
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 31 јануари 1977 
С к о п ј е 

Број 3 Год. ХХХШ 

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

11. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 332 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 

Девизните средства за потребите на Соција-
листичка Република Македонија за 1977 година, 
утврдени со Одлуката за утврдување на вкупниот 
износ на девизите за потребите на Федерацијата, 
републиките и автономните покраини за 1977 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", број 58/76) во вкупен 
износ од 146.130.200 динари, можат да се користат 
за стоковни и нестоковни плаќања на републички-
те органи' и организации, општините, самоуправните 
интересни заедници, установите, општествените ор-
ганизации и граѓанските правни лица кои својата 
дејност ја вршат на територијата на Социјалистич-
ка Република Македонија и за други потреби на 
Републиката, и тоа: 

— за нестоковни плаќања износ од 24.283.000 
динари, 

— за стоковни плаќања износ од 117.549.000 
динари, 

— за намирување на непредвидените и недо-
волно предвидените потреби на Републиката (ре-
зерва) до износ од 4.298.200 динари. 

За користењето на средствата на резервата од-
лучува Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија може да го овла-
сти републичкиот секретар за финансии да одо-
брува користење на девизи од резервата утврдена 
во став 1 на овој член до определен износ. 

Член 2 

Од вкупниот износ на девизи од член 1 на оваа 
одлука се распоредуваат 90 отсто во девизи кои се 
од значење за -одржување на ликвидноста на ме-
ѓународните плаќања и 10 отсто во други девизи. 

Распоредот на девизите, во рамките и односите 
утврдени со член 1 и претходниот став на ОВОЈ 
член, по одделни корисници и намени е составен дел 
на оваа одлука. 

Член 3 

Се овластува Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија да може во 
текот на 1977 година да врши измена на намената 
за користење на распоредените девизи на оддел-
ни корисници, ако за тоа постојат оправдани при-
чини. 

Извршниот совет на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, ако утврди дека од-
делни корисници нема во целост да ги искористат 
утврдените девизи, може, по претходна согласност 
од корисниците, неискористените средства да ги 
пренесе во резервата. 

Член 4 
Собранијата на Општата заедница на образова-

нието и на Заедницата на научните дејности ќе из-
вршат распоред по одделни корисници на утврде-
ниот износ на девизите. 

Член 5 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии, според потребите, да донесува решенија за 
користењето на девизите утврдени за потребите на 
собранијата на општините и на Заедницата на оп-
штините и градовите на Македонија. 

Член 6 

Со девизите утврдени во оваа одлука може да 
се вршат плаќања најдоцна до 31 декември 1977 
година. 

Член 7 

Корисниците на девизи се должни, најдоцна до 
31 јануари 1978 година, да му поднесат на Репуб-
личкиот секретаријат за финансии извештај за ко-
ристењето на одобрените девизи во 1977 година. 

Член 8 

Извршниот совет ќе му поднесе на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија извеш-
тај за користењето на девизите според оваа одлука 
до 30 април 1978 година. 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3504 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир ГИГОВСКИ , с. р. 
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Р А С П О Р Е Д 
на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1977 година 

(Изразено во динари) 
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Собрание на СР Македонија 
Извршен совет на Собранието на СР 
Македонија 
Македонска академија на науките 
и уметностите 
Републички секретаријат за вна-
трешни работи 
Републички секретаријат за народна 
одбрана 
Републички штаб за територијална 
одбрана 
Републички секретаријат за обра-
зование и наука 
Републички секретаријат за култура 
Републички секретаријат за здрав-
ство и социјална политика 
Републички секретаријат за инду-
стрија и трговија 
Републички секретаријат за сообра-
ќа ј и врски 
Републички секретаријат за земјо-
делство и шумарство 
Републички секретаријат за еко-
номски односи со странство 
Републички секретаријат за инфор-
мации 
Секретаријат за односи со странство 
Републички хидрометеоролошки за-
вод — Скопје 
Републички завод за статистика 
Републички завод за техничка со-
работка 
Републичка геодетска управа 
Републичка комисија за културни 
врски со странство 
Републичка комисија за верски пра-
шања 
Централен комитет на Сојузот на 
комунистите на Македонија 
Архив на Македонија 
Македонски народен театар 
Радио-телевизија — Скопје 
НИП „Нова Македонија" 
од тоа: 
— ООЗТ Редакција „Нова Македо-

нија" 
— ООЗТ Комерцијала 
- ООЗТ Редакција „Вечер" 
- ООЗТ Редакција „Остен" 
- ООЗТ Редакција „Бирлик" 
— ООЗТ Редакција „Флака" 
- ООЗТ Печатница 
— ООЗТ Издавачка дејност 
Народна банка на Македонија 
Служба на општественото книго-
водство — Централа — Скопје . 
Стопанска комора на Македонија 
Совет за истражувачки работи во 
рударството 
Институт за градежништво — 
Скопје 
Стрелачки сојуз на Македонија 
Сојуз на радиоаматерите на 
Македонија 
Сојуз на организациите на физич-
ка култура на Македонија 
Дирекција за координација на ин-
тегрален развој на сливот на реката 
Вардар 
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36. Собранија на општините и Заедница 
на општините и градовите на Маке-
донија 

3'7. Собрание на град Скопје 
38. Општа заедница за образованието 
39. Заедница на научните дејности 
40. Републичка заедница за здравство 

и здравствено осигурување 
41. Заедница за пензиско и инвалид-

ско осигурување на Македонија 
42. Завод за испитување на градежни 

материјали 
43. Секретаријат за кадровски прашања 

во Извршниот совет 
СЕ: 

44. Девизна резерва 
ВКУПНО: 

12. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

распределба на средствата за нестопански објекти 
'што се од општ интерес за Републиката во перио-
дот од 1971 до 1980 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/73, 19/75 и 25/76), Извршниот совет на 
Собранието на СОЦИЈ а листичка Република Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОРИСНИЦИ НА 
СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ФИ-
ЗИЧКА КУЛТУРА ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС 
ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 
1975 ГОДИНА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТ-
ВАТА ШТО ЌЕ СЕ ОСТВАРУВААТ ВО 1973 ГО-
ДИНА ПО ОСНОВ НА ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧ-

КИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

1. Насловот на Одлуката за определување ко-
рисници на средства за изградба на објекти за фи-
зичка култура што се од општ интерес за Репуб-
ликата во периодот од 1971 до 1975 година и рас-
пределба на средствата што ќе се остваруваат во 
1973 година по основ на посебниот републички да-
нок на промет („Службен весник на СРМ" бр. 42/73) 
се менува и гласи: „Одлука за определување ко-
рисници на средства, за изградба на објекти за фи-
зичка култура "што се од општ интерес за Репуб-
ликата во периодот од 1971 до 1980 година". 

2. Во точката 1, став 1, бројката „1975" се за-
менува со бројката „19'80", а во подточката 1 из-
носот „700.000" се заменува со износот „1.500.000". 

Во подточката 2 износот „1.000.000" се заменува 
со износот „2.300.000". 

Во подточката 3 износот „500.000" се заменува 
со износот „900.000". 

Во подточката 4 износот „400.000" се заменува 
со износот „600.000". 

Во подточката 5 износот „150.000" се заменува 
со износот „350.000". 

Во подточката 6 износот „3.000.000" се заменува 
со износот „3.700.000". 

Во подточката 7 износот „2.400.000" се заменува 
со износот „3.700.000". 

Во подточката 8 износот „1.200.000" се замену-
ва со износот „1.300.000". 

Во подточката 10 износите „870.000" и „170.000 ' 
се заменуваат со износот „3.140.000". 

Во подточката 11 износот „1.900.000" се замену-
ва со износот „2.900.000". 

Во подточката 12 износот „450.000" се заменува 
со износот „1.150.000". 

По подточката 13 износот „660.000" се заменува 
со износот „1.160.000". 

Во точката 1, став 1 по подточката 13 се додава 
нова подточка 14 коза гласи: 

„14. Општина ОХРИД 
— за изградба на спортски центар 700.000 дин". 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 12-3019/1 
23 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

13. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за 

републичките стоковни резерви („Службен весник 
на СРМ" бр. 36/76), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 

ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

1. Се именува за директор на Дирекцијата за 
републички стоковни резерви Коце Белчев, досе-
гашен советник во Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

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

Бр. 12-3190/1 
30 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

14. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за култура Иванка Крле — Кочоска, до-
сегашен советник во Републичкиот секретаријат за 
култура. 

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

Бр. 12-3192/1 
30 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

15. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за култура Јордан Белогаски, досегашен 
советник во Републичкиот секретаријат за култура. 

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

Бр. 12-3193/1 
30 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

16. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката 'управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-

НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

1. Се разрешува од должност помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за цени Иван Мит-
ров, поради заминување на друга должност, сме-
тано од 14. 12. 1976 година. 

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

Бр. 12-3194/1 
30 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

17. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на точката 2 од став 1 на член 155 и 
на ставот 4 на член 187 од Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-

кедонија, донесен од Собранието на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија на 29 јуни 1973 година, по одржаната јавна 
расправа на 25 ноември 1976 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВААТ точката 2 од став 1 на 
член 155 и ставот 4 на член 187 од Статутот на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, донесен од Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 29 ју-
ни 1973 година („Службен весник на СРМ" бр. 28/73 
и 28/74). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. На Уставниот суд на Македонија му е подне-
сен предлог за оценување законитоста на означе-
ните одредби од статутот наведен во точката 1 на 
оваа одлука. Според наодите во предлогот овие 
одредби не биле во согласност со законот и тоа: а) 
точката 2 од став 1 на член 155 од статутот со чле-
нот 7, став 1 на член 36 и со членот 122 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување затоа 
што со неа стапувањето во брак било предвидено 
како основ за губење односно пречка за здобивање 
со право на семејна пензија иако овој закон не 
дал овластување правото на семејна пензија како 
по однос на здобивањето така и по однос на стек-
нувањето на ова право да се регулира со статутот 
туку, напротив, тој во целост го регулирал ова 
прашање и б) ставот 4 на член 187 од оспорениот 
статут со членот 249 и со ставот 2 на член 262 од 
Законот за општата управна постапка затоа што со 
него било предвидено повторувањето на постапка-
та да се врши и поради повреда на материјалниот 
закон, додека, според овие законски одредби, пов-
торувањето на постапката се вршело поради пог-
решно или непотполно утврдена фактичка полож-
ба, а дека кога се работи за повреда на материјал-
ниот закон таквата повреда се отклонувала само 
во постапка по правото на надзор. 

4. Од списите во предметот и од излагањето на 
претставниците на учесниците во постапката Судот 
на јавната расправа утврди дека со точката 2 од 
став 1 на член 155 од статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија е предвидено со стапувањето во брак да 
губат право на семејна пензија деца на осигуреник 
и деца без родители без оглед на тоа дали стапиле 
во брак пред или по смртта на осигуреникот од-
носно на уживателот на правото, освен децата кои 
со тоа право се здобиле или го задржале заради 
полна и трајна неспособност за работа. Судот исто 
така утврди дека со ставот 4 на член 187 од стату-
тот е предвидено надлежната стручна служба, по 
исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, да може 
во постапката за внесување на пензискиот стаж 
во конечната евиденција на активните осигуреници 
да покрене повторување на постапката и кога врз 
основа на веродостојни докази утврди дека оддел-
ни периоди на пензискиот стаж се утврдени со 
очигледно погрешна примена на материјалниот за-
кон, но најдоцна во рок од пет години од денот на 
примената на овој статут. 

Според членот 7 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 46/72) правата од пензиското и инвалидското 
осигурување можат да престанат или да се огра-
ничат само во случаи и^под услови предвидени со 
овој закон. Со ставот 1 на член 36 од ОВОЈ закон е 
предвидено дете да се здобие со право на семејна 
пензија и да може да го користи тоа право до на-
полнетата 15-та година на животот, а по таа воз-
раст само додека е на редовно школување, но нај-
доцна до навршени 26 години од животот. Според 
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членот 122 од истиот закон правото на семејна пен-
зија престанува за членот на семејството ка ј кого, 
поради настаната промена, повеќе не постојат по-
себните услови од кои зависи здобивањето и трае-
њето на тоа право. 

Судот смета дека Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, кој во целост го регулира 
правото на семејна пензија како по однос на здо-
бивањето така и по однос на губењето на тоа право, 
не давајќи овластување тоа прашање да се регу-
лира со статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, стапува-
њето во брак не го предвидел изречно како проме-
на која влијае на правото на семејна пензија. За-
конот предвидел дете кое се здобило со право на 
семејна пензија да се користи со тоа право за вре-
ме на редовното школување, но најдоцна до навр-
шени 26 години од животот. Според мислењето на 
Судот не постојат сериозни општествени причини 
стапувањето во брак пред 26 години возраст да биде 
основ за губење односно пречка за здобивање со 
правото на семејна пензија. Тоа е една реална гра-
ница што законот ја предвидел како основ односно 
пречка за губење на правото на пензија. 

Со оглед на тоа што со точката 2 од став 1 на 
член 155 од статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија стапу-
вањето во брак е предвидено како основ за губење 
односно како пречка за здобивање со право на се-
мејна пензија, Судот оцени дека таа не е во со-
гласност со членот 7, став 1 на член 36 и со членот 
122 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Според членот 249 од Законот за општата управ-
на постапка („Службен лист на СФРЈ" бр. 18/65, 
24/65 и 31/65) постапката окончена со решение про-
тив кое нема редовно правно средство во управната 
постапка (конечно во управната постапка) ќе се 
повтори, покрај другото, ако се дознае за нови 
факти или се најде или стекне можност да се упо-
требат нови докази кои сами или во врска со веќе 
изведените и употребените докази, би могле да до-
ведат до поинакво решение ако тие факти односно 
докази биле изнесени или употребени во поранеш-
ната постапка. Со ставот 2 на член 262 од истиот 
закон е предвидено решението кое е конечно во 
управната постапка да може да се укине по право 
на надзор ако со него очигледно е повреден мате-
ријалниот закон. 

Судот смета дека повторувањето на постапката 
се врши поради погрешно или непотполно утврдена 
фактичка положба, додека кога се работи за повре-
да на материјален закон таква повреда се откло-
нува само во постапка по право на надзор. 

Со оглед на тоа што со ставот 4 на член 187 од 
статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија е предвидено по-
вторување на постапката да се врши и поради по-
вреда на материјалниот закон, Судот оцени дека тој 
не е во согласност со членот 249 и со ставот 2 на 
член 262 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

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

У. бр. 52/75 
25 ноември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

18. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на членот 20 од Одлуката за постапката 
за распишување и спроведување на референдум 
бр. 06-1549 на Собранието на општина Кратово од 
14 јуни 1975 година, по одржаната јавна расправа 
на 10 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 20 од Одлуката за по-

стапката за распишување и спроведување на рефе-
рендум бр. 06-1549, донесена од Собранието на оп-
штина Кратово на седницата одржана на 14 јуни 
1975 година („Службен гласник на општина Кра-
тово" бр. 3/75). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Кратово". 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
законитоста на членот 20 од одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука затоа што утврди дека ос-
новано може да се постави прашањето за неговата 
законитост. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
членот 20 од оспорената одлука е определено пра-
шањето за кое избирачкото тело на референду-
мот се изјаснило против, да не може повторно да 
се изнесува на референдум пред истекот на најмал-
ку 5 месеци од одржувањето на референдумот. 

Со членот 9 од Законот за општите начела на 
референдумот во општината, месната заедница, са-
моуправните интересни заедници и организациите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
29/73) е предвидено прашање односно акт што ра-
ботните луѓе односно граѓаните не го прифатиле на 
референдум, да не може повторно да се изнесува 
на референдум пред истекот на времето определено 
со статутот односно со самоуправната спогодба за 
здружување со тоа што тоа време да не може да 
биде пократко од 6 месеци. Според тоа, прашање 
односно акт што работните луѓе односно граѓаните 
не го прифатиле на референдум може повторно да 
се изнесе на референдум само ако од денот на одр-
жувањето на референдумот, измине најмалку 6 ме-
сеци. 

Со оглед на тоа што со членот 20 од оспоре-
ната одлука е определено прашањето за кое изби-
рачкото тело на референдумот се изјаснило против 
да не може повторно да се изнесува на референ-
думот пред истекот на најмалку 5 месеци од одр-
жувањето на референдумот, Судот оцени дека тој 
не е во согласност со членот 9 од Законот за општи-
те начела на референдумот во општината, месната 
заедница, самоуправните интересни заедници и ор-
ганизациите на здружениот труд. 

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

У. бр. 78/75 
10 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

19. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точката 2 од Одлу-
ката за договарање на здравствената заштита на 
осигурените лица во 1975 година бр. 02-46/5 од 27 
февруари 1975 година на Собранието на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување на Го-
стивар, по одржаната јавна расправа на 30 декем-
ври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 2 од Одлуката 
за договарање на здравствената заштита на осигу-
рените лица во 1975 година бр. 02-46/5, донесена од 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување во Гостивар на седницата 
одржана на 27 февруари 1975 година, во време на 
нејзиното важење, не била во согласност со Уста-
вот на СР Македонија, Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здравев 
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вена заштита на населението и со Законот за само-
управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување. 

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

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување во Гостивар на начин пропи-
шан за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Собирот на работните луѓе на Здравствениот 
дом во село Ростуше, општина Гостивар, му подне-
се на Уставниот суд на Македонија предлог за оце-
нување уставноста и законитоста на точката 2 од 
одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот оваа точка од оспо-
рената одлука била противуставна и незаконита за-
тоа што со неа се предвидувало приходите и рас-
ходите за здравственото осигурување на осигуре-
ниците посебно да се водат за Медицинскиот цен-
тар во Гостивар, а посебно за Здравствениот дом во 
Ростуше, со што се отворил различен критериум за 
распределба на средствата за здравствена заштита 
за осигурениците од подрачјето на кое овие две 
здравствени организации на здружен труд пружаат 
здравствена заштита а со кое било повредено устав-
ното начело на еднаквост на граѓаните во нивните 
права и начелото на заемност и солидарност во 
здравственото осигурување. 

4. Судот на јавната расправа утврди дека со 
точката 2 од оспорената одлука е предвидено при-
ходите и расходите за здравственото осигурува-
ње на осигурените лица посебно да се водат за 
Медицинскиот центар во Гостивар, а посебно за 
Здравствениот дом во Ростуше. Судот исто така 
утврди дека оспорената одлука не е повеќе во сила 
затоа што нејзиното правно дејство било ограниче-
но само за 1975 година, бидејќи со неа се предви-
дувало договарање на здравствена заштита на оси-
гурените лица само за таа година. 

5. Со ставот 2 на член 419 од Уставот на СР 
Македонија е предвидена можност Уставниот суд на 
Македонија да ја оценува уставноста и закони-
тоста, покрај другото, на самоуправните општи ак-
ти што престанале да важат, ако од престанокот 
на важењето до поведувањето на постапката не 
поминало повеќе од една година. На јавната рас-
права Судот утврди дека постапката за оценување 
уставноста и законитоста на оспорената одредба од 
одлуката била поведена пред престанокот на важ-
носта на одлуката, поради што Судот смета дека 
постои можност за оценување уставноста и закони-
тоста на означената одлука а посебно на нејзи-
ната оспорена точка. 

6. Според алинејата 9 од став 3 на одделот П 
од Основните начела на Уставот на СР Македо-
нија неприкосновената основа на положбата и уло-
гата на човекот ја сочинуваат еднаквоста на пра-
вата, должностите и одговорностите на луѓето во 
согласност со уставноста и законитоста Со членот 
55 од Уставот е предвидено дека работниците и 
другите работни луѓе кои во областите на образо-
ванието, -науката, културата, здравството и социјал-
ната заштита врз начелата на заемност и солидар-
ност ги остваруваат своите лични и заеднички по-
треби и интереси и работниците на организациите 
на здружен труд што ги вршат дејностите во овие 
области основаат самоуправни интересни заедни-
ци во кои остваруваат слободна размена на тру-
дот, здружуваат труд и средства и рамноправно и 
заеднички одлучуваат за вршење на тие дејности 
во согласност со заедничките интереси, ја утврду-
ваат политиката на развојот и унапредувањето на 
тие дејности и остваруваат други заеднички инте-
реси и меѓусебните односи во овие самоуправни 
интересни заедници се уредуваат така што да се 
обезбедува правото на работниците и другите ра-
ботни луѓе што во нив здружуваат средства да 
одлучуваат за тие средства и правото на работни-
ците на организациите на здружен труд што вршат 

дејности во областа за која е основана интересна 
заедница, во слободна размена на трудот да оства-
руваат еднаква општествена економска положба 
како и работниците во другите организации на здру-
жен труд. Според членот 2 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/71) здравственото осигурување 
го определуваат осигурениците според начелата на 
заемност и солидарност во рамките на самоуправ-
ните интересни заедници на здравственото осигуру-
вање и во рамките на заедниците на здравственото 
осигурување осигурениците ги здружуваат средст-
вата заради остварување на здравствена заштита и 
другите права од здравственото осигурување. Со 
членот 2 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) е пред-
видено работниците во основните организации на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
и работниците во работните заедници во држав-
ните органи, во општествените и општествено-по-
литичките организации и во другите работни заед-
ници што не се организирани како организации на 
здружен труд, работните луѓе што вршат зана-
етчиски, угостителски и други дејности и работни-
ците вработени кај нив и корисници на-пензија (ра-
ботници) и работните луѓе што вршат земјоделска 
дејност со средствата за работа над кои постои 
право на сопственост (земјоделци) кои остваруваат 
свои лични и заеднички потреби и интереси во 
областа на здравството и здравственото осигурува-
ње (корисници на услуги) врз начелата на заем-
ност и солидарност, заедно со работниците во ор-
ганизациите на здружениот труд што вршат здрав-
ствени услуги (даватели на услуги) да основаат са-
моуправни интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување. Според тоа, остварува-
њето на своите лични и заеднички потреби и инте-
реси работниците и другите работни луѓе во обла-
ста на здравството и здравственото осигурување го 
вршат врз начелата на заемност и солидарност. При 
тоа, тие во рамките на заедниците на здравстве-
ното осигурување заедно со работниците на орга-
низациите на здружениот труд што ги вршат деј-
ностите во тие области ги здружуваат трудот и 
средствата заради остварување на здравствена за-
штита и други права од здравственото осигуру-
вање. 

Судот смета дека целта на точката 2 од оспоре-
н а т а одлука не е само обично водење на посебна 
евиденција на приходите и расходите за здравстве-
ното осигурување на осигурените лица од подрачја-
та за кои здравствена заштита пружаат Меди-
цинскиот центар во Гостивар и Здравствениот дом 
во Ростуше, туку да внесе територијализација на 
приходите за здравствена заштита на осигурениците 
во смисла на тоа осигурениците од определено по-
драчје да користат онолку средства колку што при-
донеле со своите придонеси, во прилог на што го-
вори и нацртот на Договорот за обезбедување здрав-
ствена заштита на осигурените лица во 1975 годи-
на, кој не бил потпишан од договорните странки и 
кој, поради тоа, Судот не го оценуваше. Судот сме-
та дека ваквата територијализација на трошоците 
за здравствена заштита му е спротивна на устав-
ниот и законскиот принцип на заемност и соли-
дарност во здравственото осигурување, затоа што 
финансирањето на здравствената заштита на оси-
гуреникот зависи од средствата на самоуправната 
интересна заедница во целина, а не од обемот на 
средствата собрани од придонесите на осигуреници-
те од подрачјето на секоја здравствена организа-
ција посебно. Судот смета дека со повреда на овој 
принцип повредено е и уставното начело на ед-
наквост на граѓаните во нивните права затоа што 
со таквата распределба на средства за здравствена 
заштита осигурениците од подрачјето на Здрав-
ствениот дом во Ростуше се доведени во нееднак-
ва и неповолна положба во однос на осигурениците 
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од подрачјето на Медицинскиот центар во Гостивар, 
бидејќи по осигуреник тие добиваат помалку сред-
ства за здравствена заштита. 

Со оглед на тоа што со точката 2 од Одлуката 
за договарање на здравствената заштита на осигу-
рените лица во 1975 година се врши територијали-
зација на приходите и расходите за здравствена 
заштита на осигурениците посебно за подрачјето на 
Медицинскиот центар во Гостивар, а посебно на 
Здравствениот дом во Ростуше, Судот оцени дека 
таа, во време на нејзиното важење, не била во со-
гласност со уставното начело на еднаквост на гра-
ѓаните во нивните права, утврдено во алинејата 9 од 
став 3 на одделот П на Основните начела од Уста-
вот на СР Македонија и со, начелото на заемност 

и солидарност, утврдено во членот 55 од Уставот, 
членот 3 од Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението и во членот 2 од Законот за само-
управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување. 

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

У. бр. 129/75 
30 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ГОСТИВАР 

30. 
Врз основа на член 19 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 1 од Договорот за 
основите на општествено-економскиот развој на 
СРМ за периодот од 1976—1980 година за проширу-
вање и спроведување на задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението и член 27 од 
самоуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Гостивар, Собранието на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Го-
стивар, на седницата на Соборот на делегатите — 
работници корисници на услугите, одржана на 30 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЦЕЛОСНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО ОСНОВ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-

ШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО (РАБОТНИЦИ) 

Член 1 
Се прошируваат правата на целосна здравстве-

на заштита по основ на задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 30 под 
„г" од Законот за здравствено осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението, на лицата од 15 до 20 годишна возраст 
и на лицата над 65 годишна возраст осигурени како 
работници и лица што вршат самостојна професи-
онална дејност по Законот. 

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

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

Бр. 02-458 
30 декември 1976 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, с. р. 

турување — Гостивар, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Гостивар, на седницата на Соборот на де-
легатите — земјоделци, корисници на услугите, 
одржана на 30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЦЕЛОСНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО ОСНОВ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-

ШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО (ЗЕМЈОДЕЛЦИ) 

Член Л 
Се прошируваат правата на целосна здравстве-

на заштита по основ на задолжителни видови на 
здравствена заштита на населението, член 30 под 
„г" од Законот за здравствено осигурување и за-
должителни видови на здравствена заштита на на-
селението, на лицата од 15 до 20 годишна возраст 
и на лицата над 65 годишна возраст, осигурени како 
земјоделци по законот. 

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

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

Број 02-457 
30 декември 1976 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, с. р. 

31. 
Врз основа на член 19 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 1 од Договорот за 
основите на општествено-економскиот развој на 
СРМ за периодот од 1976—80 година за проширу-
вање и спроведување на задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението и член 27 
од Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-

32. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 8 и член 26 точка 5 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Гостивар, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Гостивар, на седницата на Соборот на 
делегатите работници — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите работници од здравството — 
даватели на услугите, одржана на 30 декември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-
БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 

1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата од 
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здравственото осигурување на лицата вработени ка ј 
приватните работодавци за кои со закон не е утвр-
дена основицата за придонес. 

Член 2 
За вработените лица ка ј приватните работодав-

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

1. за неквалификувани работници — износ од 
1.500 динари, 

2. за полуквалификувани работници — износ 
од 1.750 динари, 

, 3. за квалификувани работници — износ од 
2.000 динари, 

4. за висококвалификувани работници — износ 
од 2.500 динари, 

5. за домашни помошнички — износ од 1.500 
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 1977 година. 

Број 02-455 
30 декември 1976 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, с. р. 

33. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 8 и член 25 
став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за ос-
новање Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар, на седницата на 
Соборот на делегатите работници - корисници на 
услугите и Соборот на делегатите работници од 
здравството — даватели на услугите, одржана на 30 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОД-
НОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за здравственото осигурување во 

постојан месечен износ за 1977 година се плаќа и 
тоа: 

1. за лица кои по завршување на школување-
то се наоѓаат на задолжителна практична работа 
или доброволна практика (волонтери) а не примаат 
личен доход — износ од 60,00 динари; 

2. за учениците во стопанството и во стручни-
те училишта со практична работа, за учениците во 
стручните школи и гимназиите за време на про-
изводната работа, како и студентите на вишите и 
високите школи, факултетите и уметничките ака-
демии за време на задолжителна практика во орга-
низациите — износ од 30,00 динари; 

3. за учениците во стручните училишта и гим-
назиите и студентите на вишите и високите шко-
ли, факултетите и уметничките академии кога вр-
шат практична работа во врска со наставата — 
износ од 20,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции — износ од 20,00 динари; 

5. за лицата што учествуваат во организирани 
јавни работи, ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно — износ од 20,00 динари; 

6. за лицата на работа кои учествуваат во ор-
ганизирани јавни и младински акции — износ од 
20,00 динари; 

7. за лицата што ќе претрпат повреда како учес-
ници во определени јавни акции или во вршење на 
определени јавни функции или должности — из-
нос од 20,00 динари; 

8. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука и логорување — износ од 20,00 динари; 

9. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање со практика — из-
нос од 60,00 динари; 

10. за лица кои се наоѓаат на стручно усовр-
шување или преквалификација што ги организира 
СИЗ на вработувањето — износ од 30,00 динари; 

11. за лицата 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 — износ од 50,00 динари; 

12. за лицата кои организацијата пред воспоста-
вување на работен однос ги упати како свои сти-
пендисти на практична работа во други организа-
ции заради стручно оспособување или усовршу-
вање — износ од 60,00 динари; 

13. за лицата кои се на извршување задачи 
на територијалната одбрана или на цивилната за-
штита — износ од 20,00 динари; 

14. за брачните другари односно' родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението — износ од 50,00 ди-
нари; 

15. за иселениците — повратници додека се ре-
довно пријавени во СИЗ на вработување — износ од 
60,00 динари; 

16. за уживатели на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
Народното собрание, или од страна на Извршниот 
совет — износ од 60,00 динари; 

17. за носителите на Илинденска споменица кои 
не уживаат илинденска пензија - износ од 50,00 
динари; и 

18. за членовите на семејството на југословен-
ските државјани кои се вработиле во странски зем-
ји со кои Југославија нема склучено спогодби за 
здравствено осигурување, а се осигурени ка ј стран-
скиот носител на осигурувањето — износ од 90,00 
динари, по член месечно. 

Член 2 
Придонесите на лицата опфатени со. оваа од-

лука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад'. 
Доколку придонесот се утврдува покусо од еден 

месец, за секој. календарски ден во соодветниот пе-
риод се плаќа по 1/30 од определениот месечен из-
нос на придонесот. 

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

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

Број 02-454 
30 декември 1976 година 

Гостивар 

Претседател, 
Сергение Гегоски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КУМАНОВО 

34. 
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 точ-
ка 12 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, на седницата на 
Соборот на корисниците на услуги — работници — 
и Соборот на давателите на услуги, одржана на 27 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ФОНДОТ НА РАБОТНИЧКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1977 
ГОДИНА 

Член 1 
Фондот на работничкото осигурување во 1977 

година, ќе учествува со сума од 2.500.000 (два ми-
лиона и петстотини илјади) динари во покривање 
на трошоците за проширување на задолжителните 
видови на здравствена заштита на земјоделските 
осигуреници. 

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

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

Бр. 03-3445/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 

35. 
Врз основа на член 19 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 1 од Договорот 
за основите на Општествениот план за општестве-
но-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976 
— 1980 година за проширување и спроведување на 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението, член 9 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 25 став 1 точка 1 и 9, во врска со член 26 
став 4 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, Собранието на Оп-
штинската заедница, на седницата на Соборот на 
делегатите на земјоделците — корисници на услу-
гите, одржана на 27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - КУМАНОВО 

Член 1 
Во Статутот на Заедницата на здравственото 

осигурување на земјоделците — Куманово („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 4/73) членот 64 став 1 
точка 4 се менува и гласи: 

„Целосна здравствена заштита на новороденчи-
њата, доенчињата и лицата до 20 годишна возраст 
и над 65 годишна возраст". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-

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

Бр. 03-3444/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 

Претседател, 
Драган Величковски, с. р. 

36. 
Врз основа на член 19 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 1 од Договорот за 
основите на Општествениот план за општествено-
економскиот развој на СРМ за периодот од 1976— 
1980 година за проширување и спроведување на за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, член 9 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74) и член 25 став 1 точка 1 и 9 во врска со член, 
26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Куманово, Собранието на 
Општинската заедница, на седницата на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на ус-
лугите, одржана на 27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - КУМАНОВО 

Член 1 
Во Статутот на Заедницата на здравственото 

осигурување на работниците — Куманово („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 4/73), членот 83, став 1 под 
г се менува и гласи: 

„Целосна здравствена заштита на новороденчи-
њата, доенчињата и лицата до 20 годишна возраст 
и над 65 годишна возраст". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-

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

Бр. 03-3442/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 

Претседател, 
Драган Величковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРАТОВО 

37. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 9 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 12 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кратово, на седницата на Соборот на корис-
ниците на услуги — работници и Соборот на давате-
лите на услуги, одржана на 25 декември 1976 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ФОНДОТ НА РАБОТНИЧКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИ 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИ-
ДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИ ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Фондот на работничкото осигурување во 1977 

година ќе учествува со сума од 700.000 динари во 
покривање на трошоците за проширување на задол-
жителни видови на здравствена заштита на зем-
јоделските осигуреници. 

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

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

Бр. 01-4852/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митка Георгиевски, с. р. 

38. 
Врз основа на член 19 од Законот за здрав- -

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 1 од Договорот за 
основите на Општествениот план за општествено-
економскиот развој на СРМ за периодот од 1976— 
1980 година за проширување и спроведување на за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, член 9 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74) и член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 
став 4 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кратово, Собранието на Оп-
штинската заедница, на седницата на Соборот на 
делегатите на земјоделците — корисници на ус-
лугите, одржана на 25 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Договорот за општествено-економскиот развој 

на СРМ за периодот од 1976—1980 година за про-
ширување и спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението со кој 
се проширува целосна здравствена заштита на лица 
до 20 годишна возраст и над 65 годишна возраст 
ќе се применува од 1 јануари 1977 година на осигу-
рениците по основ на земјоделско осигурување. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-4851/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

39. 
Врз основа на член 19 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71), член 1 од Договорот за 
основите на Општествениот план за општествено-
економскиот развој на СРМ за периодот од 1976— 

1980 година за проширување и спроведување на 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението, член 9 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 
од Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, Собранието на Општинската 
заедница, на седницата на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на услугите, одржана 
на 25 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Договорот за општествено-економскиот развој 

на СРМ за периодот од 1976—1980 година за про-
ширување и спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението со кој 
се проширува целосна здравствена заштита на лица 
до 20 годишна возраст и над 65 годишна возраст 
ќе се применува од 1 јануари 1977 година на оси-
гурениците по основ на работничко осигурување. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-

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

Бр. 01-4849/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

40. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните 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 Општинска-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кратово, на заедничката седница на Со-
борот на делегатите работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на организации-
те од здружениот труд во здравството — даватели 
на услугите, одржана на 25 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат основиците и 

постојаните износи на придонесите за здравствено-
то осигурување на одделни категории лица кои се 
во работен, односно вон од работен однос, а се 
осигурени по прописите за здравственото осигу-
рување. 

Член 2 
За лицата во работен однос вработени со работ-

но време покусо од половината од полното работно 
време, придонесот за здравствено осигурување се 
определува во висина на збирната стапка на при-
донесот за здравственото осигурување и тарифата 
на придонесот за случај на несреќа на работа и 
професионално заболување, пресметана во нето из-
нос од основицата на која се осигурени. 
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Член 3 
За домашни помошнички во работен однос, 

придонесот за здравственото осигурување се опре-
делува во висина на збирната стапка на придонесот 
за здравственото осигурување и тарифата на при-
донесот за случај несреќа на работа и професио-
нално заболување, пресметана во нето износ од ос-
новицата на која се осигурени. 

Член 4 
За работниците кои се наоѓаат на неплатено 

отсуство, придонесот за здравствено осигурување се 
пресметува од основицата што ја сочинува акон-
тацијата на личниот доход остварен во месецот 
пред користење на исплатеното отсуство, односно 
основата на која е утврден надоместокот место лич-
ниот доход за месецот кој му претходи на месецот 
во кој се користи неплатеното отсуство. 

Член 5 
За лица на школување, стручно усовршување 

или постдипломски студии, кои заради тоа го пре-
кинале работниот однос а за тоа време примаат 
стипендија, придонесот за здравственото осигуру-
вање се пресметува и плаќа по стапка утврдена за 
осигурениците од работничкото осигурување. 

Придонесот од претходниот став се пресметува 
од месечниот износ на стипендијата по стапката 
пресметана на нето лични примања. 

Член 6 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за одделни категории 
осигуреници што се вон работен однос се плаќаат 
и тоа: 

1. за лица на доброволна и задолжителна прак-
тична обука (волонтери и др.) што не примаат ли-
чен доход ако работат со полно работно време во 
износ од 80 динари; 

2. за учениците во училиштата за занимања во 
кои покрај училишната се изведува и практична 
настава — во износ од 30 динари; 

3. за лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидското оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност — во износ од 30 динари; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
работни акции ако на тие работат најмалку 6 часа 
дневно — во износ од 30 динари; 

5. за лицата што се наоѓаат на предвој нинка 
обука (логорување) — во износ од 30 динари; 

6. за лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита, за 
време на изведување на територијална одбрана — 
во износ од 50 динари; 

7. за уживателите на постојаната државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет — во износ од 80 динари; 

8. за иселениците — повратници додека се ре-
довно пријавени кај надлежната заедница за вра-
ботување — во износ од 80 динари; 

9. за носителите на Илинденска споменица кои 
не уживаат илинденска пензија — во износ од 60 
динари; 

10. за лицата што се привремено невработени, а 
редовно се пријавуваат кај надлежната заедница за 
вработување а имаат право на здравствена заш-
тита, без оглед на тоа дали примаат материјално 
обезбедување или не — во износ од 60 динари; 

11. за странски државјани во служба во меѓу-
народни организации и установи, странски дипло-
матски и конзуларни претставништва или во лич-
на служба на странските државјани кои уживаат 
дипломатски имунитет, доколку се здравствено 
осигурени според меѓународен договор, со колек-
тивен договор или доброволно здравствено осигу-
рени — во износ од 300 динари; 

12. за југословенски државјани кои согласно со 
постојните прописи се упатени во странство зара-

ди учење односно здобивање со практика — во 
износ од 80 динари; 

13. 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 80 динари; 

14. 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 80 динари; 

15. 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 60 
динари. 

Член 7 
Во постојаните месечни износи се плаќаат и 

придонесите во случај на несреќа на работа и про-
фесионални болести за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите и 
академиите, за времетраењето на практичната ра-
бота — во износ од 30 динари; 

2. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работи и младински работни акции — во износ 
од 20 динари; 

3. лицата кои се на изведување на обука во 
одредите на предвој нинка обука — во износ од 30 
динари; 

4. лицата што се наоѓаат на извршувањето на 
Задачи на територијална одбрана и цивилна зашти-
та — во износ од 30 динари; 

5. лицата кои се припадници на доброволните 
организации за противпожарна заштита — во из-
нос од 30 динари; 

6. лицата што се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација, што ги упатила за-
едница за вработување — во износ од 30 динари. 

Член 8 
Придонесите на лицата опфатени во членовите 

6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат 
месечно 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 определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да важат одлуките бр. 04-3815/1 и бр. 04-
3816/1 од 28. 12. 1971 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 2/72). 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 01-4853/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, ' 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

41. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена 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 точ-
ка 4 во врска со член 26 став 2 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
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тово, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Кратово, на седни-
цата на Соборот на корисниците на услуги — ра-
ботници и Соборот на давателите на услуги, одр-
жана на 25 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците за 1977 година се опре-
делува во височина од 7,5% од бруто личниот доход 
и другите примања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 3%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — од 
4,50/0. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и профе-
сионално заболување се определува во височина — 
од 0,5% од основицата на остварениот доход. 

Стапката на придонесат за проширена репро-
дукција во здравството се определува во височина 
од 0,5% од бруто личниот доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува во височи-
на од 15% ОД нето личниот доход, односно основи-
цата утврдена со посебна одлука на деташирани 
работници во странство. 

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

Член 3 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Заедницата, ос-
новицата за пресметување на придонесите е опре-
делена во нето износ, придонесите на здравстве-
ното осигурување се пресметуваат и плаќаат по 
стапки односно тарифа пресметана на примањата 
нето лични доходи, односно примања. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на на-
"чин предвиден во претходниот став се врши кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во 
личните доходи не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работните 
организации. 

Придонесите за здравственото осигурување и 
посебниот придонес за користење на здравствена 
заштита во странство ќе се уплатуваат со еден 
налог -— уплатница. 

Член 4 
Обврзникот на уплата на придонесот е дол-

жен, согласно член 105 од Законот, при уплата на 
придонесите за здравственото осигурување и посеб-
ниот придонес за користење на здравствена заш-
тита во странство на самиот налог — уплатница да 
даде спецификација на уплатени придонеси по ви-
дови на правата, со ознака и период за кој се прес-
метува и уплатува придонесот. 

Член 5 
Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот и другите 
општи акти на Заедницата. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Слз^жбен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-4847/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

42. 
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 точ-
ка 4 во врска со член 26 став 2 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на Соборот на делегатите на 
корисниците на услуги и Соборот на делегатите на 
давателите на услуги, одржана на 25 декември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-
сите на придонесите за здравственото осигурување 
на земјоделците за подрачјето на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кратово. 

Член 2 

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следни-
те придонеси на здравственото осигурување: 

1. За осигуреници — земјоделци кои имаат 
сопствена земја (катастарски приход): 

а) по стапка од 17% на катастарскиот приход, 
во КОЈ а се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита од 13%, и 

— стапка на придонесот за правата кои Заед-
ницата самостојно ги утврдува од 4%. 

б) по 70,00 динари годишно за секое осигурано 
лице, во кои се содржани: 

— износ од 50,00 динари годишно за задолжи-
телни видови на -здравствена заштита; 

— износ од 10,00 динари годишно за правата 
кои Заедницата самостојно ги утврдува; 

— износ од 10,00 динари за санирање на ви-
шокот на расходи од претходната година. 

в) по 150,00 динари годишно по домаќинство, во 
кој износ се содржани: 

— износ од 100,00 динари годишно за задолжи-
телни видови на здравствена заштита; 

— износ од 30,00 динари годишно за правата 
кои Заедницата самостојно ги утврдува; 

— износ од 20,00 динари за покривање на ви-
шокот на расходи од минатите години. 

За осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

а) по 200,00 динари за домаќинство во кој из-
нос се содржани: 

— износ од 150,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износ од 50,00 динари на име придонес за 
правата кои Заедницата самостојно ги утврдува. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01-4850/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

43. 
Собранието на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на Соборот на делегатите ра-
ботници — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
25. 12. 1976 година, врз основа на член 25 став 1 
алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигу-
рување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кратово, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, 
АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ 

Важноста на Одлуката за определување на ос-
новици за пресметување и плаќање на придонеси-
те за здравственото осигурување на самостојните 
занаетчии, угостители, адвокати и превозници, бр. 
03-3084/1 од 26. 12. 1975 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 17/76), се продолжува и за 1977 го-
дина. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01-4854/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

од здравственото осигурување на лицата вработени 
кај приватните работодавци, за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението не 
е утврдена основицата за придонес. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работодав-

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

— за неквалификувани работници 1.400. — дин. 
— за полуквалификувани работници 1.500. — дин. 
— за квалификувани работници 2.000. — дин. 
— за висококвалификувани работници 2.500. — дин. 
— за домашни помошнички 1.400. — дин. 

Член 3 
За учениците во стопанството, односно ученици 

на училишта за квалификувани работници за кои 
покрај училишната се изведува и практична нас-
тава во работната организација, училиштата или 
кај приватниот работодавец, основицата е награ-, 
дата што ја прима, но не помалку од следниот 
износ: 

за прва година 
за друга година 
за трета година 

300. — динари 
500. — динари и 
700. — динари 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи одлуката бр. 01-3082/1 од 26. 12. 
1975 година („Службен весник на СРМ", бр. 17/76). 

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

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

Бр. 01-4855/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

44. ^ 
Собранието на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите и Соборот 
на делегатите на работниците од здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите, врз осно-
ва на член 25 став 3 од Законот за Самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
5/72) и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово одржана на 25 декември 1976 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 ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување на правата 

45. 
Собранието на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од Здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите одржана на 25. 
12. 1976 година, врз основа на член 13 став 1 точка 
2 од Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението („Службен весник на СРМ", бр. 21/71 и 
24/74), член 24 точка 6 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) член 25 став 1 точка 4 и член 26 став 2 
од Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВ-
ЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ, СО 
КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на при-

донесот за здравствено 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-
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рени кај странскиот носител на осигурувањето чии 
членови на потесното семејство постојано живеат 
на територијата на оваа Заедница. 

Член 2 
Придонесот од претходниот член, обврзници — 

Југословенски државјани го плаќаат во постојан 
месечен износ од 100. — динари по еден член на 
семејството. 

Член 3 
Придонесот се плаќа однапред во полза на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Куманово — за здравствено 
осигурување на работниците. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со дено,т на обја-

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

Бр. 01-4856/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

46. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Кратово на 
седницата на Соборот на делегатите на работни-
ците — корисници на услугите и Соборот на деле-
гатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
25. 12. 1976 година, врз основа на член 23 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ" бр. 21/71 и 24/74) 
и член 25 став 1 точка 9 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото 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' осигуру-вање и за-
должителните видови на здравствената заштита на 
населението, како и условите под кои се смета де-
ка издржуваното лице нема сопствени приходи до-
волни 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 приходите 

од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% ме-
сечно од износот на минимален личен доход утвр-
ден со републичкиот пропис; 

3. ако има приходи од земјоделие (катастарски 
приход) кои не го надминуваат износот од 400 — 
динари 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 чле-

нот на семејството ако тој член на семејството нема 
сопствени приходи доволни за издржување и жи-
веење во заедничко семејство на осигуреникот, а 

во случај на одвоен живот — ако осигуреникот на 
име издршка му дава најмалку 500 - динари ме-
сечно. 

Член 4 

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за условите на кои се 
смета дека осигуреникот ги издржува членовите на 
фамилијата број 04-3612/1 од 22. 12. 1972 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 4/73). 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-4857/1 
25 декември 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

инж. Митко Георгиевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

47. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 12 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 11 и 30 став 
1 точка 15 и член 56 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп, на за-
едничка седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 29 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИ-
ТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ-
ТЕ РАБОТИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ - ПРИЛЕП 

Член 1 

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

„Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 
1 мај 1974 година до донесување на Статутот и 
другите општи акти на Заедницата и на работната 
заедница на Стручната служба, но најкасно до 31 
декември 1977 година". 

Член 2 

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

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

Број 9723 
29 декември 1976 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
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48. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр 5/74) и член 30 став 1 точка 9 и член 40 
став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската и основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, по прибавеното мислење од собранијата на ос-
новните заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски 
Брод, на заедничката седница на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
29 декември 1976 година, донесе 

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

ШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1977 година се определува во височина 
од 7,50% од личниот доход и другите примања во 
која се содржани: 

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

— стапката на придонесот за правата од'здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — од 
5,00%. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствено осигу-

рување за случај на несреќа на работа и заболува-
ња од професионални болести се определува во 
височина од 0,50%. 

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

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

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство се определува во ви-
сочина од 20% од нето личниот доход, односно ос-
новицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
пределува по видови на правата сразмерно на стап-
ките, односно тарифата на придонесот определени 
во член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е, 

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

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

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и уплаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон, статутот и дру-
гите општи акти на Заедницата. 

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

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

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

Б Р О Ј 9 7 2 4 
29 декември 1976 година 

Прилеп 
Собрание на Општин-

ската заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
Собор на даватели на услуги 

Претседател, 
д-р Светозар Кузманоски, с. р. 

Собор на работници-
корисници на услуги 

Претседател, 
Ристо Апостолоски, с. р. 

49. 
Врз основа на член 9, 18 став 2 и член 25 и 26 

од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 30 став 1 точка 
9 и член 40 став 1 точка 5 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската и основните 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање — Прилеп, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на 
основните заедници на здравството и здравствено-
то осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски 
Брод, на седницата на Соборот на делегатите — 
земјоделци — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите — даватели на услугите, одржана на 
29 декември 1976 година, донесе 

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

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1977 година за подрач-
јето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници го плаќаат придоне-

сот за здравствено осигурување и тоа: 
а) за задолжителни видови на здравствена за-

штита: 
— 6,40% од катастарскиот доход и 40,00 ди-

нари паушал за секој осигурен член од дома-
ќинството — за осигурениците што имаат сопствена 
земја; 

— 216,00 динари паушал по домаќинство и по 
40,00 динари паушал за секој член на домаќинство-
то — за осигурениците што немаат сопствена земја. 

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

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

— 54,00 динари паушал по домаќинство и по 
10,00 динари паушал за секој член на домаќинство-
то — за осигурениците кои немаат сопствена земја. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

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

Број 9725 
29 декември 1976 година 

Прилеп 
Собрание на општин-

ската заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
Собор на земјоделци 

Собор на даватели на услуги " корисници на услуги 
Претседател, Претседател, 

д-р Светозар Кузманоски, с. р. Стојан Мојсоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА - ТЕТОВО 

50. 
Врз основа на член 59 од Статутот на ОСИЗ за 

општествена заштита на децата -— Тетово, Собра-
нието на СИЗ за детска заштита, на седницата одр-
жана на 22 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот за непосредна детска заштита, со кое ќе 
се обезбедат средства на Самоуправната интересна 
заедница за општествена заштита на децата — Те-
тово. 

Член 2 
Стапката на придонесот што ќе се плаќа за не-

посредната детска заштита ќе изнесува: 
— придонес од личен доход од стопанство — 

0,50%, -
— придонес од личен доход од нестопавство — 

0,50%, 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и нестопанска дејност — 
0,50%, и 

— придонес од земјоделска дејност — 1%. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. 

0601-610/1 
17 декември 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Селман Рустеми, с. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

- ТЕТОВО 
51. 

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници и член 22 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница за претшколско 
и основно образование — Тетово, Собранието на за-
едницата, на седницата одржана на ден 31. 12. 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот од личниот доход од работен однос спо-
ред која се обезбедуваат средства на Самоуправ-
ната интересна заедница на основното образование. 

Член 2 
Стапката на придонесот од личниот доход од 

работен однос што се плаќа за основно образова-
ние се утврдува на 3,80%. 

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

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

Бр. 0306-622/1 
31 декември 1977 година 

Тетово 

Претседател, 
Звездан Илиески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА - ШТДП 

52. 
Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата и член 58 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Штип, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата — Штип, на 
седницата од 30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1977 
ГОДИНА 

Стапката на придонесот за општествена зашти-
та на децата во 1977 година се определува во висо-
чина од 0,50% од бруто личниот доход. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Број 10-11/4 
30 декември 1976 година 

Штип 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -

ШТИП 

53. 
Врз основа на член 16 од Статутот, Собранието 

на Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Штип, на седницата од 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И УСТАНОВИТЕ ШТО ОСТВА-
РУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃА-

НИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Стапките на придонесот од доходот на органи-
зациите на здружен труд и установите што оства-
руваат доход и стапките на придонесот од личен до-
ход на граѓаните се утврдуваат: 

1. 0,10% — од доходот на работните организа-
ции на здружен труд; 

2. 0,90% — од бруто личен доход од работен од-
нос во нестопанство; 
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3. 0,70% — од личен доход од самостојно врше-
ње на земјоделска дејност; 

4. 2,00% — од личен доход од самостојно врше-
ње на занаетчиска дејност; 

5. 2,00% — од личен доход од самостојно врше-
ње на други стопански дејности; 

6. 2,00% — од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопански дејности. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Број 04-4 
28 декември 1976 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Димитров, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ПРИЛЕП 

54. 
Врз основа на член 27 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за социјална заш-
тита, Собранието на интересната заедница за со-
цијална заштита, на седницата одржана на 29 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА - ПРИЛЕП 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување на средства 
на Заедницата за социјална заштита — Прилеп 
(во натамошниот текст: Заедницата). 

Член 2 
Средства на Заедницата обезбедуваат работните 

луѓе со: 
1. придонес од доходот на работните организа-

ции на здружен труд — по стапка од 0,14%, 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанство — по стапка од 0,19%, 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — по стапка од 1,54%, 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопански дејности — по стапка од 2%, 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопански дејности 2%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен гласник на општина 
Прилеп", а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 06-3 
5 јануари 1977 година 

Прилеп 
Претседател, 

Стеван Трајкоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
ПРИЛЕП 

55. 
Врз основа на член 19 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на образованието 
(,.Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 точ-
ка 3 од Статутот на Заедницата на основното обра-
зование на општина Прилеп, Собранието на За-
едницата на основното образование на општина — 
Прилеп, на седницата одржана на 27 декември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУ-

ВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
За 1977 година се утврдуваат следните стапки 

на придонесите за основно образование и воспиту-
вање на општина Прилеп: 

1. од личниот доход од работен однос на работ-
ниците од стопанството и нестопанството — 5%; 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот претставуваат сите парични примања спо-
ред Законот за даноците на граѓаните. 

2. од личниот доход од самостојно вршење зем-
јоделска дејност — 9%; и 

3. од самостојно вршење стопанска и нестопан-
ска дејност — 6%. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесите е основицата на која се плаќа данокот 
според Законот за даноците на граѓаните. 

Член 2 
Од средствата што ќе ги оствари Заедницата 

врз основа на утврдените стапки на придонесите 
со член 1 на оваа одлука се задолжува Заедни-
цата да употреби до 10% за инвестиции за иград-
ба и опремување на училишен простор за потребите 
на основното образование и воспитување. 

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

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

Бр. 02-262 
27 декември 1976 година 

Прилеп 
Претседател, 

Милан ѓорѓиоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ДЕМИР 
ХИСАР 

56. 
Врз основа на член 9 став 1 точка 3 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на обра-
зованието („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) а во 
врска со член 27 од Статутот на самоуправната 
интересна заедница на основното образование на 
општината Демир Хисар, Собранието на СИЗ на 
образованието, на својата седница одржана на 23. 
12. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ - ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Стапките на придонесите, што ќе се пресмету-

ваат и уплатуваат придонесите, за обезбедување 
средства на Самоуправната интересна заедница за 
основното образование на општината Демир Хисар 
се утврдуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
по стапка од 5%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 8%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 4,50%. 

Член 2 
Во однос на обврзниците основиците на пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот, ќе се 
применуваат одредбите од Законот за СИЗ на об-
разованието („Службен весник на СРМ", бр. 5/74). 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со де,нот на обја-

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

Бр. 01-101/1 
29 декември 1976 година 

Демир Хисар 

Претседател, ' 
Борис Рутевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ТЕТОВО 

57. 
Врз основа на член 69 од Статутот на Заедни-

цата за физичка култура на општината Тетово, 
Собранието на Заедницата за физичка култура на 
СВОЈ ата седница одржана на 22. XII. 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот за физичка култура со што ќе се обезбе-
дат средства на Заедницата за физичка култура на 
општина Тетово. 

Член 2 
Стапката на придонесот што ќе се плаќа за 

физичка култура ќе изнесува: 
— придонес од доходот на основните органи-

зации на здружен труд 0,10%; 
— придонес од личен доход од работен износ 

ОДО%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност — занаетчиство ОДО%; 
— придонес од личен доход од вршење на нес-

топанска дејност 0,10%; 

— придонес од земјоделска дејност 1%. 

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

зиното донесување, а ќе важи од 1 јануари 1977 
година. 

Бр. 0601-311/1 
22 декември 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Крсте Ѓорѓески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО - КИЧЕВО 

58. 
Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето, член 19 став 1 точка 5 од Статутот на 
СИЗ на станувањето и член 200 и 219 од Статутот 
на Општината Кичево, Соборот на здружен труд 
на Собранието на Општината Кичево и Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на станува-
њето, на заедничка седница со рамноправно учест-
во на ден 21. XII. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Се утврдува висината на стапката на придоне-

сот на станбена изградба од 5% на ,бруто личниот 
доход. 

Член 2 
Обврзници на придонесот се: 
— основните организации на здружениот труд 

к другите самоуправни организации од областа на 
стопанството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружен труд регистрирани како установи, а рас-
поредени во областа од 1—8 од Номенклатурата за 
распоредување на стопанските и други организации 
и државни органи по дејности; 

— организациите и заедниците од областа на 
нестопанските дејности; 

— Заедницата за пензиско и инвалидско оси-
гурување на СР Македонија за пензионерите и 
корисниците на правата од пензиско и инвалидско 
осигурување од територијата на Општината Ки-
чево, и 

— граѓанинот кој работи со средства на тру-
дот во лична сопственост, а користи дополнителен 
труд на други лица, на бруто личниот доход на ра-
ботниците. 

Член 3 
Обврзниците од член 2 од оваа одлука придо-

несот го уплатуваат на сметка на Заедницата на 
станувањето на Општината Кичево. 

Член 4 
Одлуката за висината на стапката на придо-

несот за станбена изградба бр. 02-22/75 од 26. XI. 
1975 година престанува да важи со денот на при-
менувањето на оваа одлука. 

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

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

Бр. 02-479 
21 декември 1976 година 

Кичево 

Собрание на СИЗ на 
станувањето 
Претседател, 

Вецко Кацески, с. р. 

Собор на здружен 
труд 

Претседател, 
Стојан Магдески, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на Ристова 
Ленче, род. Петковска, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
47, с. Ваташа, Кавадаречко, против тужениот Рис-
тов Душан од с. Ваташа, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Ристов Душан во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот, да се јави или 
да ја соопшти својата точна адреса. Во спротивно, 
по истекот на овој рок, судот ќе му одреди стара-
тел кој ќе го застапува во бракоразводниот спор, 
до правосилното окончување, а согласно член 77 од 
ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2278/76. 
(2) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Тодоровска, родена Перовска Доста од село Чело-
пек, Тетовско, против тужениот Јован Тодоровски 
од истото село, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Јован Тодоровски во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, 
да се јави или да ја соопшти СВОЈ ата адреса. По 
истекот на овој рок, судот ќе му одреди привре-
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мен старател согласно член 77 од ЗПП кој ќе го 
застапува до правосилното окончување на брако-
разводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2608/76 од 
7. I. 1977 година. (3) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Вера Милошевиќ од Куманово, ул. „III — Ма-
кедонска ударна бригада" бр. 14, против тужениот 
Душко Милошевиќ од Куманово, сега со непозната 
адреса. Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Душко Милошевиќ во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја 
достави својата адреса, лично или писмено, или 
да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка. Во спротивно, ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе ги штити неговите ин-
тереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2400/76. 
(5) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за утврдување постоење на 15рак по тужбата на 
тужителката Ставрула Терзиовска од Скопје, ул. 
,.Ресенска" бр. 38/1-2, против тужените Митко Тер-
зиовски и Дони Терзиовски, двајцата со непозната 
адреса во САД — Чикаго, како наследници на по-
којниот Ристо Терзиовски. Вредност на спорот 2.000 
динари. 

Се повикуваат тужените Митко и Дони Тер-
зиовски да ја достават својата адреса, лично или 
писмено, во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот или да одредат свој полномошник кој ќе ги 
застапува во постапката. Во спротивно на истите 
ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги 
штити нивните интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2320/76. 
(6) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по тужбата на тужителот Џе-
вид Биљали од Куманово, ул. „Перо Илиевски" бр. 
3 против тужената Биљали Мевљуде, родена Ајети, 
сега со непознато место на живеење. Вредност на 
спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Мевљуде Биљали, роде-
на Ајети, од Куманово, сега со непознато место на 
живеење, да се јави во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во судот, лично или писмено, или 
пак да одреди свој полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка. Во спротивно ќе и биде 
одреден привремен старател кој ќе ги штити неј-
зините интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2530/76 од 
12. I. 1977 година (7) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓан-
ска постапка за исполнување на договор по туж-
бата на тужителот Димитар Тренчевски од Скопје, 
ул. „Каирска" бр. 5-а, против тужениот Фејзула 
Ремзи од село Кондово, Скопско, сега со непозната 
адреса на привремена работа во Западна Германија. 
Вредност на спорот 69.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Фејзула Ремзи од село 
Кондово, сега со непозната адреса во Западна Гер-
манија, да се јави во судот лично или писмено или 
да одреди свој полномошник да го" застапува во 
спорот во рок од 30 дена. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе ги штити него-
вите интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1620/76 од 
18 I. 1977 година. (11) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II 

Пред Општинскиот суд Скопје II, по пред-
лог на Трајче Саздовски од Скопје, се води постап-
ка за амортизација на 1 исправи-кредитни писма 
и тоа: кредитно писмо со партија број 011-5280/44, 

со серија 28356 на износ од 5000 динари; кредитно 
писмо со партија 28255 на износ од 4000 динари; 
кредитно писмо со партија 28254 на износ од 4000 
динари; кредитно писмо со партија 28253 на износ 
од 3000 динари; кредитно писмо со партија 28252 на 
износ од 3000 динари; и кредитно писмо со партија 
28249 на износ од 1000 динари, издадени од Стопан-
ската банка Филијала — Скопје. 

Се повикува секој оној кај кого се наоѓаат кре-
дитните писма да ги покаже во судот во рок од 60 
дена сметано од објавувањето на огласот, бидејќи 
во спротивно кредитните писма ќе се огласат за 
поништени. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II, Р. бр. 116/76. 
(4) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
тужба за исполнување на договор од страна на 
тужителката Цвета Велјаноска од Тетово, ул. „Би-
хачка" бр. 8, против тужениот Тодоровски Со-
фрониев Славе, сега во НР Бугарија со непозната 
адреса. Вредност на спорот 110,00 динари. 

Бидејќи тужениот сега е со непозната адреса, 
се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во Општинскиот суд — Тетово и да ја достави сво-
јата адреса или да определи свој полномошник. 
Во спротивно, по истекот на определениот рок ќе 
му биде поставен привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1154/76 
година. (8) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово заведена е 
тужба за раскинување на договор од страна на 
тужителот Имери Шабана Имер од село Пирок, 
против тужениот Шабани Имера Митат од село 
Пирок, сега со непозната адреса. Вредност на спо-
рот е 500 динари. 

Се повикува тужениот Шабани Имера Митат од 
село Пирок, сега со непозната адреса во Германија, 
да се јави во Општинскиот суд — Тетово и да ја 
достави својата адреса или да определи свој пол-
номошник кој ќе ги застапува неговите интереси во 
спорот во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот. Доколку тоа не го стори во определениот рок, 
ќе му биде поставен привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1182/76. 
(9) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Титов Велес заве-
ден е спор за плаќање на долг од 49.000,00 н. динари, 
по тужбата на тужителот Стојан Стојановски од 
село Плевење, Титов Велес, против тужениот Коле 
Ташев од Титов Велес, сега на привремена работа 
во Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Коле Ташев да се јави 
во овој суд или да ја достави својата адреса во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спро-
тивно ќе му се одреди за привремен застапник 
неговата брачна другарка, Павлина Ташева, која 
ќе го застапува се до окончувањето на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
674/76. (10) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 108 од 19. IV. 1976 год-ина, на реги-
старска влошка бр. 241 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашните потписници на ЦОУ 
„Кирил и Методи" од село Иловица, Струмичко, 
Томе Танчев, директор, и Атанас Панов, секретар, 
се избришаа од рег,истарот, а за потписник на ОЗТ 
е именуван Ѓорге Пандев Џатев, директор. 

Уписот се ,изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на ЦОУ „Кирил ,и Методи", 
село Иловица, Струмичко, бр. 03-157/1 од 6. IV. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 108/76. (246) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 81 од 5. IV. 1976 година, на регис-
тарската влошка 230, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот потписник на ООЗТ 
— транспорт — Штип, во состав на „Макпромет" 
— производно трговско претпријатие на големо и 
мало — Штип, Слободан Черкезов се брише од 
регистарот, а на негово место за потписник е овла-
стен Борис Митрев. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — транс-
порт - Штип, бр. 02-53 од 13. Ш. 1976 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
81/76. (269) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 82 од 5. IV. 1976 година, на регистар-
ската влошка бр. 230, го запиша во судскиот реги-
стар следното: Досегашниот потписник на ООЗТ 
— индустрија за производство на леб и мрсни пе-
чива „Жито леб" — Штип, во состав на „Мак-
промет" — производно трговско претпријатие на го-
лемо и мало — Штип Слободан Черкезов се брише 
од регистарот, а на негово место е одреден Боро 
Петровски. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Жито 
леб" - Штип, бр. 02-45 од 25. Ш. 1976 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
82/76. (270) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
те Фи. бр. 117 од 28. IV. 1976 година, на регистар-
ската влошка бр. 137, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот раководител на Де-
ловната единица — Стовариште, со седиште во 
Штип, ул. „Партизанска" бб, во состав на РО „Ча-
тал" — Трговско претпријатие за градежни мате-
ријали на големо и мало — Штип Стево Трајков 
се сменува, а на негово место за раководител на 
деловната единица е назначен Митко Барбареов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 117/76. (274) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 118 од 28. IV. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 137, го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашниот потписник однос-
но раководител на Деловната единица — Стовари-
ште, со седиште во Штип, ул. „Железничка" бб. 
во состав на РО „Чатал" — трговско претприја-
тие за градежни материјали на големо и мало — 
Штип Киро Иванов се сменува, а за раководител 
на деловната единица е назначен Стево Трајков. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 118/76. (275) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 129 од 10. V. 1976 година, на регистар-
ската влошка бр. 135, го запиша во судскиот ре-
гистар следното' Правото на потпис на досегаш-
ниот втор потписник на ООЗТ „Блажо Сандев" 
село Радање, Штипско, во состав на ЗИК „Црвена 
ѕвезда" — Штип Стојко Панов, престанува, а ос-
новната организација на здружен труд останува да 
ја застапува и потпишува со полни и неограни-
чени овластувања директорот Санде Богдански. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на одлуката на работничкиот совет на ООЗТ „Бла-
жо Сандев" — село Радање, Штипско, бр. 02-267 
од 8 IV. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 129/76. (278) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 84 од 5. IV. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 343, го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашниот в. д. заменик ген. 
директор на РО „Исток-Транс" — претпријатие за 
превоз на патници и стока, шпедиција и туризам 
во земјата и странство — Штип, Атанас Самар-
џ и е в се сменува, а за потписник на РО односно 
комерцијален директор е назначен Трајан Давчев. 

Уписот се изврши ћо регистарот врз основа на 
одлуката на Централниот работнички совет при 
ОЗТ „Исток Транс" - Штип, бр. 300-0201 од 27. 
Ш. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 84/76. (272) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1091 од 9. IX. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 28-00-00 го запиша во судски-
от регистар присоединување^ на Земјоделската 
задруга „Нова слога" — Лешок, Тетовско, со це-
лосна одговорност и ограничено емство, кон работ-
ната организација Земјоделско-индустриски комби-
нат — Тетово, со супсидијарна одговорност, ООЗТ 
„Кооперација и промет" — Тетово, со супсидијарна 
одговорност и престанок поради таквото присоеди-
нување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1091 од 9. IX. 1976 година. (282) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 112 од 26. IV. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 210, го запиша во судскиот 
регистар следното: Му престанува правото за пот-
пис на досегашниот в. д. директор на ООЗТ Завод 
за индустриски инженеринг — Штип, во состав 
на ОЗТ за проектирање инженеринг „Мегапроект" 
експорт-импорт — Штип Кирил Донски, а за ди-
ректор е именуван Миодраг Марков кој со полни 
и неограничени овл,астувања за застапува и пот-
пишува основната организација на здружен труд. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
112/76. (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1329, страна 214, книга VI се за-
пиша следното: На досегашниот потписник на Град-
скиот трговски центар во изградба — Скопје ул 
,.Димитар Влахов" бр. 4. Гаврилски Гаврило, в. д. 
директор, му престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи' е разрешен од должност. 

За генерален директор на Градскиот трговски 
центар во изградба — Скопје, со одлука на Делов-
ниот одбор на Градскиот трговски центар — Скоп-
је, бр .2511/3 од 18 VI. 1976 година е назначен 
Трајко Стојков, кој истиот во иднина ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 985 од 30. IX. 1976 година. (292) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 97 од 6. IV. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 117, го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашниот потписник на 
Управата за градско и вонградско зеленило — 
Струмица ,Димитар Јанев се брише од регистарот, 
а за единствен потписник останува управникот 
Пантелеј Абрашев, КОЈ СО потполни и неограничени 
овластувања ќе Ја застапува и потпишува основ-
ната организација на здружен труд. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. 
бр. 97/76. (240) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌА-
НИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У.. бр. 08-2647/1 од 12. 
VIII. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 379, страна 80, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Киро Николов Ко-
вачки, ковач, село Владимирово, Берово. (25) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2642 од 10. 
\7Ш. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 378, страна 79, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Адеми Адем Бајрам, 
леблебиџија, Пехчево. (26) 

Врз основа на решението У ,бр. 08-2646/1 од 
12. УШ. 1976 година на Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Берово, избришан е 
од регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 194, страна 53/1, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Денковски Глигоров 
Методи, шивач, Пехчево. (27) 

Врз основа на решението У. бр. 08-222/1 од 15. 
\7П. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 328, страна 29, занает-
чискиот дуќан под фирма: Чучурска Јорданова 
Снежана, фризер, Берово. (28) 

Врз основа на решението У .бр. 08-270 од 19. 
X. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 118, страна 26, книга 
1, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Попов-
ски Јованов' Борис од село Митрашинци, Берово. 

(29) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2969/1 од 1. 
X. 1976 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег ,бр. 374, страна 75, книга I, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Здрав-
е в с к а Пантева Зора од Берово. (30) 

Врз основа на решението У ,бр. 08-3213/1 од 1. 
XI. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 289, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач Скендерски Еф-
тимов Методи од Б е р о в а ^ ^ ^ (31) 

Врз основа на решението У. бр. 08-3224/1 од 
1. XI. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 312, книга I, занаетчи-
скиот дуќан под фирма' Сода-вода Печински Ацов 
Димитар од Берово . (32) 

Врз основа на решението У. бр. 08-274/1 од 1. 
XI. 1976 година на Одделението за стопанство на 
општината Берово, избришан е од регистарот на за-
наетчиските дуќани на самостоЈните занаетчии, од 
рег. бр. 165 ,книга I, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Шивач Чукарски Илиев Јосиф од село Руси-
ново, Берово. (33) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелства од I, П, Ш и за завршен испит на 
име Желије Салиу, ул. „Мирче Ацев" бр. 45, Те-
тово. (3279) 

Воена книшка издадена од КВО - Куманово 
на име БлагоЈа Т. Стојановски, с. Орашац, Кума-
ново. (3280) 

Воена книшка издадена од В.П. 5945/8 — Ниш 
на име Васе М. Здравковски, ул. „Веселин Масле-
ша" бр. 35, Куманово. (3281) 

Здравствена легитимација на име Кадире Ку-
ќи, с. Котлина, Качаник. (3282) 

Свидетелство за завршен испит на име Благо-
ја Камшикоски, ул. „Бр. Бешироски" бр. 46, При-
леп. (3284) 

Свидетелство за завршен курс бр. 13/72 за 
стручна оспособеност за заним. ѕидар на име Душан 
С. Костадиновски, с. Ранковце Кр. Паланка. (3285) 

ЗемЈОделска здравствена книшка на име Самир 
Бесир, с. Боговиње, Тетово. (3286) 

Сообраќајна дозвола ТЕ 28-61 на ЖАС — ЕЗТ 
— Гостивар. (3287) 

Ученичка книшка на име Мехмет Шемши, Де-
бар. (3288) 

Воена книшка на име Борис Цветаноски, с. 
Ерековци, Прилеп. (3289) 

Работна книшка на име Лилјана Корвезироска, 
ул. „Козара", бр. 10, Прилеп. (3290) 

Индекс бр. 485, издаден од ВТШ — Битола 
на име Горѓи Јорданоски, ул ,,,Мара Јосифоска" 
бр. 12 ,Прилеп. (3291) 

Ученичка книшка за IV одделение на име За-
горка Сарафилоска, с. Лажани, Прилеп. (3292) 

Свидетелства за Ш и IV клас и свидетелство за 
положен завршен испит на име Суат Рамадани, ул. 
,,В. Миладинови" бр. 77, Тетово. (3293) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име Ну-
риман Бафтиари, с. Џепчиште, Тетово.. (3294) 

Воена легитимација на име Љубомир Јован 
Петровски, ул. „119" бр. 28, Тетово. (3295) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Елизабета Емини, кеј „Вардар" Ш згр. П/4 Гости-
вар. (3296) 

Лична карта на име Али Селими, с. Лакавица, 
Гостивар. (3297) 

Лична карта бр. 163554 на име Менка Атана-
совска, ул. „Душко Поповиќ" бр. 45, Гостивар. 

(3298) 
СообраќаЈна дозвола ТЕ 89—30 ,на ЖАС - ЕЗТ 

Гостивар. (3299) 
Индекс бр. 164/66 на име Вера Муцунска, Бе-

рово. (3300) 
Свидетелство за I и П година, издадени од 

ЕМУЦ во Скопје на име Страшо Манчевски, Скопје. 
(3302) 

Здравствени легитимации издадени од Скопје 
на име Александар и Веска Јакимовски, Скопје. 

(3303) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Силвана Амедовска, Скопје . (3304) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од 

Специјалното училиште „Др. Златен Сремец" — 
Скопје на име Јагода Панчевска, Скопје. (3305) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Владимир Стојановски, Скопје. (3306) 
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Диплома бр. 601/1957 год,, издадена од ВПШ — 
Скопје на име Трајанка Петар Спасова, Скопје. 

(3307) 
Ученичка книшка за IV одделение, издадена од 

Основното училиште „Лирија" — Скопје на име 
Селвија Мемедовиќ, Скопје. (3308) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Јован 
Шаговиќ, Скопје. (3309) 

Воена книшка издадена од Ваљево на име 
Шаин Азем Емини, Скопје. (3310) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Моша ПИЈ аде" — Кочани на 
име Милка Захариева, Кочани. (3311) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Киро Тодоровски, Ѓ. Петров. (3312) 

Диплома издадена од Мајсторска школа — от-
сек електро во Скопје на име Љубомир Муле да-
ров, Скопје. (3313) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Љубе 
Д И М И Т Р И Ј е Крстевски, Скопје. (3314) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
РЈрфан Салихи, Скопје. (3315) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Фаик Коџа, СкопЈе. (3316) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ламбро Фотевски, Скопје. (3317) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Дим-
че Цветановски, Скопје. (3318) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „29 ноември" — Скопје на 
име Слободанка Анастасова, Скопје. (3319) 

Воена книшка издадена од Т. Велес на име 
Трпе Ристо Василевски , Скопје. (3320) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Злате Мијоски, Скопје. (3321) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Браќа Миладинови" — с. 
Миладиновци на име Вангелија Аврамовска, Скопје. 

(3322) 
Свидетелство и диплома издадени од ЕМУЦ — 

Скопје на име Киро Николовски, Скопје. (3323) 
Свидетелство за VI одделение, издадено од 

Основното училиште „Крсте Мисирков" с. Ст. Ла-
гово — Прилепско на име Алта Исај лова, Скопје. 

(3324) 
Свидетелство за УШ одделение на име Анѓа 

Настеска, с. М. Коњари, Прилеп. (3325) 
Белешка за грав бр. 12423 од 2. X. 1976 година 

на 314 кгр. за 345400 динари на име Петко Митоски, 
с. Крушеани, Прилеп. (3326) 

Лична карта бр. 26482, издадена од Т. Велес на 
име Богдан Манев, с. Голозинци, Т. Велес. (3327) 

Лична карта бр. 3869 на име Ружа Маневска, 
с. Голозинци, Т. Велес. (3328) 

Свидетелство од П година хемиско училиште 
на име Стефан Србиновски, ул. „Б. Кидрич" бр. 28, 
Прилеп. (3329) 

Свидетелство за VI одделение на име Богдан 
Костов, ул. „Ванчо Прке" Делчево. (3330) 

Воена книшка на име Петре Јанушев, с. До-
брејци, Струмица. (3331) 

Работна книшка издадена од Битола на име 
Никола Лазаревски, ул. „Д. Груев" бр. 137а, Битола. 

(3332) 
Свидетелство за IV година гимназија на име 

Елица Јованоска, ул. „Пелагонија" бр. 18, Прилеп. 
(3333) 

Пасош на име Гордана Богданоска, с. Сопот-
ница, Д. Хисар. (3334) 

Свидетелство за завршено економско училиш-
те на име Зора Јованоска, с. Латово, М. Брод. 

(3335) 
Работна книшка на име Авдирахим Алили, с. 

Липково, Куманово. (3336) 
Работна книшка на име Абдула Абдурахман, 

с. Селце, Тетово. (3337) 
Свидетелство за Ш-а клас, издадено од Гимна-

зијата во Тетово на име Вера Блажевска, ул. „Г. 
Делчев" бр. 26, Тетово. (3338) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ѓулсиме Џелили, с. Селце Кеч Тетово. (3339) 

Возачка дозвола на име Младен Заркоски, ул. 
„Ј. Сандански" бр. 41, Тетово. (3340) 

Диплома за завршено машино-бравар на име 
ѓорѓија ѓорѓиески, с. Печково, Гостивар. (3341) 

Ученичка книшка на име Есма Абдулаи, ул. 
„Братство Единство" бр. 2, Гостивар. (3442) 

Свидетелство за осумгодишно училиште на име 
Шефик Нуредини, с. Форино, Гостивар. (3343) 

Диплома на име Мифтар Фејзи, с. Беловиште, 
Гостивар. ' (3344) 

Работна книшка издадена од Собранието на оп-
штината Делчево на име Јордан Коце Стојчевски, 
ул. „Милково Брдо" бб, Делчево. (3345) 

Свидетелство на име Живка Алачка, с. Вла-
димирово, Берово. (3346) 

Свидетелство на име Панда Трајкоска, ул. 
„Пенка Котеска" бр. 124а, Прилеп. (3347) 

Здравствена легитимација на име Љубен Ла-
зарески, ул. „Ленин" бр. 233а, Прилеп. (3348) 

Работна книшка на име Славе Мирковски, с. 
Тромеѓа, Куманово. (3349) 

Индекс бр. 695/1963 година на име Ст'0Јан П. 
Ристов, ул. „7 ноември" бб, Гевгелија. (3350) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Изтхе Шакири, с. Сараќино, Тетово. (3351) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
БаЈрам Шакири, с. Сараќино, Тетово. (3352) 

Свидетелство за VIII одделение на име Кире 
Пижов, ул. „Н. Тесла" згр. 4/11, Прилеп. (3353) 

Лична карта бр. 4568 на име Методија Т. Трај-
коски, ул ,,,Борка Талески" бр. 86, Прилеп. (3354) 

Уверение за стенограф издадено од УДСЈ — 
Београд на име Драги Башески, ул. „Партизанска" 
бр. 21, Прилеп. (3355) 

Свидетелство за завршено стопанско училиште 
на име Драги Башески, ул. „Партизанска" бр. 21, 
Прилеп. (3356) 

Свидетелство за УШ одделение на име Тоде 
Петрески, с. Старо Лагово, Прилеп. (3357) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ладо 
Петрески, с. Ст. Лагово, Прилеп. (3358) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гоце 
Петрески, с. Ст: Лагово, Прилеп. (3359) 

Воена книшка издадена од Секретаријатот за 
народна одбрана Куманово на име Томислав Сол-
тир Трајановски, с. Вакав, Куманово. V (3360) 

Работна книшка рег. бр. 7683, серија бр. 4871, 
издадена од Собранието на општината Ресен на 
име Мексуд Енвер Мустафов, — Ресен. (3361) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шабан 
Арслани, с. Чифлик, Тетово. (3362) 

Свидетелство за I клас на име Салајдин Зил-
фид, ул. „Корушка" бр. 15, Тетово. (3363) 

Свидетелство за IV разред на име Сали Нифи-
ти, с. Раковец, Тетово. (3364) 

Воена книшка сер. А.Г. бр. 91308 на име Насуф 
Амети, с. Д. Палчиште, Тетово. (3365) 

Лична карта на име Е-јупи Ќуфли, с. Србиново, 
Гостивар. (3366) 

Свидетелство за V одделение на име Анѓелко 
Мој коски, с. Дуф, Гостивар. (3367) 

Свидетелство за V одделение на име Јаким 
Мојкоски, с. Дуф, Гостивар. (3368) 

Свидетелство за VI одделение основно училиште 
на име Анча Петреска, ул. „Ж. Брајкоски" бр. 95, 
Гостивар. (3369) 

Свидетелство за осмолетка на име Фефки Де-
мири ,ул. „Чеде Филиповски" бр. 42, Гостивар. 

(3370) 
Ученичка книшка на име Огњан Дамјанов, ул. 

„Плачковица" бр. 15, Кочани. (3371) 
Свидетелство за УШ одделение на име Илинка 

Тодороска, с. Дебреште, Прилеп. (3372) 
Здравствена легитимација на име Јованка Тре-

неска, с.- Дебреште, Прилеп. (3373) 
Работна книшка на име Василка Наумовска, 

ул. „ЈНА" бр. 152/3, Куманово. - (3374) 
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Воена книшка издадена од В.Л. — Зрењанин на 
име Данојле Веле Талевски, с. Журче, Д. Хисар. 

(3475) 
Здравствена легитимација на име Камиле Јаша-

рова, ул. „Љубојно" 3, Битола. (3476) 
Работна книшка на име Надежда Ракочевиќ, ул. 

„Ш Македонска ударна бригада" бр. 69/3, Куманово. 
(3477) 

Свидетелство за VIII одделение на име Смиља 
Радовановић с. Блатец, Виница. (3478) 

Здравствена легитимација на име Цветанка Ни-
кодинец, ул. „Илија Василески" бр. 1, Прилеп. 

(3479) 
Пасош на име Тахир Исмаилоски, ул. „Дабнич-

ки завој" бр. 73, Прилеп. (3480) 
Работна книшка на име Божидар Апостоловиќ, 

ул. „25 февруар" Куманово. (3481) 
Свидетелство издадено од Училиштето „Перо 

Наков" — Куманово на име Атанас Ајдарски, с. 
Шупли Камен, Куманово. (3482) 

Здравствена легитимација на име Ангел Дими-
тровски, ул. „М. Тито" бр. 1, Кр. Паланка. (3483) 

Воена книшка на име Трајче Ристов, с. Марена, 
Кавадарци. (3484) 

Работна книшка на име Цвета Давчева, ул. „9-ти 
ноември" бр. 38, Т. Велес. ' (3485) 

Свидетелство за УШ одделение на име Злата 
Режанкова, Виница. (3486) 

Возачка дозвола бр. 1778 на име Стојко Ки-
роски, с. Радиовце, Тетово. (3487) 

Свидетелство од IV клас на име Гази Изаири, 
с. Боговиње, Тетово. (3488) 

Возачка дозвола на име Зејнел Зејнели, ул. „Ѓ. 
Петров" бр. 12, Тетово. (3489) 

Сообраќајна дозвола за комбе рег. бр. БТ 368-00 
на Лимаро-браварска задруга „Слобода" — Прилеп. 

(3490) 
Свидетелство за УШ одделение на име Нада 

Подисачоска, с. М. Коњари, Прилеп . (3491) 
Работна книшка рег. бр. 5312, серија бр. 297483, 

издадена од Собранието на општината Ресен на 
име Коља Крсте Тасевска, с. Стење, Ресен. (3492) 

Свидетелство за УШ одделение на име Спасија 
Станческа, ул. „Марксова" бр. 12-7/9, Т. Велес. 

(3493) 
Лична карта на име Муамет Дурмиши, с. Чело-

пек, Тетово, (3494) 
Возачка дозвола бр. 1072 на име Александар 

Живковиќ, Гостивар. (3495) 
Лична карта на име Абдулсамет Ајети, с. До-

бридол, Гостивар. (3496) 
Диплома од Гимназија на име Назми Муслиу, с. 

Камењане, Тетово. (3497) 
Свидетелство за УШ одделение на име Сунца 

Стојановска, с. Д. Лешница, Тетово. (3498) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Бесим Зенуни, с Групчин, Тетово. (3499) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Идавер Зенуни, с. Групчин, Тетово. (3501) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Џемалудин Зенуни, с. Групчин, Тетово. (3502) 
Земјоделска здавствена легитимација на име 

Шадије Зенуни, с. Групчин, Тетово. (3503) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Шериф Зенуни, с. Групчин, Тетово. (3504) 
Свидетелство за I клас гимназија на име Ир-

фан Лимани, с. Балиндол, Гостивар. (3505) 
Работна книшка рег. бр. 7724, серија бр. 60989, 

издадена од Собранието на општината — Ресен на 
име Антина Алексо Лазаревска, ул. „29 ноември" 
бр. бб, Ресен. (3506) 

Свидетелство за УШ одделение на име Лазар 
Доневски, ул. „Илинденска" бр. 25, Делчево. (3507) 

Здравствена книшка на име Зора Деспотовска, 
с. Бистрица, Битола. (3508) 

Свидетелство на име Вита Миткоска, ул. „М. 
Тито" бр. 28, Прилеп. (3509) 

Работна книшка на име Душан Котески, ул. 
„М. Пијаде" бр. 269, Прилеп. (3510) 

Работна книшка на име Живко Јаноски, ул. „П. 
Котеска" бр. 60, Прилеп. (3511) 

Свидетелство за завршен испит од трговска 
школа — Скопје на име Томислав Арискоски, ул. 
,,Стеван Апостолоски" бр. 21, Прилеп . (3512) 

Работна книшка на име Ленче Андреева, ул. 
„Б. Каракостев" бр. 54, Т. Велес. (3513) 

Диплома за завршена гимназија на име Коцка 
Гигова, ул. „Св. Климент" бр. 33, Т. Велес. (3514) 

Свидетелство на име Илјаз Дехари, с. Џепчиште, 
Тетово. (3515) 

Свидетелство за УШ одделение на име Марија 
Поповска, с. Митрашинци, Берово. (3516) 

Здравствена книшка бр. 86013 на име Анѓа 
Стојаноска, ул. „Св. Спироски" бр. 32, Гостивар. 

, (3517) 
Свидетелство за УШ одделение на име Драган 

Апостоловски, с. Нежилово, Т. Велес. (3518) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-

новното училиште „Гоце Делчев" — с. Љубанци на 
име Ангел Димов Чаковски, Скопје. (3520) 

Здравствена легитимација издадена од СкопЈе 
на име Марјан Трајан Тушевски, с. Агино Село, 
Куманово. (3521) 

Свидетелство за положен завршен испит дел. 
бр. 01-802/1/65, издадено од Училиштето за кв. ра-
ботници во трговијата „Цветан Димов" — Струмица 
на име Кирил Николов, Скопје. (3522) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Машо Куртовиќ, Скопје. (3523) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ду-
шанка Илиева, Скопје. (3524) 

Воена книшка издадена од Краљево на име 
Живко Митрески, Ѓ. Петров. (3525) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Малковец — Кичево на име 
Јаким Силјановски, Скопје. (3526) 

Диплома издадена од ГТУ „Здравко Цветков-
ски" — Скопје на име Иван Петковски, Скопје. 

(3527) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Ваит 

Мамути, Скопје. (3528) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено од Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на 
име Горица Бозановска, Скопје . (3529) 

Свидетелство за завршено УЛ одделение, изда-
дено од Основното училиште „Коле Неделковски" 
— Скопје на име Благоја Поповски, Скопје (3530) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје на 
име Горѓи Наумов, Скопје. (3531) 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Иван Љубе Велковски, Ѓ. Петров. (3532) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Меди 
Сами Реџепов, Скопје. (3533) 

Воена книшка ,издадена од Скопје на име Сла-
вољуб Илија Лахтевски, Скопје. (3534) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ан-
геле Јаневски, Скопје. (3535) 

Работна книшка издадена од Љубљана на име 
Ратка Стаменковска, Скопје. (3536) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Рам-
зи Џанова, Скопје. (3537) 

Индекс бр. 1287, издаден од Архитектонскиот 
факултет — Скопје на име Миломир Петар Јанко-
виќ, Скопје. (3538) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од УЗУС „Коце Металец" — Скопје на име 
Никола Јосимофски, Скопје. (3539) 

Свидетелство за УШ одделение на име Трајко 
Р. Поповски, с. Бешиште, Прилеп. (3540) 

Лична карта на име Трајче Јовановски, с. Ело-
вец, Т. Велес. (3541) 

Свидетелство за завршен испит на име Слобо-
дан Илиевски, ул. „Д. Влахов" бр. 135, Т. Велес. 

(3542) 
Свидетелство за завршена осмолетка на име Ме-

ваип Фаризи, с. Радуша, Скопје. (3544) 
Свидетелство за завршена осмолетка на име 

Шефкет Амети, с. Радуша, Скопје. (3545) 
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