми-
ролка Ќ. Василовска, е. Чифлик — Берово. (475) 

Ученичка книшка за IV одделение издадена од 
О.У. е. Долнени на име Цветанка Станкоска, е. 
Новоселани, Прилеп. (476) 

Свидетелство за УШ одделение на име Борис 
Јованоски, ул. „У. Илиески" бр. 14. Прилеп. (477) 

Индекс, на име Ангелинче Наумовска, е. Ди-
хово, Прилеп. (478) 

Свидетелство за УП одделение на име Злате 
Трајкоски, ул. „Р. Василески" бр. 8, Прилеп. (479) 

Свидетелство за V одделение на име Јагода На ј -
доска, е. Рилово, Прилеп. (480) 

Свидетелство за УШ одделение на име Менче 
Џамерова, ул. „Бр. Ламески" бр. 48, Прилеп. (481) 

Свидетелство за IV одделение на име Неда 
Волкановска, е. Кокре, Прилеп. (482) 

Ученичка книшка за V одделение на име Бла-
гоја Дамески, е. Мажучиште, Прилеп. (483) 

Ученичка книшка од I до IV година гимна-
зија на име Славе Трај коски, е. Ропотово, Прилеп. 

(484) 
Здравствена легитимација на име Митко Ру-

лески, ул. „Ѓ. Салај" бр. 43, Прилеп. (485) 
Здравствена легитимација на име Митана Да-

беска, е. Дебриште, Прилеп. (486) 
Свидетелство за IV одделение на име Борис 

Крстевски, е. Латово, Македонски Брод. (487) 
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Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното осумгодишно училиште „Мир-
че Ацев" Локвица на име Вељаноска Горица, с. 
Крапа, Македонски Брод. (488) 

Свидетелство за УШ одделение на име Зоран 
Маркоски, Македонски Брод. (489) 

Свидетелство за VI одделение на име Таса 
Здравеска, е. Суводол, Македонски Брод. (490) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Моша Пијаде" на име Асани 
Назми, с. Лакавица, Гостивар. (491) 

Работна книшка на име Стојмен Величков, с. 
Иванковцу Титов Велес. (492) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ибраим Алија, с. Порој, Тетово. (493) 

Свидетелство за УШ одделение на име Вера 
Стојковска, ул. „Железничка" бр. 4, Тетово. (494) 

Пасош на име Нефаиљ Мемеди, е. Мерово, Те-
тово. (495) 

Ученичка книшка на име Тахир Алка, е. Бо-
говиње, Тетово. (496) 

Ученичка книшка на име Микаил Демири, е. 
Калиште, Тетово. (497) 

Свидетелство за IV одделение на име Хаким 
Бафа, е. Дебреше, Гостивар. (498) 

Работна книшка на име Љупче Мишевски, е. 
Тумчевиште, Гостивар. (499) 

Свидетелство за IV одделение на име Несибе 
Рецепи, Гостивар. (500) 

Работна книшка на име Исен Алија, е. Лака-
зица, Гостивар. (501) 

Свидетелство за IV одделение на име Надежда 
Бојанова, е. Звегор, Делчево. (502) 

Воена книшка, издадена од ВП Петровац на 
Млави на име Апостоловски Дончо Мирон, ул. 
„Благој Илиев — Туне" бр. 65/25, Куманово. (503) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Основната организа-

ција на здружен труд „Орел" — Радовиш, согласно 
со Самоуправната спогодба за организација и сис-
тематизација на работните места 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Финансиски директор — избор, 
2. Шеф на сметководство — избор, 
3. Шеф на возен парк за внатрешен промет — 

избор, 
4. Шеф на возен парк за меѓународен транспорт 

— избор. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за работни односи и Правилникот за работни 
односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— под точка 1 да е дипломиран економист со 
3 години работно искуство; 

— под точка 2 да е економист со 3 години ра-
ботно искуство или средна економска школа со 5 
години работно искуство; 

— под точка 3 и 4 да се со виша економска или 
сообраќајна школа со 3 години работно искуство, 
средна економска или сообраќајна со 5 години ра-
ботно искуство или ВК работник со 5 години работ-
но искуство. 

Покрај молбите кандидатите да ги достават и 
следните документи: 

Доказ за стручната подготовка и доказ за ра-
ботното искуство. 

Молбите со документите да се доставуваат до 
конкурсната комисија на ООЗТ „Орел" — Радо-
виш. (251) 

Извршниот одбор на Општинската заедница на 
образованието и научните дејности — Гостивар 

о б ј а в у в а 
Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

за отстапување изградба на училишна зграда 
во Гостивар — месноста „Касарни" 

Ориентационата вкупна претсметковна вредност 
на сите работи на објектот — училишна зграда из-
несува 18.000.000 динари. 

Почетокот на работите се утврдува од 1. VIII. 
1978 година. 

Пропишаните услови од страна на инвестито-
рот може да се подигнат во Стручната служба на 
Заедницата на образованието секој работен ден од 
10 до 14 часот, каде може да се изврши увид и на 
инвестиционо-техничката документациј а. 

Јавното наддавање — односно отворање на по-
нудите ќе се изврши од страна на комисијата на 
15. VII. 1978 година, во 10 часот во просториите на 
Заедницата, улица „Мајор Чеде Филиповски" број 
19, телефон 71-238. 

Учесниците во јавното наддавање, за одлуката 
за отстапување на работите, ќе бидат известени по 
писмен пат во рок од 8 дена од денот на одржува-
њето на јавното наддавање. (252) 

Советот на работната заедница на Народната 
библиотека „Гоце Делчев" — Штип 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место библиоте-
кар — работоводител приправник во Одделение-
то за унапрдеување на библиотекарството и матич-
ната дејност 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за работните односи, заинтересираниот кандидат 
треба да ги исполнува и следните посебни услови: 

— да дипломирал на филозофскиот факултет. 
— заинтересираните кандидати со молбата да 

достават диплома за завршена школска наобразба. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Молбите со потребната документација се дос-

тавуваат до работната заедница на библиотеката 
„Гоце Делчев" — Штип. (253) 

Конкурсната комисија при Организацијата на 
здружен труд „Балканшпед" — Радовиш, согласно 
Самоуправната спогодба за организација и систе-
матизација на работните места 

р а с п и ш у в а 
по втор пат 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место план и ана-
лиза 

Услови: 
Поред општите услови предвидени во Законот 

за работни односи, заинтересираните кандидати 
треба да ги исполнуваат и следните посебни ус-
лови: 

— да има виша економска школа со над 3 го-
дини работно искуство, 

— да го отслужил воениот рок. 
Заинтересираните кандидати со молбата да дос-

таваат: диплома за школеќата спрема и потврда за 
работното искуство како и потврда дека го отслу-
жиле воениот рок. 

Конкурсот трае 15 дена, а доколку не се прија-
ват кандидати, до пополнувањето на работното 
место. 

Личен доход по спогодбата за распределба на 
лични доходи. (254) 
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Врз основа на член 123 од Законот за основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 11/76) и член 67 и 69 од Статутот на 
училиштето и одлуката на работните луѓе, ЦОУ 
„Гоце Делчев" — е. Панчарево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на училиштето (избор) 
Услови: 
1. да има завршено филозофски факултет — 

педагошка група, педагошка академија — отсек 
Одделенска настава, лице кое завршило соодветна 
група за образование на наставници: факултет, ви-
сока школа, ликовна академија, музичка, педагош-
ка академија или виша школа. 

— работно искуство над пет години во прос« 
ветка струка, 

— позитивни и морални квалитети, 
— да поседува организациски способности. 
Молбите со комплет документи да се доставу-

ваат до училиштето. 
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Некомплетираните документи нема да се земаат 

предвид при разгледување. (255) 

Собирот на работните луѓе при ЦОУ „Ванчо 
Китанов" — Пехчево, одржан на ден 13. 06. 1978 
година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на работоводен орган (директор) 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружен труд кандидатот треба да ги исполну-
ва и посебните услови предвидени со статутот: 

— да има завршено филозофски факултет- пе-
дагошки факултет, педагошка академија — отсек 
за одделенска настава, лице кое има завршено со-

- одветна група за образование на факултет, висока 
школа, ликовна академија, музичка академија, ПА 
или виша школа; 

— да има најмалку 6 (шест) години работно ис-
куство во наставата; 

— да има организациони способности; 
— да поседува морални и политички квали-

тети; 
— да не е осудуван и да не е под истрага. 
Молбите со потребните документи да се испра-

ќаат на адреса: ЦОУ „Ванчо Китанов" — Пехчево. 
Некомплетираните документи нема да се зе-

маат во разгледување. 
Рок за поднесување на молбите е 15 дена од 

објавувањето, а кандидатите ќе бидат известени во 
рок од 8 дена по донесеното решение. (256) 

Работничкиот совет на ООЗТ Болничко диспан-
зерска дејност на Медицинскиот центар — Кума-
ново. 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на: 
1. Раководител (началник) на хируршка служ-

ба 1, 
2. Раководител (началник) на интернистичка 

служба 1, 
3. Раководител (началник) на рендген служ-

ба 1. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Законот, 

пријавените кандидати треба да ги исполнуваат и 
посебните услови: 

— под 1 треба да имаат завршено медицински 
факултет, положен специјалистички испит по оп-
шта хирургија и 5 години работен стаж; 

— под 2 треба да имаат завршено медицински 
факултет, положен специјалистички испит по ин-
терна медицина и 5 години работен стаж; 

— под 3 треба да имаат завршено медицински 
факултет, положен специјалистички испит по ренд-

генологија и 5 години работно искуство — работен 
стаж. 

Со молбата кандидатите да ги приложат и пот-
ребните документи. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

Молбите со потребната документација се дос-
тавуваат до Советот на ООЗТ Болничко диспан-
зерска дејност на Медицински центар — Кумано-
во, соба број 39. (257) 

Врз основа на член 109 од Статутот, а по од-
лука на Советот на Медицинскиот центар „Борис 
Канчески" — Гостивар, Медицинскиот центар — 
Гостивар. 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на долунаведените работни мес-
та и тоа: 

1. Ш е ф на Инфективне одделение со с о ц и ј а -
листичка амбуланта, 

2. Ш е ф на здравствена станица е. Србиново, 
3. Ш е ф на здравствена станица е. Чегране, 
4. Шеф на здравствена станица е. Неготино, 
5. Одговорна медицинска сестра во Здравстве-

ната станица е. Симница. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружен труд, кандидатите што ќе учествуваат 
на овој конкурс треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

1. За работното место под број 1 потребно е 
да е лекар специјалиста инфектолог; 

2. За работните места под број 2, 3 и 4 пот-
ребно е да имаат завршено медицински факултет 
со 3 години работно искуство и положен стручен 
испит; 

3. За работното место под број 5 потребно е да 
има завршено виша медицинска школа со 3 го-
дини работно искуство и положен стручен испит 
или средно медицинско училиште за мед. сестри-
акушерки со 5 години работно искуство и положен 
стручен испит. 

Преднос имаат кандидатите што се во редо-
вен работен однос во Медицинскиот центар „Борис 
Канчески" Гостивар. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс потребно е да ги достават следните доку-
менти : 

— молба таксирана со 4 динари таксена марка, 
— доказ за завршена стручна спрема и 
— доказ за работно искуство. 
Конкурсот е отворен од денот на објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", до пополнување 
на работните места. 

Молбите се доставуваат до Медицинскиот цен-
тар „Борис Канчески" Гостивар. 

КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊА ПРИ 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ 
БРОД 

о б ј а в у в а 
К О Н К У Р С 

за избирање на еден општински судија 
за прекршоци 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за работни односи, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и условите предвидени во член 10 од 
Законот за органите за водење на постапката за 
прекршоците („Службен весник на СРМ" бр. 36/73) 
и да поседуваат морално-политички квалитети. 

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СР Македонија". 

Комплетираните документи и пријавата со 
кратка биографија се доставуваат на Комисијата 
за избор и именувања при Собранието на општи-
ната Македонски Брод. (250) 
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