
С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3 1 7 . 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ-' бр. 15/73, 20/73 и 45/77) и член 169 
став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија („Службен весник на 
СРЖ" бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

3 1 9 . 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за про-

сторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/73, 20/73 и 45/77) и член 169 
став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — СВИЊАРСКА 
ФАРМА ВО МЕСТО ВИКАНО „УЛАНСКИ ПАТ" 

ПОМЕЃУ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ГРАДСКО И 
ЧИЧЕВО ВО ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Се утврдува локација за изградба на инвести-
ционен објект — свињарска фарма во местото ви-
кано „Улански пат" помеѓу населените места Град-
ско и Чичево во Општина Титов Велес. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (топографска карта — Градско 1, К-34-92-Б6, 
во размер 1:10.000), усвоен од Собранието на оп-
штина Титов Велес, а кој се наоѓа во Републич-
киот секретаријат за урбанизам. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ке се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1393/1 Претседател 
15 јуни 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

3 1 8 . 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/73, 20/73 и 45/77) и член 
169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ ПАТ ОД П РЕД БР. 
502 БОШКОВ МОСТ — ИЗВОР ДЕЛНИЦА ОД КМ. 
0+000 ДО КМ. 7 + 637,5 ОДВОЈУВАЊЕ ЗА ЛАЗА-

РОПОЛЕ ВО ОПШТИНА ДЕБАР 

1. Се утврдува локација за изградба на инве-
стиционен објект — пат од П ред бр. 502 Бошков 
Мост — Извор делница од км. 0+000 до км. 7+637,5 
одвојување на Лазарополе во Општина Дебар. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата во комбиниран раз-
мер 1:2500 и 1:5000), а кој се наоѓа во Републичкиот 
секретаријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-1394/1 Претседател 
15 јуни 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ПАТ ОД 
Ш РЕД С. РЖАНИЧИНО — С. СРЕДНО КОЊАРИ 

ВО ОПШТИНА ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ 

1. Се утврдува локација за реконструкција на 
инвестиционен објект — пат од Ш ред е. Ржаничи-
но — е. Средно Коњари од км. 0+000 до км. 9 + 115,42 
во Општина Гази Баба — Скопје. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на патот во размер 
1:10.000) кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат 
за урбанизам. 

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

Бр. 23-1395/1 
15 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

3 2 0 . 

Врз основа на член 242 од Законот за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник 
на СРМ" број 8/75 и 4/78), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ВОЗИЛАТА НА ОРГА-

НИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и 

начинот на регистрацијата на возилата на мото-
рен погон и приклучните возила (во понатамошен 
текст: возилата) на органите за внатрешни работи. 

Член 2 
Возилата на органите за внатрешни работи се 

службени и останати возила и чинат дел од фон-
дот на опремата на органите за внатрешни работи. 

Член 3 
Возилата на органите за внатрешни работи се 

регистрираат и им се продолжува регистрацијата 
според Правилникот за регистрација на моторни и 
приклучни возила и овој правилник. 

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

Понеделник, 10 јули 1978 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 
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11. УСЛОВИ И НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЈА 

Член 4 
Како службени возила на органите за внатреш-

ни работи во смисла на овој правилник (во пона-
тамошен текст: службените возила) можат да се 
регистрираат оние возила кои органите за внатреш-
ни работи ги користат за извршување на работи и 
задачи во контролата и регулирањето на сообраќа-
јот на патиштата, за вршење на патролна и позор-
н и к а дејност, за излегување на местото на наста-
нот заради вршење увид, за одржување на јавниот 
ред и мир, за вршење работи на обезбедување на 
возила под придружба, како и за извршување на 
посебни задачи кога е потребно да се обезбеди 
предност на минување во сообраќајот на патиштата. 

Службените возила од став 1 на овој член 
можат да се регистрираат само ако покрај општи-
те услови за регистрација на возилата на моторен 
погон ги исполнуваат и условите пропишани со овој 
правилник. 

Член 5 
Службените патнички автомобили обоени се со 

сино-бела боја и имаат: 
1. ознака „МИЛИЦИЈА" напишана со бели бук-

ви од. двете бочни страни, на капакот над моторот 
и капакот над багажникот, ако е тоа можно со 
оглед на конструкцијата на возилото; 

2. вградено ротационо или треперливо сино свет-
ло на највисокото место на возилото; 

3. вграден уред за давање звучни знаци во низа 
тонови со различна висина. 

Службените патнички автомобили кои се ко-
ристат за извршување на посебни задачи можат да 
бидат обоени со сина или црна боја и не мораат 
да имаат ознака „МИЛИЦИЈА". 

Член 6 
Службените специјални, теренски и комби во-

зила се обоени со сина боја и имаат ознака „МИ-
ЛИЦИЈА" напишана со бела боја од двете бочни 
страни, ротационо сино светло и уред за давање 
звучни знаци според член 5 став 1 точка 2 и 3 од 
овој правилник. 

Член 7 
Службените моторцикли се обоени со сина боја 

и имаат ознака „МИЛИЦИЈА" напишана од двете 
бочни страни на штетникот, треперливо сино свет-
ло и уред за давање звучни знаци, според член 5 
став 1 точка 2 и 3 од овој правилник. 

Член 8 
Службените автобуси и товарните моторни во-

зила се обоени со сина боја и имаат ротационо сино 
светло и уред за давање звучни знаци според член 
5 став 1 точка 2 и 3 од овој правилник. 

Член 9 
Посебните цртежи за поодделни типови возила, 

кои делови од каросеријата на патничките автомо-
били од член 5 став 1 на овој правилник се обо-
ени со сина, а кои со бела боја како и обликот, 
големината и положбата на буквите на ознаката 
„МИЛИЦИЈА" која мора да биде напишана на 
службените возила од член 5, 6 и 7 на овој пра-
вилник, се утврдуваат со посебен општ акт. 

Бојата на службените возила се зема според 
усвоениот Каталог на бои за регистрација на во-
зилата. 

Член 10 
Регистрацијата на службените возила се врши 

во Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Регистрацијата на останатите возила на орга-
ните за внатрешни работи се врши во општинскиот 
орган за внатрешни работи. 

Евиденцијата за регистрираните возила се води 
во органот за внатрешни работи во кој се регистри-
рани возилата. 

Член 11 
Нема да се регистрира како службено она во-

зило на органите за внатрешни работи кое не ги 
исполнува условите пропишани за регистрација на 
службените возила или кое има, освен пропиша-
ните и било какви други ознаки односно натписи. 

Ш. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ 

Член 12 
Врз регистарските таблици за службените во-

зила во поглед на обликот, бојата и димензиите, 
обликот на буквите и броевите, како и начинот на 
нивното поставување сообразно се применуваат од-
редбите од Правилникот за регистрација на мотор-
ни и приклучни возила. 

Службените патнички автомобили кои се ко-
ристат за обезбедување на возила под придруж-
ба вместо регистарски таблици на предната страна 
можат да имаат таблица со сина боја на која со 
бели букви е напишано „МИЛИЦИЈА" со облик и 
димензија како и другите регистарски таблици со 
„М" ознака. 

Цртежите на регистарските таблици се соста-
вен дел на овој правилник. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 
Одредбите од член 5 став 1 точка 1 и член 6 

од овој правилник во поглед на ознаката „МИЛИ-
ЦИЈА" нема да се применуваат на возилата на ор-
ганите за внатрешни работи, освен на возилата за 
вршење увид кои се обоени со сино-бела и сина 
боја и имаат досегашни натписи и ознаки, а се ре-
гистрирани до 1. 7 1978 година. 

Одредбите од член 7 на овој правилник во по-
глед на бојата и ознаката „МИЛИЦИЈА" нема да 
се применуваат на службените моторцикли кои се 
регистрирани до 1. 7 1978 година. 

Возилата на органите за внатрешни работи кои 
имаат регистарски таблици со ознаката „М", а не 
се обоени со сино-бела, сина или црна боја, нема 
да се регистрираат како службени возила, освен 
автобусите и товарните возила. 

Досегашните регистарски таблици со ознаката 
„М" на возилата од став 1, 2 и 3 на овој член ќе 
се заменат со нови регистарски таблици најдоцна 
до 1. 7 1978 година. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 05-7226/1 
20 јуни 1978 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Мирко Буневски, е. р. 
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З А М О Т О Р Н О В О З И Л О 

З А П Р И К Л У Ч Н О В О З И Л О 

З А М О Т О Р Ц И К Л И СО Р А Б О Т Н А 

З А Ф А Т Е Н О С Т НА М О Т О Р О Т 

Д О 5 0 с c м . 
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3 2 1 . 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на Одлуката за утврдување методологи-
јата за пресметување на станарината бр. 03-530/1 и 
на Одлуката за утврдување просечна градежна цена 
за 1 м2 нето станбен простор во 1975 година бр. 
03-530/2, донесени на 25 март 1977 година од со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
станувањето во Куманово, на основа членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 31 мај 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за утврдување 
методологијата за пресметување на станарината бр. 
03-530/1 и Одлуката за утврдување просечна гра-
дежна цена за 1 м2 нето станбен простор во 1975 
година бр. 03-530/2, донесени на 25 март 1977 го-
дина од собранието на Самоуправната интересна за-
едница на станувањето во Куманово. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ и во Самоуправната интересна заедница на 
станувањето во Куманово на начинот предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти на заед-
ницата. 

3. По повод на повеќе поднесени претставки 
Уставниот суд на Македонија поведе постапка за 
оценување законитоста на одлуките означени во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нивната спротивност со чле-
нот 4 од Законот за општествена контрола на це-
ните. 

На седницата од прибавените податоци и од 
списите во предметот Судот утврди дека со Одлу-
ката за утврдување на методологијата за пресмету-
вање на станарината се утврдува начинот за пре-
сметување на станарината, дека станарината из-
несува 2,75% од вредноста на станот, се утврдува 
векот на траење на станот на 100 години и се опре-
делува овластување собранието на заедницата да ја 
утврдува просечната градежна цена за 1 м2 нето 
станбен простор во претходната година, а со Одлу-
ката за утврдување просечна градежна цена за 1 
м2 нето станбен простор во 1975 година, просечната 
цена за 1 м2 нето станбен простор во 1975 година 
се утврдува на 3.901 динар. Потоа Судот исто така 
утврди дека со начинот на пресметување на изно-
сот на станарината, според формулата од методо-
логијата во која еден од елементите е новоутврде-
ната вредност по квадратен метар станбена повр-
шина, износот на станарината за користење стано-
ви во општествена сопственост се зголемува и до 
100 проценти во однос на станарината од февру-
ари 1977 година односно пред донесувањето на 
означените одлуки и примената на новиот начин 
за пресметување на станарината. Најпосле, Судот 
утврди дека на оспорените одлуки иако со нив се 
определува висината на станарината која подлежи 
под режимот на општествена контрола на цените 
не е дадена согласност од Собранието на општи-
ната Куманово. 

Според точките 6, 10 и 12 на член 5 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 
9/78), самоуправната интересна заедница на стану-
вањето, меѓу другото, ги врши и работите во по-
глед на управувањето и ги одржува станбените 
згради и становите во општествена сопственост, ја 
утврдува програмата за одржување на станбените 
згради и становите во општествена сопственост и ја 
определува висината на станарината. Со членот 4 од 

републичкиот Закон за општествена контрола на 
цените („Службен весник на СРМ" бр. 25/72) е пред-
видено органите на општината да преземаат мерки 
во областа на цените и да обезбедуваат непосредна 
општествена контрола на производите и услугите 
што се од интерес за општината, а како такви се 
сметаат и станарините. 

Од изнесените законски одредби произлегува 
заклучок дека самоуправната интересна заедница 
на станувањето со закон е овластена да ја опре-
делува висината на станарината, а општината пре-
зема мерки на непосредна општествена контрола на 
станарините (давање согласност, потврда и ел.). Су-
дот смета дека општите акти на самоуправните ин-
тересни заедници за определување висината на ста-
нарината можат да имаат правно 'дејство и да се 
применуваат само ако не отсуствува соодветната 
мерка на непосредна општествена контрола презе-
мена од страна на општината. Според мислењето на 
Судот овластувањето на самоуправната интересна 
заедница на станувањето да ја определува висината 
на станарината не ја исклучува надлежноста на 
општината да презема мерки на контрола во смис-
лата на Законот за општествена контрола на цените. 

Бидејќи при донесувањето на оспорената од-
лука отсуствува непосредна општествена контрола 
на станарината т. е. Собранието на општината Ку-
маново не дало согласност на оспорените одлуки, 
Судот оцени дека одлуките не се во согласност со 
членот 4 од републичкиот Закон за општествена 
контрола на цените и дека, додека на нив не биде 
дадена потребната согласност од собранието на оп-
штината, не можат да имаат правно дејство и не 
можат да се применуваат. 

Во врска со наводите во претставките дека ос-
порените одлуки биле противуставни и незаконити 
поради тоа што, спротивно на меѓурепубличкиот До-
говор за спроведување политиката на цените во 
1977 година, на Договорот за спроведување на по-
литиката на цените во СР Македонија за 1977 го-
дина и на Резолуцијата за политиката на оствару-
вање на Општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 
година во 1977 година, предвидувале поголемо зго-
лемување на станарините, Судот не се впушти во 
оценката за согласноста на одлуките со означените 
акти (договорите и резолуцијата) затоа што според 
членот 419 од Уставот на СР Македонија тој не е 
надлежен да одлучува за согласноста на самоуправ-
ните општи акти со договори и резолуции. 

Оваа одлука Судот, согласно членот 433 од Ус-
тавот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, ја донесе на седница без прет-
ходно одржување на јавна расправа, затоа што нај-
де дека за натамошното разјаснување на предме-
тот од страна на учесниците во постапката не е не-
опходно нивното присуство. 

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

У. бр. 72/77 
31 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, е. р. 
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3 2 2 . 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на точката 7 на ставот 1 на член 4 од 
Правилникот за висината и начинот на пресметува-
ње на надоместокот за користење на водостопански 
објекти и постројки за 1975 година, донесен од ра-
ботничкиот совет на „Водостопанство" — Претпри-
јатие за стопанисување со води — Скопје, Основ-
на организација на здружениот труд „Црн Дрим" во 
Струга на 27 ноември 1974 година и на Годишната 
програма за одржување на водостопански објекти и 
постројки на хидромелиоративниот систем „Струш-
ко Поле" за 1975 година со трошковник за форми-
рање цена на надоместок за извршена услуга од-
воднување за истата година усвоен од Собранието 
на општината Струга на 28 јули 1975 година, по 
јавната расправа одржана на 8 јуни 1978 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на работничкиот со-
вет на Основната организација на здружениот труд 
ХЕ „Глобочица" во Струга за оценување закони-
тоста на: 

а) точката 7 на ставот 1 на член 4 од Пра-
вилникот за висината и начинот на пресметување 
на надоместокот за користење на водостопански об-
јекти и постројки за 1975 година, донесен од работ-
ничкиот совет на „Водостопанство" — Претприја-
тие за стопанисување со води — Скопје, Основ-
на организација на здружениот труд „Црн Дрим" во 
Струга на 27 ноември 1974 година; и 

б) Годишната програма за одржување на водо-
стопански објекти и постројки на хидромелиора-
тивниот систем „Струшко поле" за 1975 година со 
трошковник за формирање цена иа надоместок за 
извршена услуга одводнување за истата година ус-
воена од Собранието на општината Струга на 28 
јули 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Водостопанство" — Претприја-
тие за стопанисување со води — Скопје — Основ-
на организација на здружениот труд „Црн Дрим" 
во Струга на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Работничкиот совет на Основната организа-
ција на здружениот труд ХЕ „Глобочица" во Струга 
му поднесе предлог на Уставниот суд на Македони-
ја за оценување законитоста на општите акти озна-
чени во точката 1 од оваа одлука. Според наво-
дите во предлогот оспорените општи акти биле 
незаконити затоа што во нив била предвидена об-
врска за предлагачот, на водостопанската органи-
зација на здружениот труд да и плаќа надоместок 
за одводнување во висина од 0,05 динари по кубен 
метар проток на вода. Според наводите на предла-
гачот тој не можел да плаќа таков надоместок, 
бидејќи плаќал републичка такса на вода по про-
изведен квч. електрична енергија па не може по 
ист основ два пати да плаќа за искористената вода. 
Освен тоа според наводите на предлагачот оспоре-
ните општи акти не биле донесени во пропиша-
ната постапка и со нив не биле претходно запоз-
нати корисниците пред нивното донесување. Исто 
така предлагачот наведува дека тој не поседувал 
земјоделско земјиште и дека поради тоа не може 
да учествува во одржување на целиот хидромелио-
ративен систем туку само на коритото на реката 
Црн Дрим кое водостопанската организација го 
одржувала и од кое одржување тој имал полза. 

4. Доносителите на оспорените општи акти во 
своите посебни писмени одговори и на јавната рас-
права наведуваат дека се неосновани наводите на 
предлагачот, бидејќи постоел законски основ за пла-
ќање на надоместок за користење на водостопан-
ски објекти и постројки (ставот 1 на член 33 од 
Законот за води) и на републичка такса на вода 
(ставот 1 на член 1 од Законот за републичка так-
са на вода), па поради тоа станува збор за услуга 

во првиот случај и за такса како приход на Ре-
публиката во вториот случај. Не е во прашање 
иста давачка туку различни давачки по разни за-
конски основи. Натаму доносителите на оспоре-
ните акти наведуваат дека тие биле донесени во 
постапка која била во согласност со законските 
прописи и дека предлагачот бил запознат со оспо-
рените акти пред нивното донесување и имал мож-
ност да го изнесе својот став. Освен тоа предлага-
чот како посреден корисник на хидромелиоратив-
ниот систем имал полза не само од одржувањето на 
коритото на реката Црн Дрим, туку и од одржува-
њето на кана леќата мрежа, бидејќи низ неа течеле 
водите кои се сливаат во реката Црн Дрим, а кои 
тој ги користел за својата основна дејност во зго-
лемени количини. 

5. Врз основа на писмените докази по одржу-
вањето на јавната расправа Судот утврди дека ос-
порениот правилник е донесен од работничкиот со-
вет на „Водостопанство" Основна организација на 
здружениот труд „Црн Дрим" во Струга со учество 
на претставниците на општествената заедница на 27 
ноември 1974 година. Со оспорениот правилник се 
утврдува висината и начинот на пресметувањето на 
надоместокот што корисниците на водостопанските 
објекти и постројки го плаќаат на водостопанската 
организација (член 1). Според членот 2 од истиот 
правилник корисниците на водостопанските објекти 
и постројки (основни средства на водостопанското 
претпријатие) плаќаат надоместок за: одводнување 
на земјиште, за наводнување на земјиште и за 
снабдување со вода. Основа за утврдување на ви-
сината на надоместокот, според членот 3 од оспо-
рениот правилник, се трошоците за користење и 
одржување на мелиоративните системи за навод-
нување и одводнување, односно водостопанските 
објекти и постројки искажани во годишниот план 
за користење и одржување на тие објекти и по-
стројки. Со членот 4 од оспорениот правилник е 
утврдена висината на надоместокот за одводнување 
на земјиштето под земјоделски култури, земјиште 
под објекти, земјиште со пополнети станбени повр-
шини, земјиште со пополнети индустриски објекти, 
земјиште со изградена патна мрежа од I и П ред, 
земјиште со изградена патна мрежа од Ш и IV 
ред, а како посебен основ се хидроелектраните кои 
користат хидротехнички објекти и постројки од 
хидромелиоративниот систем за нивни потреби. 
Според точката 7 на ставот 1 од членот 7 на ос-
порениот правилник хидроелектраните кои корис-
тат хидротехнички објекти и постројки од хидро-
мелиоративниот систем „Црн Дрим" Струга за нив-
ни потреби, ќе плаќаат по кубен метар проток на 
вода износ од 0,005 н. динари. 

По донесувањето на оспорениот правилник Со-
бранието на општината Струга на заедничка сед-
ница на трите собори одржана на 28 јули 1975 го-
дина ги усвоило со посебен заклучок годишниот 
план и програмата за одржување и користење на 
системот за наводнување и одводнување на по-
драчјето на општината Струга за 1975 година за-
едно со трошковник за определување висина на на-
доместокот за извршена услуга за одводнување за 
истата година кој е прикажан на крајот од програ-
мата како нејзин составен дел. Со споменатата про-
грама е предвидено кои работи треба да се извршат 
заради редовно одржување на системот за наред-
ните четири години со пресметка колку средства се 
потребни за извршување на тие работи. При ко-
нечното определување на надоместокот за одводну-
вање што треба да го плати подносителот на пред-
логот како основа е земено количеството на вода 
изразено во кубни метри така што предлагачот за 
секој кубен метар проток на вода треба да плати 
надоместок од 0,004 динари или за 630.106 кубни 
метра износ од 248.800 динари. 

Согласно членот 12 од Законот за водите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 47/73) изградбата и 
управувањето со хидромелиоративните објекти и 
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постројки, статусот на водостопанските организации 
на здружениот труд што вршат работи што се од 
посебен општествен интерес како и надоместокот 
за користење на водостопанските објекти и построј-
ки, се регулира со посебен закон. Врз основа пак 
на ставот 1 на член 140 од истиот закон, до доне-
сувањето на законот предвиден во членот 12, оста-
нуваат во сила членовите 23—25 и 30—34 од Зако-
нот за води („Службен весник на СРМ" бр. 28/65 и 
25/67). 

Според ставот 1 на член 23 од Законот за води 
во управувањето со водостопанската организација 
во работите од посебен општествен интерес учеству-
ваат и претставници на заинтересираните органи-
зации и општествената заедница, како и граѓаните 
корисници на водостопански објекти и постројки. 
Врз основа на ставот 2 од истиот член претставни-
ците на општествената заедница учествуваат во од-
лучувањето за работите од посебен општествен ин-
терес, и тоа во донесувањето на програми и плано-
ви за водостопански работи, во донесувањето акти 
за користење на водостопански објекти и постројки 
и во утврдувањето на височината на надоместокот 
за користењето на водостопанските објекти и начи-
нот на неговото пресметување. Врз основа на ставот 
1 на член 25 од истиот закон одредбите на статутот, 
со кои се утврдува начинот на учеството на прет-
ставниците на општествената заедница во управува-
њето со организацијата, другите општи акти со кои се 
уредуваат правата и обврските на корисниците, како 
и плановите и програмите за водостопанските ра-
боти на водостопанската организација се донесуваат 
во согласност со општинското собрание на чија те-
риторија се најдува седиштето на организацијата. 
Водостопанската организација со посебен акт, спо-
ред ставот 1 на член 33 од наведениот закон, ја 
определува висината на надоместокот според тро-
шоците за користење на мелиоративниот систем од-
носно водостопанските објекти и постројки или 
сразмерно со користа што ја имаат корисниците од 
тие системи односно објекти и постројки. Според 
членот 33-а од овој закон за пропишување на мер-
ките на непосредна општествена контрола на це-
ните за користење на водостопански објекти и по-
стројки е надлежна општината. Согласно членот 4 
од Одлуката за определување на мерки на непо-
средна општествена контрола на цените на произво-
дите и услугите од надлежност на општината 
(„Службен гласник на општината Струга" бр. 6/73 
од 12 ноември 1973 година) за надоместок за одвод-
нување т. е. за користење на водостопански објекти 
и постројки предвидена е мерката давање на со-
гласност. 

Согласно ставот 1 на член 1 од Законот за 
републичката такса на вода („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/74 од 29. IV. 1974 година) основните 
организации на здружениот труд, граѓанските прав-
ни лица и граѓаните што употребуваат и користат 
вода за определени стопански или комунални цели 
или што испуштаат загадени води, плаќаат такса 
на вода. Според точката 1 на член 2 од истиот 
закон хидроелектраните и термоелектраните за 
употребената и искористената вода плаќаат такса 
на вода по 0,0025 динари за 1 квч. произведена 
електрична енергиј а. 

Од изложеново произлегува дека постои закон-
ски основ за плаќање надоместок за одводнување 
т. е. за користење на водостопански објекти и по-
стројки и републичка такса за вода затоа што на-
доместокот за користење на водостопански објекти 
и постројки претставува противвредност на трошо-
ците што ги чини водостопанската организација за 
тековното одржување на водостопанските објекти и 
постројки став 1 на член 33 од Законот за води. Од 
друга страна обврската за плаќање на републичка 
такса за вода произлегува од ставот 1 на член 1 од 
Законот за републичката такса на вода. Според тоа 
за разлика од надоместокот кој претставува про-

тиввредност за извршена услуга и се плаќа на оној 
кој таа услуга ја извршил, републичката такса за 
вода е посебна давачка која е приход на Репуб-
ликата. 

Судот ги ценеше и наводите на подносителот на 
предлогот дека оспорените акти не биле донесени 
во пропишана постапка, но не ги прифати, бидејќи 
утврди дека оспорениот правилник е донесен од 
работничкиот совет на водостопанската организаци-
ја со учество на претставници на корисниците 
(вклучувајќи го и предлагачот) и општествената за-
едница во согласност со ставот 1 и 2 на член 23 од 
Законот за води. Оспорената програма исто така 
е донесена во пропишаната постапка од собранието 
на општината на заедничка седница на трите со-
бори. Освен тоа програмата и била доставена на де-
легацијата на предлагачот на 15 дена пред одр-
жувањето на седницата, па тој имал можност да се 
запознае со неа и да даде свои забелешки. 

Судот се впушти и во оценка на наводите дека 
оспорениот правилник не бил донесен во пропиша-
ната постапка затоа што не му била дадена со-
гласност во смислата на членот 33-а од Законот за 
води и членот 4 од Одлуката за определување на 
мерки на непосредна општествена контрола на це-
ните на производите и услугите од надлежност на 
општината Струга. Иако Судот утврди дека фор-
мално таква согласност не е дадена не го отстра-
ни од правниот поредок оспорениот правилник, би-
дејќи Собранието на општината Струга ја усвоило 
програмата во која е определен надоместокот во 
висина од 0,004%, па на таков начин надлежниот 
орган на посреден начин дал согласност и на оспо-
рениот правилник. 

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

У. бр. 127/77 
8 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, е. р. 

3 2 3 . 
Врз основа на Заклучокот на Извршниот совет 

на Собранието на СР Македонија, барањето на Оп-
штинскиот фонд за заеднички резерви — Охрид и 
предлогот на меѓуресорската група за санација на 
организациите на здружен труд, Собранието на Ре-
публичкиот фонд за заеднички резерви, на седни-
цата одржана на 16 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕ-

ЗЕРВИ — ОХРИД 

I 
Се одобруваат неповратни средства на Општин-

скиот фонд за заеднички резерви — Охрид во из-
нос од 1.600.000 динари како учество од 60% во " 
санацијата на Аеродромот — Охрид. 

П 
Средствата од претходната точка на оваа од-

лука паѓаат на товар на пренесените средства на 
Републичкиот фонд за заеднички резерви од стра-
на на Републиката по основ на Општествениот 
договор за условите и намените за користење на 
имобилизираните средства од општата и заедничка-
та потрошувачка во 1975 и 1976 година. 

Ш 
Оваа одлука да се објави во „Службен весник 

на СР Македонија". 
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IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

011/2 број 13148/4 
16 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. агр. Киро Роглев, е. р. 

3 2 4 . 
Врз основа на Заклучокот на Извршниот со-

вет на СР Македонија, Финансискиот план и Про-
грамата за употреба на средствата на Републич-
киот фонд за заеднички резерви за 1978 година, ба-
рањето на Општинскиот фонд за заеднички резер-
ви — Скопје и предлогот на Републичкиот секре-
таријат за финансии,к Собранието на Републичкиот 
фонд за заеднички резерви, на седницата одржана 
на 16 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НЕПОВРАТНИ САНАЦИО-
НИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА 

ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ — СКОПЈЕ 

Се одобруваат неповратни санациони средства 
на Општинскиот фонд за заеднички резерви — 

Скопје во износ од: 1.400.000,00 динари за ООЗТ 
Книгоиз давател ство „Наша книга" — Скопје, за-
ради намалување на продажната цена на училиш-
ната литература на албански јазик. 

П 
Средствата од претходната точка паѓаат на то-

вар на пренесените средства на Републичкиот фонд 
за заеднички резерви врз основа на Договорот за 
користење на средствата издвоени на посебни смет-
ки од средствата за финансирање на заедничките 
потреби преку финансиските планови на републич-
ките самоуправни интересни заедници во 1977 го-
дина. 

Ш 
Оваа одлука да се објави во „Службен весник 

на СР Македонија". 
IV 

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

011/2 број 13148/5 
16 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. агр. Киро Роглев, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

266. 
Заради создавање на услови за обезбедување 

на средства за изградба и опремување на современ 
простор за здравствена заштита на населението од 
општ интерес на Републиката, Собранието на Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Скопје, собранијата на оп-
штинските заедници на здравството и здравствено-
то осигурување Скопје, Куманово, Крива Палан-
ка, Кратово, Свети Николе, Штип, Пробиштип, Ко-
чани, Делчево, Берово, Радовиш, Струмица, Кава-
дарци, Титов Велес, Прилеп, Битола, Охрид, Струга, 
Дебар, Кичево, Гостивар и Тетово и собранијата на 
основните заедници на здравството и здравствено-
то осигурување Титов Велес, Неготино, Гевгелија, 
Струмица, Валандово, Штип, Виница, Прилеп, Кру-
шево, Македонски Брод, Битола, Ресен и Демир 
Хисар, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 
И ОПРЕМУВАЊЕ НА СОВРЕМЕН ПРОСТОР ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Собранието на Републичката заедница на 

здравството и здравственото осигурување и собра-
нијата на општинските и основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување од тери-
торијата на СР Македонија (ве натамошниот текст: 
учесници во спогодувањето) се согласија да здру-
жат средства за финансирање на изградбата и опре-
мувањето на современ простор за здравствена за-
штита на населението од општ интерес за Репуб-
ликата. 

Средствата од претходниот став се здружуваат 
при Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување (во натамошниот текст: Ре-
публичка заедница). 

Член 2 
Учесниците во спогодувањето здружуваат сред-

ства за изградба и опремување на современ простор 
за здравствена заштита на населението од општ ин-
терес за Републиката во следна височина: 

1) општинските и основните заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување (во натамош-
ниот текст: општински и основни заедници) во ви-
сочина од: 

— 1,5% од остварените вкупни приходи за 
здравствено осигурување на работниците, и 

— 1% од остварените вкупни приходи за здрав-
ствено осигурување на земјоделците; и 

2) Републичката заедница ги здружува сите 
средства добиени од Републиката за таа намена. 

Средствата од претходниот став се здружуваат 
без обврска на враќање. 

Член 3 
Од здружените средства според претходниот 

член се формира резерва на здружените средства 
која ќе служи за навремено прикривање на обвр-
ските од здружените средства во случај на нерам-
номерно односно ненавремена уплата на здружени 
средства од страна на обврзниците на уплатата. 

Во резервата од претходниот став се издвоју-
ваат средствата во височина од 5% од здруже-
ните средства во годината. 

Член 4 
Општинските и основните заедници уплатата на 

средствата што ги здружуваат ќе ја извршуваат во 
текот на годината по истекот на секое тримесечје 
врз основа на пресметаните вкупни приходи по 
периодичните пресметки и конечно по истекот на 
годината врз основа на остварените вкупни прихо-
ди пресметани по завршната сметка. 

Член 5 
Здружените средства по оваа спогодба ќе се 

користат за учество во: 
— создавање на современо опремен простор за 

врвна здравствена заштита на населението; 
— обезбедувањето на простор и опрема за дру-

ги здравствени објекти од општ интерес за Ре-
публиката; 
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— обезбедувањето на простор и опрема наме-
нети за превентивна здравствена заштита, и 

— обезбедувањето на простор и опрема за ам-
булантно-поликлиничка мрежа. 

Остатокот до полниот износ на средствата 
потребни за изградба и опремување на одделните 
објекти го обезбедува инвеститорот. 

Член 6 
Со здружените средства управува и за нивно-

то користење одлучува Собранието на Републичка-
та заедница, врз основа на претходно утврдена 
програма за распоредувањето на здружените сред-
ства и начинот, условите и постапката за нивното 
користење. 1 

Програмата за распоредувањето на здружените 
средства и начинот, условите и постапката за нив-
ното користење ја утврдува Собранието на Репуб-
личката заедница по претходно прибавено мислење 
на собранијата на општинските и основните заед-
ници и на Извршниот совет на Собранието на СРМ. 

Програмата од став 1 од овој член мора да биде 
усогласена со Програмата предвидена со одредбите 
на член 5 од Договорот за основите на Општестве-
ниот план за општествено-економскиот развој на 
СР Македонија за периодот 1976—1980 година, за 
создавање услови за изградба и опремување на 
современ простор за здравствена заштита на на-
селението од општ интерес за Републиката. 

Член 7 
Корисници на здружените средства за изград-

ба и опремување на објектите предвидени со одред-
бите на член 5 од оваа спогодба можат да бидат: 

— здравствени организации од територијата на 
СР Македонија; 

— општествено-политички заедници и други 
самоуправни организации и заедници. 

Член 8 
Финансискиот план и завршната сметка на 

здружените средства ги усвојува Собранието на Ре-
публичката заедница. 

Член 9 
Здружувањето на средствата според одредбите 

на оваа спогодба ќе се врши трајно, а најмалку до 
31 декември 1980 година. 

Член 10 
Секој учесник во спогодувањето, по потреба, 

може да предлага измени и дополненија на оваа 
спогодба. 

Предлогот за измена и дополненија на Спогод-
бата се поднесува во писмена форма на сите учес-
ници во спогодувањето на најмалку четири месеци 
пред почетокот на наредната година. 

Измените и дополненијата се вршат на начин 
и по постапка по која е склучена оваа спогодба. 

Член 11 
Оваа спогодба се смета за склучена кога во 

истоветен текст ќе ја прифатат и потпишат овла-
стените претставници на сите учесници во спого-
дувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Член 12 
Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ". 
Број 0101-513/1 

22 март 1978 година 
Скопје 

Учесници во спогодувањето: 
1. Општинска заедница на здравството 

и здравственото осигурување — 
Скопје 
Крсте Сарџоски, е. р. 

2. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Тетово 
Звонко Блажевски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Гостивар 
Сергије Геговски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Кичево 
Левче Настевски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 

и здравственото осигурување — 
Дебар 
Ивзи Дема, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Струга 
Ристо Стефановски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Охрид 
Ѓорѓи Наумовски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Битола 
м-р Кирил Крстев, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Прилеп 
Пандо Бачановски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Кавадарци 
Драган Коцевски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Т. Велес 
Милан Сланев, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Гевгелија 
Андон Тасев, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Куманово 
Орде Кузмановски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Крива Паланка 
Киро Јовевски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Кратово 
Мито Георгиевски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Свети Николе 
Ристо Гонев, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Пробиштип 
Русе Заовски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Кочани 
Благој Иванов, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Делчево 
Методи Симоновски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Берово 
Драги Тошевски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Штип 
Мане Атанасов, е. р. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

28. 

29. 

SO. 

31. 

Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Радовиш 
Глигор Дунгевски, е. р. 
Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Струмица 
Ристо Преметаров, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Ресен 
Д-р Кире Илиевски, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Битола 
М-р Кирил Крстев, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 
Демир Хисар 
Велика Прчкова, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп 
Пандо Бачановски, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 
Крушево 
Васо Мандиловски, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 
Македонски Брод 
Томо Стојковски, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 
Титов Велес 
Милан Сланев, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 
Неготино 
Вано Шолев, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 
Виница 
Мијалчо Атанасов, е. р. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Основна заедница на здравството и / 
здравственото осигурување — 
Штип 
Мане Атанасов, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 
Струмица 
Ристо Преметаров, е. р. 
Основна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — 
Валандово 
Слободан Јовановиќ, е. р. 
Републичка заедница на здравството 
и здравственото осигурување — 
Скопје 
Никола Арсовски, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Општествениот до-
говор за висината на средствата од данокот и при-
донесите од доходот и придонесите од личните до-
ходи како приход на Републичкиот буџет и на ре-
публичките самоуправни интересни заедници во 
1978 година, објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 18/78, се направени грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА 
НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОКОТ И ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ДОХОДОТ И ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ КАКО ПРИХОД НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ БУЏЕТ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУ-

ПРАВНИ-ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1978 
ГОДИНА 

Во членот 4, став 1, последниот ред, наместо 
„точка 3" треба да стои „член 3". 

Од Републичкиот секретаријат за законодав-
ство и организација, Скопје, бр. 09-311/1 од 22. VI. 
1978 година. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

2 6 7 . 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од 

Самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските заедници на здравството и здравствено-
то осигурување во Републичка заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, Собранието на 
Републичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Скопје, на заедничката сед-
ница на сите собори на делегатите, одржана на 23 
јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИНА НА ТОВАР НА СРЕД-
СТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во Одлуката за утврдување Листа на готовите 
лекови што можат да се издаваат на рецепт на 
осигурените лица на товар на средствата на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ" — бр. 22/77 и 46/77), Листата на 
готовите лекови се дополнува со следниве лекови: 

Назив на 
лекот Производител Форма на лекот Забелешка 

1 Dilcoran-80 retard 
2 Gestormone 
3 Hepatrombin 30000 
4 Hexoral 
5 Lekotam 
6 Lidaprim 

7 Ospen 750 
8 Primotren 

9 Stugeron 
10 Vivalan 

INEX HEMOFARM 
ZORKA 
INEX HEMOFARM 
INEX HEMOFARM 
LEK 
ALKALOID 

KRKA 
LEK 

KRKA 
INEX HEMOFARM 

таблети 
таблети 
маст, желе 
солуција, спреј 
таблети, капсули 
таблети за деца 
таблети за возрасни 
сируп 
суспензија, табл. за деца, 
табл. за возрасни 
капки 
таблети — лекот може 
да се издава само со 
рецепт или препорака од 
л екар-специј а лист, 
неуропсихиј атар 
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П 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 0401-900/2 
23 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

268. 
Врз основа на член 20 и 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 13 и 30, став 1 
точка 11, член 31 и член 40 став 1 точка 5 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинската 
и основни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување Прилеп, Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување Прилеп по прибавеното мислење на со-
бранијата на основните заедници на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и 
Македонски Брод на својата заедничка седница на 
трите собори на делегатите одржана на 19 мај 1978 
година, 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 членовите 
на семејствата и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и условите под кои се смета 
дека издржуваното лице нема сопствени приходи 
доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат со 
него во заедничко домаќинство и немаат сопствени 
приходи доволни за издржување, осигуреникот ги 
издржува од своите приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување ако нивниот катастарски приход од земјо-
делство не го надминува износот од 400 динари го-
дишно или другите приходи не го надминуваат из-
носот од 200 динари месечно, или ако катастар-
скиот приход и другите приходи месечно, заедно не 
го надминуваат износот од 1800 динари годишно по 
едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој' не живее во заеднич-

ко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за из-
држувано лице ако неговите сопствени приходи не 
ги надминуваат износите од претходниот член на 
оваа одлука и ако осигуреникот учествува во тро-
шоците за неговата издршка со најмалку 400 дина-
ри месечно. 

Член 5 
Лицата кои осигуреникот ги зел на издржување 

осигурени се, по правило, ако немаат родители. 
Децата кои имаат еден или двајца родители оси-
гурени се како деца кои осигуреникот ги зел на 

издржување, ако родителите поради својата здрав-
ствена состојба и други околности не се способни 
или спречени за стопанисување (ученици, студенти, 
азилирани, во затвор и ел.) односно не се во состој-
ба да се грижат за децата и за нивното издржу-
вање, а децата и родителите немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување. Сето ова под услов -
да обата родители не се способни за стопанисува-
ње или спречени тоа да го сторат. 

Се смета дека децата земени на издржување во 
смисла на претходниот став немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување, ако нивните прихо-
ди, односно ако приходите на нивните родители по 
член на домаќинство, не ги надминуваат изно-
сите предвидени по член 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Како приход во смисла на членот 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основ на ин-
валиднина за телесно оштетување и додаток за по-
мош и нега што се обезбедуваат според прописите 
од инвалидското осигурување, како и други при-
мања на издржуваното лице за кои според посеб-
ни прописи, со кои се установуваат одделните при-
мања, изрично е утврдено дека не се земаат пред-
вид при утврдувањето на имотната состојба на до-
маќинството. 

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

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

Бр. 3616 
19 мај 1978 година 

Прилеп 
'Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ТИТОВ ВЕЛЕС 

2 6 9 . 
Врз основа на член 5 став 1 точка 8 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на станува-
њето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74) и член 
5 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ 
за станување Титов Велес, а во врска со одредбите 
на Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето („Службен весник на СРМ", 9/78), Собра-
нието на СИЗ за станување Титов Велес, на седни-
цата одржана на 23 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 

НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Средства за станбена изградба работните луѓе 

обезбедуваат во Самоуправната интересна заедни-
ца за станување со: 

— придонес на личниот доход; и 
— други средства. 

Член 2 
Обврзници за придонесот од личниот доход се 

сите работници што остваруваат личен доход од ра-
ботен однос во стопанство, нестопанство и останати 
дејности. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува бруто личниот доход 
по стапка од 6%. 

Член 3 
Основица за пресметување на придонесот од 

личниот доход на работниците вработени ка ј работ-
ните луѓе што работат со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните и користат дополнителен 
труд на други лица е бруто личниот доход на ра-
ботниците по стапка од 6%. 
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Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

е Заедницата за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на СРМ за пензионерите и корисниците на 
права од пензиско и инвалидско осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата по 
стапка од 6%. 

Член 5 
Во Заедницата на станувањето можат да се 

здружат и други средства што ги издвојуваат работ-
ниците во основните организации на здружен труд 
и други самоуправни организации и заедници под 
услови што ќе се утврдат со Самоуправни спогод-
би, општествени договори и меѓусебни договори. 

Член 6 
Распределбата на средствата ќе се врши спо-

ред прегледот кој е составен дел на оваа одлука, ос-
вен на средствата од член 5 на оваа одлука. 

Овој преглед е донесен врз основа на Одлуката 
за утврдување на стапката на придонесот за стан-
бена изградба број 03-610 од 12. 05. 1977 година. 

Член 7 
Со денот на почетокот на применувањето на 

оваа одлука престанува да важи Одлуката за утвр-
дување на стапката на придонесот за станбена из-
градба донесена од Собранието на СИЗ за стану-
вање Титов Велес под број 03-610 од 12. 05. 1977 
година. 

За организациите на здружен труд кои подиг-
нале личен доход во месец април оваа година а кој 
што се однесува за претходните три месеци во го-
дината нема да се применува оваа одлука. 

Обврската за плаќање на придонесот за стан-
бена изградба за првите три месеци од 1978 годи-
на ќе се плаќа на основа остварениот доход во ви-
сина од 5% а конечна пресметка ќе се направи со 
изготвувањето на периодичната пресметка за пр-
вото тримесечје за 1978 година. 

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

сувањето а ќе се применува од 01. 04. 1978 годи-
на а за организациите од став 2 на член 7 од оваа 
одлука со исплатата на личниот доход за месец 
април 1978 година. 

Бр. 03-703 
23 мај 1978 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Борислав Алчев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КИЧЕВО 

2 7 0 . 
Врз основа на член 23 од Статутот на Општин-

ската заедница на културата — Кичево, Собранието 
на заедницата на културата на својата редовна сед-
ница одржана на 13 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА — КИЧЕВО 

Член 1 
По препорака од Извршниот совет на Собрани-

ето на општината — Кичево, а согласно постигна-
тиот договор со останатите заедници, се намалуваат 
стапките на придонесите што се уплатуваа за Оп-
штинската заедница на културата — Кичево, и тоа: 

1. придонес од доход од стопанство од 0,50 се 
намалува на 0,40%; 

2. придонес од личен доход од нестопанство од 
1% се намалува на 0,70%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност од 1 % се намалува на 0,38% -и 

4. придонес од личен доход од занаетчиска и 
професионална дејност останува 1%. 

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

сувањето, а ќе се применува по објавувањето во 
Службен весник на СРМ". 

Бр. 45 
13 април 1978 година 

Кичево 
Претседател, 

Стојмир Сим јаноски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — КИЧЕВО 

2 7 1 . 
Врз основа на член 27 од Законот за физичка 

култура и член 17 од Статутот на Интересната за-
едница за физичка култура, Собранието на Инте-
ресната заедница за физичка култура, на седни-
цата одржана на 14 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА — КИЧЕВО 

Член 1 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

Интересната заедница за физичка култура изне-
суваат: 

1. придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд по стапка од 0,50%; 

2. придонес од личниот доход од работен однос 
по стапка од 0,35%; 

3. придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност по стапка од 0,18%; 

4. придонес од личниот доход од самостојно вр-
шење на стопански дејности по стапка од 0,50%; 

5. придонес од личниот доход од самостојно вр-
шење на нестопански дејности по стапка од 0,50% и 

6. придонес од личниот доход од занаетчиска и 
професионална дејност по стапка од 0,50%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето а ќе се применува од 1. 05. 1978 го-
дина. 

Бр. 56 
23 мај 1978 година 

Кичево 

Претседател, 
Ќамил Фејза, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КИЧЕВО 

2 7 2 . 
Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето и член 19 став 1 точка 5 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на станувањето 
Кичево, Собранието на самоуправната интересна за-
едница на станувањето за Општината Кичево, на 
седницата одржана на 17 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИ-

ДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на стапката на при-

донесот за станбена изградба бр. 02-479 од 21. ХП. 
1976 година, објавено во „Службен весник на СРМ;, 
бр. 3/77, член 1 се менува и гласи: 
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„Основицата за пресметување на придонесот за 
станбена изградба претставува бруто личниот доход 
на работниците и работните луѓе. 

Висината на стапката на придонесот за стан-
бена изградба изнесува 5% на бруто личниот доход". 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за изменување и допол-
нување на Одлуката за висината на стапката на при-
донесот за станбена изградба бр. 02-55 од 24. П. 1977 
година, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
14/77 година. 

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

сувањето, а ќе се применува на остварените лични 
доходи почнувајќи од 1 април 1978 година. 

Број 08-225 
17 април 1978 година 

Кичево 
Собрание на СИЗ на 

станувањето 
Претседател, 

Теодосија Штерјоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РАДОВИШ 

2 7 3 . 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување и член 30 став 1 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Радовиш, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ра-
довиш на заедничката седница на Соборот на де-
легатите на земјоделците — корисници на услу-
гите и Соборот на делегатите на работниците од 
организациите на здружениот труд во здравството 
— даватели на услуги, одржана на 29 декември 1977 
година,' донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАР-
СКИОТ ДОХОД И НА ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС 
ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РА-
БОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕ-

НОСТ ЗА 1978 ГОДИНА 

I. 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-

ход од земјоделците се определува во височина од 
5,5% во кој се содржани: 

— стапката на придонесот на задолжителни 
видови на здравствена заштита од 3%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови од 
2,5%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 
50,00 динари и тоа: 

— 30,00 динари »на име придонес за задолжител-
ни видови на здравствена заштита; 

— 20,00 динари на име придонес за правата од 
здравственото осигурување над задолжителните ви-
дови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат 
придонес за здравствено осигурување по 200 ди-
нари по член годишно и тоа: 

— 120 динари на име придонес за задолжителни 
видови на здравствена заштита; 

— 80 динари на име придонес за правата од 
здравственото осигурување и здравствена заштита 
над задолжителните видови. 

П. 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на придонесот од ка-
тастарскиот доход и паушалниот придонес по оси-
гуреник за здравственото осигурување на работните 
луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за 
работа над кои постои право на сопственост за 1977 
година бр. бб. 

Ш. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 1207 
29 декември 1977 година Претседател, 

Радовиш Глигор Дунгевски, е. р. 

2 7 4 . 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните заедници на здравството и здравственото 
осигурување и ^ член 29 став 1 точка 1 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Радовиш, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување, на 
седницата на Соборот на делегатите на работниците 
—корисници на услугите и на Соборот на делегатите -
на работниците од здружениот труд во здравството 
даватели на услуги, одржана на 29 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1978 година, се опреде-
лува во височина од 8% од бруто личниот доход 
и други примања, во која се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита на осигурениците од 
4% ; и 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита што припаѓаат над задолжител-
ните видови и други права од здравственото оси-
гурување од 4%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
височина од: 

— 0,50% од остварениот доход намален за пре-
сметаните законски и други обврски, освен данокот 
на доход; 

— 0,50% од основицата од која се пресметуваат 
придонесите на здравственото осигурување пред-
видено со став 1 од овој член за организациите на 
здружен труд и други организации и заедници кои 
не остваруваат доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува по посебна 
стапка во висина од 20% од нето личните доходи, 
односно од основицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став ја 
распоредува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно на тарифите на придонесот опре-
делен по член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на Заедницата за вработување на парич-
ниот надоместок на привремено невработените лица 
и на уживателите на пензија се определува на 
11,30% од нето примањата. 
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За лицата пријавени во Заедницата за врабо-
тување основицата за пресметување на придонесот 
за здравствено осигурување ја сочинува посебниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
невработените лица во времето за кое се плаќа 
придонесот за здравствено осигурување. 

Ако во времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден во претходниот став 
бидејќи не се исплатува надомест на привремено 
невработени лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата во која последен 
пат е пресметан придонесот за здравственото оси-
гурување. 

Член 4 
За липата кои работат по договор за дело, ќе 

се плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај на несреќа на работа по стапка од 0,71% 
од исплатениот надоместок. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

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

Пресметувањето на стапките и на тарифите на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресметуваат 
и се плаќаат во нето износот ако во случај кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
со личниот доход или истите се плаќаат во другите 
стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа 
за поголем број работници вработени во работните 
организации. 

Член 6 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот, при уплата на при-
донесите за здравствено осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство на самиот налог-уплатница да даде спе-
цификација за уплатените придонеси по видови на 
правата, со ознака на основиците и на периодот за 
кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налог-уплатницата согласно со од-
редбите од став 2 на овој член, службата, односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатницата во 
смисла на член 38 од Законот за Службата на оп-
штествено книговодство. 

Член 7 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со Закон, Статутот 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Радовиш и други општи акти на 
Општинската заедница. 

Член 8 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за стапките и тарифата 
на придонесите за здравственото осигурување и 
стапките на посебните придонеси за користење на 
здравствена заштита во странство за 1977 година, 
бр. 1310 од 29 декември 1976 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 7 од 1977 година). 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 01. 01. 1978 година. 

Бр. 01-1206 
29 декември 1977 година Претседател, 

Радовиш Глигор Дунгевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
КРИВА ПАЛАНКА 

275. 
Врз основа на член 18 од Законот за Само-

управната интересна заедница за социјална зашти-
та („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
14 став 1 алинеја 1 од Статутот на ОСИЗ за соци-
јална заштита Крива Паланка, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Крива Паланка, на својата ре-
довна седница одржана на 28 декември 1977 година, 
донесе 

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

— КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита Крива Паланка, што 
ќе се пресметува и наплатува од придонесот од ли-
чен доход од стопанската дејност и од личниот 
доход од нестопанската дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита Крива Паланка, ќе изнесуваат: 

1. Придонес од доход на основната организаци-
ја на здружен труд 0,21%; 

2. Придонес од личен доход од работен однос 
0,30%; 

3. Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 0,30%; 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност 1%; 

5. Придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност 1%. 

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

нот на објавувањето, а ќе се применува од 1. 01. 
1978 година. 

Бр. 01-331/77 
30 декември 1977 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Симо Граматиковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРИВА 
ПАЛАНКА 

2 7 6 . 
Врз основа на членот 22 точка 5 од Статутот 

на Општинската самоуправна интересна заедница 
на културата — Крива Паланка, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата на седницата одржана на 13 април 1978 
година, донесе 

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

НЕСОТ НА КУЛТУРАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд и 

другите самоуправни интересни заедници од обла-
ста на стопанството, вклучувајќи ги и организаци-
ите на здружениот труд регистрирани како устано-
ви, организациите и заедниците од областа на кул-
турата. социјалната дејност, општествените орга-
низации, државните органи и другиве служби рас-
пределени во областите од 1—8 и од 9—0 од номен-
клатурата за распоредување на стопанските и дру-
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гите организации, заедници, државни и други орга-
низации по дејности се должни да плаќаат придо-
нес на заедницата на културата — Крива Паланка. 

Член 2 
Стапката на придонесите што се плаќаат на оп-

штинската самоуправна интересна заедница на кул-
турата изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
по стапка од 0,20% сметано во бруто; 

— придонес од доход на ООЗТ од 0,36%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност по стапка од 0,03%; 
— придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на професионална дејност по стапка од 1% и 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност по стапка од 1%. 
Основицата за пресметување и плаќање на 

придонесот е остварениот" доход, намален за пре-
сметаните законски и договорни обврски, освен да-
нокот на доход. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од доход се врши според прописите за данокот на 
доход на основните организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, а од личен доход според прописите на дано-
ците на граѓани. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на доне-

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

Број 33/1 
13 април 1978 година 

Крива Паланка 
Општинска заедница на 

културата 
Претседател, 

Стојан Величковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

2 7 7 . 
Врз основа на член 241 став 2 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кочани, Собранието на За-
едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кочани, на заедничката седница на сите 
собори на делегатите, одржана на 14 април 1978 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ — КОЧАНИ 

I 
За секретар на Заедницата на здравството и 

здравственото осигурување — Кочани се именува 
Јованов Пантелемонов Благој — правник со над 
6 години на раководно место. 

П 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 14. 04. 1978 година. 

Бр. 481 
14 април 1978 година 

Кочани 
Собрание на општинската заед-
ница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани 

Претседател, 
Кољо Каров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ГОСТИВАР 

2 7 8 . 
Врз основа на член 21, точка 6 од Статутот на 

СИЗ на станувањето на општина Гостивар и член 
1 и 3 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот на самоуправните интересни заедници на 
станувањето („Службен весник на СРМ", бр.- 9/78), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на станувањето, на седницата одржана на 23 мај 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации ца здружениот труд, ор-

ганите, општествено-политичките организации, за-
едниците што вршат работи на повеќе организации 
на здружен труд, државните органи, установите од 
сите видови: просвета, култура и други дејности, 
самоуправните интересни заедници и други се 
должни да плаќаат придонес по стапка од 5% 
применувана на бруто личниот доход и да го вне-
суваат на сметката на Самоуправната интересна за-
едница на станувањето. 

Член 2 
Обврзници на придонес од личниот доход по 

стапка од 5% применувана на бруто личниот доход 
се работниците вработени ка ј работните луѓе што 
работат со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните и користат дополнителен труд на други 
лица. 

Член 3 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 5% е Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за пензионерите и корисниците на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 4 
Пресметувањето и наплатувањето на прид-

несот од бруто личниот доход ќе се врши според 
прописите за даноците на граѓаните. 

Член 5 
Со донесување на оваа одлука престанува да 

важи одлуката за утврдување стапката на придо-
несот за станбена изградба, донесена од СИЗ на 
станувањето на Општина Гостивар, бр. 219/1 од 15. 
04 .1976 година — објавена во („Службен весник на 
СРМ", бр. 16/76). 

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

сувањето, а ќе се применува од 01. 06. 1978 го-
дина. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРИ". 

Бр. 0801-122/1 
23 мај 1978 година 

Гостивар 
Претседател 

на Собрданието, 
Прокопије Јованоски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ТЕТОВО 

279. 
Врз основа на член 33 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ 
на физичката култура — Тетово, Собранието на 
Заедницата на седницата одржана на 12 јануари 
1978 година, 1 донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1978 

ГОДИНА 

I 
Се утврдува висината на стапките на придоне-

сите на СИЗ за физичка култура за 1978 година. 

И 
Висината на стапките на придонесите изнесува: 
— придонес од доходот 0,10%; 
— придонес од личен доход од работен однос 

0,10% 
— придонес од личен доход од земјоделска 

дејност 0,30%; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на дејности 0,10%; 
— други придонеси од личниот доход и до-

ходот 0,10%. 
Ш 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сување, а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 

Бр. 0801-4 
12 јануари 1978 година Претседател 

Тетово Крсто ѓорѓески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ТЕТОВО 

280. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници и член 
19 од Самоуправната спогодба за основање на Са-
моуправната интересна заедница за социјална за-
штита на општина Тетово, член 25 став 1 точка 4 
од Статутот на заедницата, Собранието на Само-
управната интересна заедница за социјална зашти-
та, на седницата одржана на 29 декември 1977 го-
дина, донесе 

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

НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

Член 1 
Стапките на придонесот на Самоуправната ин-

тересна заедница за социјална заштита на општина 
Тетово за 1978 година се определуваат и тоа: 

1. придонес од доход од ОЗТ во стопанство по 
стапка од 0,30%; 

2. придонес од л. доход од работен однос во не-
стопанство по стапка од 0,50%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,60%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 2%; 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност по стапка од 2%. 

Оваа одлука влегува во сила 8-от ден од доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 

Бр. 0303-1760 
30 декември 1978 година 

Тетово 
Претседател на Собранието 

на заедницата, 
д-р. Ирфан Каметнику, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

281. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Зако-

нот за здравствено осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 199 
точка 6 од Статутот Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање Охрид на седницата одржана на 28 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1978 година се определува во височина од 
7,00% од личниот доход и другите примања во 
која се содржани: 

— стапката на придонес за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 3%, и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
други права од здравственото осигурување од 4%. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и професионал-
ни заболувања се определува и тоа: 

1. за ООЗТ кои се обврзници на данок на доход 
во височина од 0,40% од остварениот доход. 

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се 
обврзници на данок на доход во височина од 0,42% 
од нето личните доходи и други лични примања. 

Член 2 
До колку со законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението и другите општи акти на 
заедницата основицата за пресметување на придо-
несите е определена на нето износ, придонесите за 
здравствено осигурување се пресметуваат и пла-
ќаат по стапки односно тарифа пресметана за при-
мена на нето личните доходи односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износ како и во случај кога во 
личниот доход не се содржани сите придонесни од 
личниот доход или истите се плаќаат по други стап-
ки во кои придонесот се пресметува и плаќа за по-
голем број работници вработени во работни органи-
зации. 

Член 3 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, со Статутот на 
заедницата и другите општи акти на заедницата. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

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

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВО И 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

Бр. 05-12531 
28 декември 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, е. р. 
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282. 
Врз основа на член 101 и 102 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 200 
точка 5 од Статутот, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Охрид, на седницата одржана на 28 де-
кември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДР1НА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделските осигуреници при Општин-
ската заедница за здравство и здравствено осигуру-
вање Охрид за 1978 година. 

П 
Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствено осигурување во 1978 
година. 

а) за задолжителни видови на здравствена за-
штита : 

2,30% од катастарскиот приход и 46,00 н. ди-
нари за секој осигурен член на домаќинството. 

б) за правата на здравствената заштита над 
задолжителните видови на здравственото осигуру-
вање : 

1,20% од катастарскиот приход и 23,00 н. ди-
нари паушал за секој осигурен член на домаќин-
ството. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 05-12533 
28 декември 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, е. р. 

2 8 3 . 
Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Охрид, Собранието на За-
едницата на седницата одржана на 28. ХП. 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН 

РАБОТЕН ОДНОС 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат придонесите за 

здравствено осигурување на одредени категории 
лица вон работен однос, осигурени при Заедницата 
за здравствено осигурување на работниците во 
Охрид. 

П 
Обврзниците на придонес за здравствено оси-

гурување определени со законот за здравствено 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението ќе плаќаат придонес 
за здравствено осигурување во постојанен месечен 
износ и тоа: 

1. за лица на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време (член 13 став 1 точка 6 од Законот) 
— 115,00 динари; 

2. за ученици во стопанство односно за учени-
ците во училиштата за квалификувани работници 
за кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава во работната организација, училиш-
тето или кај приватниот работодавец (член 13 став 
1 точка 7 од Законот) — 80,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои по прописите за инвалидско 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, лицата кои учествуваат во организирани 
работни акции ако на тие работи работаат најмалку 
0 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на предиој-
ничка обука — логорување и лицата припадници 
на територијалните единици, лицата припадници на 
цивилната заштита за време на изведување на за-
дачите на територијалната одбрана (член 17 став 1 
точка 1 до 4 од Законот) — 80,00 динари; 

4. за уживатели на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
совет (член 17 став 1 точка 5 од Законот) — 80,00 
и. динари; 

5. за учениците во средни училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметнички академии, за време на траењето на 
практична работа во врска со наставата, за лицата 
'-сои учествуваат на младински работни акции по 
прописите за инвалидско осигурување се осигурени 
за сите случаи на инвалидност, за лицата кои 
учествуваат во организирани работни акции, за ли-
цата кои се наоѓаат на предвојнинка обука, за лица 
кои се наоѓаат на извршување задачи на терито-
ријалната одбрана или на цивилната заштита и за 
припадниците на доброволните организации на про-
тивпожарната заштита (член 18 став 1 точка 1 до 
5 и точка 8 од Законот) — 8,00 динари. 

Ш 
Посебен придонес на здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на Југословен-
ските државјани на работа во странство што жи-
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
г'1м е обезбедена заштита кај странскиот носител на 
здравственото осигурување, ќе плаќаат самите оси-
гуреници — работници вработени кај странскиот 
работодавач во постојан месечен износ за секој 
осигурен член на семејството при Заедницата во 
месечен износ од 92,00 динари. 

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

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

нува да важи Одлуката бр. 05-10967 од 30. ХП. 1976 
година. 

Бр. 05-12534 
28 декември 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, е. р. 

2 8 4 . 
Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување Охрид, Собранието на Заедни-
цата на седницата одржана на 28 декември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување правата за 
здравствено осигурување на лица вработени ка ј 
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приватни работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението не е утвр-
дена основица за придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравствено осигурување и за утвр-
дување на правата од здравственото осигурување 
за лица вработени како: градежни работници, уго-
стителски работници, превозници, молери, електро 
инсталатери, машинобравари, бравари и автомеха-
ничари се утврдуваат според квалификациите во 
следните износи: 

— за неквалификувани работници 2.000 дин. 
— за полуквалификувани работници 2.400 дин. 
— за квалификувани работници 

(струи, способ.) 3.100 дин. 
* — за висококвалификувани 

работници 3.800 дин. 

Член 3 
За вработените лица од сите останати дејности 

ненаведени во член 2 основиците се утврдуваат 
според квалификациите во следните износи: 

— за неквалификувани работници 1.550 дин. 
— за полуквалификувани работници 1.720 дин. 
— за квалификувани работници 1.900 дин. 
— за висококвалификувани 

работници 2.600 дин. 
— за домашни помошнички 1.400 дин. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 05-10966 од 30. ХП. 
1976 година. 

Бр. 05-12533 
28 декември 1977 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Раде Смилески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО 

285. 
Врз основа на член 30 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување и член 
15 став 1 точка 5 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Беро-
во, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Берово, на 
заедничка седница на сите собори на Собранието, 
одржана на ден 28 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ СТАНИЦИ — 

БЕРОВО И ПЕХЧЕВО ЗА 1978 ГОДИНА 

Цените на здравствените услуги на здравстве-
ните станици Берово и Пехчево, се утврдуваат и 
се зголемуваат во просек со 15% за 1978 година во 
однос на 1976 година и тоа: 

а) за амбулантно-поликлиничките услуги 
б) за забоздравствената заштита 

П 
Цените на аптекарските услуги за 1978 година 

се утврдуваат и тоа: 
I група 500 динари 

II група 900 
III група 1300 
IV група 1800 

III 
На набавните цени за продажба на преврски, 

гумено-санитарни стоки, амбалажен материјал, ле-
кови за рачна продажба и ампуларни лекови ќе 
се пресметува 30% маржа. 

IV 
На набавните цени на ортопедските помагала и 

санитарните справи, ќе се пресметува 20% маржа. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 01-20/1 
28 март 1978 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Фи. бр. 1280/77 од 7. П. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1172-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната орга-
низација со следните податоци: 

Централно основно училиште „Гоце Делчев" 
Ц.О. Гостивар, ул. „Сречко Крстевски" бб. 

Училиштето е основано со решението на Собра-
нието на општината Гостивар, бр. 023164 од 30. VI. 
1976 година. 

Дејноста на основното училиште е образовно-
воспитна, а се остварува преку: настава, дополни-
телна настава, настава по курсеви, слободни уче-
нички активности и ученички организации, додатна 
настава, општествено-корисна работа на учениците, 
грижа на училиштето за здравјето на учениците, 
јавна и културно-просветна дејност на училиштето, 
како и следење и унапредување на воспитно-обра-
зовната работа. 

Настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица одговара со сите свои средства. 
Застапник на работната организација е Апосто-

ловски Велибор, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

1280/77 година. (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 16 од 12. I. 1974 година, на регистарска 
влошка бр. 1-832-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на ОЗТ Централно основно 
училиште „Пере Тошев", Ц.О., со седиште во село 
Росоман, Кавадаречко, со следните податоци. 

Училиштето го води книговодството по систе-
мот на двојно книговодство со обврска за изготву-
вање на завршна сметка. 

Предмет на работењето е: образование и воспи-
тување на деца од 7—15 годишна возраст. 

Во правниот промет со трети лица училиштето 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Јаневски (Ки-
ров) Стил јан, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Јаневски 
(Киров) Стил јан , директор, и Душкова Дочка, се-
кретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 16/1974 година. (112) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 68 од 8. П. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1247-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на РО Централна училишна 
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кујна „Наше Дете", Ц.О., во основање — Кавадарци 
со фирма: Централна училишна кујна „Наше дете", 
Ц.О., во основање — Кавадарци, ул. „Пионерска" 
бр. 24. 

Кујната е основана со одлуката на Собранието 
на СИЗ за основно образование — Кавадарци, бр. 
01-52/1 од 22 .XII. 1977 година. 

Основна дејност: 080123 — ресторан за опште-
ствена исхрана. 

Во правниот промет настапува самостојно во 
свои име и за своја сметка. 

Целосна одговорност на работната организација 
во правниот промет со трети лица. 

Застапник на работната организација е Стојко 
Ставрев Бојков, наставник — раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 68/1978 година. (94) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 99 од 7. И. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-25-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за .заста-
пување на Болницата за нервни и душевни болести 
— Скопје, така што се брише досегашниот застап-
ник Манчевски Андон, директор, а се запишува 
новиот застапник д-р Живко Белковски, индивиду-
ален орган. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
99/1978 година. (96) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 119 од 8. П. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-297-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за потпи-
шување на Основното училиште „Кузман Јосифов-
ски-Питу" — Скопје, така што се брише досегаш-
ниот застапник Нацевски Јован, а како нов застап-
ник се запишува Ололовска Васа, в. д. директор, 
неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
119/1978 година. (97) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 239 од 4. Ш. 1975 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-832-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ОЗТ Централно основно училиште „Пере 
Тошев", Ц.О., со седиште во село Росоман, Кава-
даречко, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Јаневски Стил јан, директор, а се за-
пишува како нов застапник Панарин Петар, в. д. ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
239/1975 година. (ИЦ 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 259 од 25. П. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-838-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ОЗТ Центар за социјална работа, Ц.О., 
со седиште во Титов Велес, на ул. „Маршал Тито" 
бр. 22, така што се брише досегашниот застапник 
Чаушевски Киро, а се запишува како нов застап-
ник Николова Милка, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 259/1974 година. (90) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1301/77 од 7. П. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-24-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанувањето на Земјоделската 
задруга „Козјак", Ц.О., и ограничено емство, од 
село Рожден, Кавадарско, поради здружување со 
Работната организација Агрокомбинат „Тиквеш" Н. 
СОЛ. О со ООЗТ од Кавадарци, задржувајќи свој-
ство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1301/77. (95) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1071 од 30. IX. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-816-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Градежно-занаетчиска задруга 
„Модрич", Ц.О., со седиште во Скопје, булевар „Ју-
гославија" (под премин), така што се брише досе-
гашниот застапник Колековски Петар, директор, а 
се запишува како нов застапник Мојсовски Јанко, 
в. д. директор, . без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1071/1975 година. (87) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 26 од 19. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-838-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Центар за соци-
јална работа, Ц.О., со седиште во Титов Велес, 
ул. „Маршал Тито" бр. 22, со следните податоци: 

Центарот води единствено книговодство. 
Предмет на работењето е: откривање, следење, 

анализирање, водење, опсервација и тријажа на со-
цијалните проблеми од подрачјето на општината 
Титов Велес; поделување на постојана и повремена 
помош, водење на документација; водење целосна 
евиденција на лицата попречени во психофизичкиот 
развој и нивна категоризација и рехабилитација и 
хабилизација; водење на работите од областа на 
старателството и посвојувањето и други работи од 
областа на социјалната заштита. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Чаушевски 
Киро, самостојно склучува договори од материја-
лен карактер до износ од 1.000,00 динари. 

Потписници се лицата Чаушевски Киро и Ко-
ларов Јосиф, сопотписник на застапник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 26/1974 година. (89) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1134/77 од 30. I. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1179-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната ор-
ганизација Шумарски факултет, Ц.О., Скопје со 
фирма: Шумарски факултет, Ц.О., Скопје, буле-
вар „Југославија", бб. 

Работната организација е настаната со споју-
вање на: Шумарскиот институт — Скопје, Шумско-
опитната станица — Скопје и Шумарскиот факул-
тет — Скопје, врз основа на одлуката за спојување 
во една работна организација (Шумарски факултет) 
бр. 02-448/1 од 18. VI. 1976 година. 

Основна дејност: 
120144 — да подготвува стручњаци со виша, 

висока и највисока стручна спрема, како и научни 
кадри и да врши научно-истражувачка работа. 

Споредни дејности: 
030001 — одгледување на шуми, 
030002 — заштита на шуми, 
030003 — искористување на шуми, и 
030004 — лов и одгледување на дивеч и 
110611 — истражувачко-развојна услуга во сто-

панските дејности. 
Во правниот промет, Факултетот истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За своите обврски сторени во правниот промет 

со трети лица, Факултетот одговара со сите свои 
средства. 

Факултетот го застапува проф. д-р Страхил 
Тодоровски, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1134/77. (88) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 8 од 24. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-824-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Земјоделска ста-
ница, Ц.О., со седиште во Скопје, населба Бутел П, 
барака бр. 24, со следните податоци: 

Работната организација води задолжително кни-
говодство и донесува завршна сметка. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Стр. 714 — Бр. 26 
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Предмет на работењето е: унапредување на 
земјоделието преку разни стручно-агротехнички и 
технолошко-производствени практични методи за 
примена на теренот на современата земјоделска на-
ука и пракса и тоа преку: 

— проучување на климатско-почвените и агро-
еколошките услови за одделни земјоделски кул-
тури и реонирање на истите; 

— поставување и вршење на опити со разни 
сортни семиња и посад очен материјал, примена на 
вештачки ѓубрива и хемиски препарати за заштита 
на растенијата од болестите и штетниците; 

— вршење лабораториски анализи на: хеми-
ско-физичкиот состав на почви, анализи на доби-
точна храна, анализи на шеќерноста и киселините 
во грозјето ,анализи за квалитетот на семенски ма-
теријал, вештачки ѓубрива и други лабораториски 
анализи во врска со унапредувањето на земјодел-
ското производство; 

— вршење апсорпција на семенски посеви за 
производство на квалитетни семиња; 

— организирање и водење антиперноспорна и 
извештај на служба за појави и движења на расти-
телните болести и штетници и превентивна зашти-
та на лоз јата; 

— организирање и водење на акции за за-
штита на растенијата од растителни болести и 
штетници преку посебен услужен сервис и преку 
земјоделската аптека кои се составен дел на уста-
новата; 

— давање стручни совети и вршење на своја 
режија или преку кооперација со одделни земјо-
делски организации; применување современа техно-
логија за употреба на: вештачки ѓубрива, средства 
за современа заштита на земјоделските култури од 
растителни болести и штетници, примена на совре-
мена механизација и други средства за унапреду-
вање на земјоделското производство; 

— унапредување на индивидуалното земјодел-
ско производство преку посебни планови и програ-
ми, сходно мерките од законските прописи што про-
излегуваат од законот и одлуката за образување 
фонд за унапредување на индивидуалното земјо-
делство; 

— изготвување земјоделски планови и програ-
ми за подигање овошно-лозови и други насади и 
производни објекти на земјоделски култури; 

— вршење здравствени прегледи на посадочен 
материјал; 

— одржување стручни предавања, курсеви, се-
минари на земјоделските производители. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување и потпишува-
ње е Димитров Милош, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 8/1974 година. (84) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 60 од 1. П. 1978 година ,на регистарска 
влошка бр. 1-211-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Основното училиште „29 Ноември" — Скоп-
је, така што се брише досегашниот застапник Ата-
насовски Јосиф, а за нов застапник се запишува 
Сотировиќ Наталија, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
60/1978 година. (85) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ното Фи .бр. 889/74 од 5. П. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-816-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Градеж-
но-занаетчиска задруга „Модрич", ЦО., со седиште 
во Скопје, булевар „Југославија", со следните по-
датоци: 

Задругата води еднообразно книговодство со за-
вршна сметка. 

Бр. 26 — Стр. 715 

Задругата е основана со актот на задругарите 
од 9. 11. 1974 година. 

Основачи на задругата се: Колечевски Зарков 
Петар, ул. „Благоја Давков" бр. 12, Скопје, л. к. 
1029 — Скопје; Дуковски Серафим (Саре), ул. „557" 
бр. 31 — Скопје, л .к . 183413 — Скопје; Сиовски 
Сиљан Митре, ул. „Партизанска" бр. 73 — Скопје, 
л. к. 9610 — Скопје; Филип Ковачевски, ул. „Антон 
Панов" бр. 3-а, Скопје, л. к. 8136 — Скопје; Мијов-
ски Трајан, ул. „921" бр. 82 — Скопје, л. к. 124355 
— Скопје; Колечевски Зарков Ангеле, ул. „221" 
бр. 50 — Скопје, л. к. 232861 — Скопје; Ристов Дон-
че, ул. „516" бр. 16-а, Скопје, л. к. 135256 — Скопје; 
Томовски Кирко, ул. „793" бр. 24 — Скопје, л. к 
76668 — Скопје; Спасиќ Манасије, ул. „516" бр. 16 
— Скопје, л. к. 112569 — Скопје и Миовски Ангеле, 
ул. „921а бр. 82 — Скопје, л. к. 153172 — Скопје. 

Предмет на работењето е: изведување на сите 
видови ѕидарско-фасадерски и градежно-занаетчи-
ски работи. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата одговараат и нејзи-
ните членови во височина на петократен износ од 
здружениот влог, кој изнесува 1.000 динари. 

Застапник и потписник на задругата е лицето 
Петар Колечевски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 889/74. (86) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 606 од 12. V. 1978 година, на регистар-
ски влошка бр. 1-97-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Институтот за 
туберкулоза на СРЖ — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 
17, која во иднина ќе гласи: Институт за градни 
болести и туберкулоза на СРМ Ц. О. — Скопје, ул. 
„Водљанска" бр. 17. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
брМЅОб/78. „(232) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство за УП одделение на име Надежда 

Бојкоска, ул. „Мариово" бр. 81, Прилеп. (530) 
Свидетелство за УШ одделение на име Цветко 

С. Стојаноски, Прилеп. (531) 
Земјоделска книшка, издадена од Заедница за 

осигурување, на име Фетаи Бурамедин, е. Милети-
но, Тетово. (532) 

Земјоделска книшка, издадена од Заедница за 
осигурување, на име Фетаи Фларо, е. Милетино, 
Тетово. (533) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Заедницата за осигурување Тетово на име 
Фетаи Дрита, с.Милетино, Тетово. (534) 

Земјоделска книшка, издадена од Заедницата 
за осигурување на име Надрије Фетаи, е. Милети-
но, Тетово. (535) 

Свидетелство за УШ одделение на име Шинази 
Шеапи, е. Топлица, Гостивар. (592) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Беловиште на име Сел-
мани Сефедин, е. Беловиште, Гостивар. (541) 

Здравствена легитимација на име Владислав 
Ристевски, Виница. (593) 

Воена книшка на име Манчо А. Гашпарски, 
Берово. (594) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Каролина Белковска, ул. „Боримечка" бр. 61, Би-
тола. (596) 

Свидетелство за VI одделение на име Спав јан-
ка Ристевска, е. Чаниште, Прилеп. (597) 

Свидетелство на име Благоја Свеќароски, е. 
Г. Коњари, Прилеп. (598) 

Свидетелство (диплома) дел. бр. 205/16 на име 
Благоја Проданоски, ул. „Спасе Темеловски" бр. 
9, Прилеп. (599) 
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Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Основното училиште во е. Камењане на име 
Мурати Беадин, е. Камењане, Тетово. (603) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Основното училиште во е. Боговиње на име 
Каили Рефка, е. Боговиње, Тетово. (604) 

Возачка дозвола на име Џељаљ Рецепи, Тетово. 
Свидетелство за V одделение на име Фидил С. 

Ферати, е. Селце Кеч, Тетово. (553) 
Свидетелство за VI одделение на име Меди 

Мемети, е. Градец, Тетово. (554) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Сулејман Бајрами, е. Стримница, Тетово. (555) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Аљиљи Зејмепе, е. Желино, Тетово. (556) 
Свидетелство за IV одделение на име Бејтула 

Даути, е. Раковец. Тетово. (556) 
Воена книшка бр. 71583 на име Авдиљхајри Ја-

нузи, е. Бродец, Тетово. (558) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Исен и Регаипе Кадрија, Тетово. (559) 
Здравствена легитимација на име Зејнеп Ибра-

иму ул. „Орце Николов" бр. 12, Тетово. (560) 
Работна книшка на име Трајанка Каревска, е. 

Слепче, Битола. (561) 
Работна книшка на име Руфат Алитовски, ул. 

„Ј. Сандански" бр. 35, Куманово. (562) 
Ученичка книшка за IV клас, издадена од 

Гимназијата „Гоце Делчев" од Куманово на име 
Драги Бојковски, е. Канарево, Куманово. (563) 

Свидетелство за завршено V одделение, издаде-
но од Основното осумгодишно училиште „Кирил и 
Методија" Македонски Брод на име Терзиоска 
Ратка, Македонски Брод. (566) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Близанско на име Волческа 
Злата, Македонски Брод. (567) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено во Македонски Брод на име Мирка Новеска, 
е. Русјаци, Македонски Брод. (568) 

Ученичка книшка, издадена од основното учи-
лиште „Братство" е. Челопек, Тетово на име Ни-
јази Ќенан. е. Челопек, Тетово. (569) 

Ученичка книшка, издадена од Основното учи-
лиште „Братство" е. Челопек, на име Илјази Неџат, 
е. Челопек, Тетово. (570) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Братство" е. Челопек 
на име Ејупи Мазлам, е. Челопек, Тетово. (571) 

Свидетелство од I година, издадено од Инду-
стриското училиште „Злате Малакоски" на име 
Веј сели Себаедин, ул. „Тоде Бобаноски" бр. 21, 
Гостивар. (572) 

Свидетелство од П година, издадено од Индус-
триското училиште „Злате Малакоски" на име Веј-
сели Себаедин, ул. „Тоде Бобаноски" бр. 21, Го-
стивар. (572-а) 

Свидетелство за IV одделение на име Елена 
Алексоска, е. Белица, Македонски Брод. (573) 

Свидетелство за IV одделение на име Арсенија 
Богески, е. Белица, Македонски Брод. (574) 

Лична карта на име Рустем Фазлија, е. Орашје, 
Тетово. (57 5) 

Работна книшка, издадена во Гостивар на име 
Сали Бајрами, ул. „Бр. Единство" бр. 25, Гостивар. 

Работна книшка на име Ќемал И. Сали, е. Чај-
ле, Гостивар. (577) 

Свидетелство за IV клас на име Јордан Гераси-
мов, е. Зрновци, Виница. (578) 

Работна книшка на име Азиз Абиши, ул. „Вар-
дарска" бр. 12, Куманово. (579) 

Ученичка книшка за VП одделение на име Ца-
не Божидаров, е. Десово, Прилеп. (580) 

Ученичка книшка за VП одделение на име 
Ванка Трпкоска, е. Мажучиште, Прилеп. (581) 

Ученичка книшка за V и VI одделение на име 
Селајдин Јашароски, ул. „Ј. Јордански" бр. 116, 
Прилеп. (582) 

Свидетелство на име Цветанка Костоска, ул. „И 
Октомври" бр. 38, Прилеп. (583) 

Уверение за ѕидар на име Темелко Јончески, 
е. Слепче, Прилеп. (584) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето „Цветан Димов" е. Огут на 
име Стојановска Зарева Ана, ул. „8-ми Октомври" 
бр. 18, Крива Паланка. (585) 

Воена книшка на име Насуф Адили, ул. „Сла-
веј Планина" бр. 24, Струга. (845) 

Свидетелство за VI одделение на име Хаљим 
Илјази, е. Боговиње, Тетово. (846) 

Свидетелство на име Весна Спирова, ул. „М. 
Тито" бр. 15, Кочани. (847) 

Работна книшка на име Нада Пешовска, е. 
Могила, Битола. (848) 

Здравствена легитимација на име Весна Стој-
чевска, е. Г. Агларци, Битола. (849) 

Работна книшка на име Илинка Ристевска, е. 
Дол. Оризари, Битола. (850) 

Работна книшка на име Благој Денковски, Ку-
маново. (851) 

Работна книшка на име Шефит Аљија, ул. „К. 
Антевски" бр. 13, Куманово. (852) 

Диплома, издадена од Занаетчиското училиште 
„Перо Наков" на име Ленче Ангеловска, ул. „М. 
Тито" бр. 35/П, Куманово. (853) 

Свидетелство за IV одделение на име Рушка 
Митковска, Крива Паланка. (854) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рамиз Садикоски, е. Преглово, Македонски Брод. 

(855) 
Свидетелство за УШ одделение на име Живко 

Марковиќ, е. Ижиште, Македонски Брод. (856) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Џеваирка Садикоска, е. Преглово, Македонски Брод. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рамазан Садикоски, е. Преглово, Македонски Брод. 

(858) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-

новното училиште „Тодор Јанев" е. Чашка на име 
Трајанка Андреева, е. Еловец, Титов Велес. (861) 

Свидетелство за VI одделение на име Перо Те-
овски, е. Извор, Титов Велес. (862) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „Кирил Пејчиновић е. Теарце на име 
Шабан Саљихи, е. Пршовце, Тетово. (863) 

Свидетелство за VI одделение на име Бари Ми-
ниши, е. Боговиње, Тетово. (864) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ибраим 
Шабани, е. Пирок, Тетово. (865) 

Воена книшка сер АГ 91788 на име Џевдет Ме-
метриза Таипи, е. М. Речица, Тетово. (866) 

Свидетелство за V одделение на име Руфат 
Аљија, е. Копачин Дол, Тетово. (867) 

Свидетелство на име Наџи Салих, е. Врапчиш-
те, Гостивар. (868) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово 
на име Видан Божиновски, е. Орашец, Куманово. 

(869) 
Работна книшка, издадена од СО — Крива Па-

ланка на име Бранко Ристовски, ул. „Ѓ. Петров" 
бр. 18, Куманово. (870) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово 
на име Владимир Спасоски, ул. „Кирил и Методи" 
бр. 19, Куманово. (871) 

Воена книшка на име Амет Куртиши ,ул. „Ки-
чевска" бр. 6, Тетово. (872) 

Свидетелство за V одделение на име Ганија 
Рамиз, е. Г. Речица, Тетово. (873) 

Свидетелство за VI одделение на име Гајур 
Еникија, е. Боговиње, Тетово. (874) 

Здравствена легитимација на име Расни Ени-
кија, е. Боговиње, Тетово. (875) 

Здравствена легитимација на име Махир Емши, 
е. Боговиње, Тетово. (876) 

Здравствена легитимација на име Севдије Ем-
шије, е. Боговиње, Тетово. (877) 

Свидетелство за V одделение на име Азиз Фез-
зули, е. Одри, Тетово. (878) 
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Свидетелство за IV одделение на име Иљаз Џа-
фери, е. Сараќино, Тетово. (879) 

Ученичка книшка за V одделение на име Ју-
суфи Сулејман, е. Камењане, Тетово. (880) 

Работна книшка на име Бибевски Вангел Ди-
митар, е. Горно Дупени, Ресен. (881) 

Воена книшка на име Тоде Пуцакоски, е. Гол. 
Коњари, Прилеп. (882) 

Лична карта на име Лиљана Петроска, ул. „П. 
Котеска" бр. 2, Прилеп. (883) 

Свидетелство бр. 205 за КВ тапетар на име 
Симон Стеваноски, ул. „П. Котеска" бр. 23, Прилеп. 

Уверение за стручен испит — пекар на име 
Симон Стеваноски, ул. „П. Котеска" бр. 23, При-
леп. (8§4-а) 

Работна книшка на име Виолета Стојческа, ул. 
„Кукушка" бр. 15-а, Прилеп. (885) 

Уверение за КВ ѕидар на име Војче Јошески, 
е. Врбјане, Прилеп. (886) 

Свидетелство за УШ одделение на име Милан 
Бошкоски, ул. „Бр. Шемкоски" бр. 35, Прилеп. 

Свидетелство за УШ одделение на име Горјан 
Сливоски, ул. „Бл. Ружето" бр. 24, Прилеп. (888) 

Возачка дозвола на име Кире Гаврилоски, ул. 
„М. Пијаде" бр. 24, Прилеп. (889) 

Свидетелство за УШ одделение на име Сотир 
Трај чески, е. Плетвар, Прилеп. (890) 

Свидетелство за УШ одделение на име Благоја 
Оклески, ул. „Рампо Левката" бр .2, Прилеп. (891) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Суза 
Јанкоска, е. Дреновци, Прилеп. (892) 

Свидетелство на име Пиринка Илиеска, е. Ма-
жучиште, Прилеп. (893) 

Свидетелство за УШ одделение на име Алек-
сандар Здравески, ул. „11 Октомври" бр. 117, При-
леп. (894) 

Пасош, издаден од ОВР — Охрид на име Вес-
на Костоска, ул. „Партизанска" бр. 15, Струга. (895) 

Свидетелство за ГУ одделение на име Нада Бо-
гатиноска, е. Белица, Македонски Брод. (896) 

Свидетелство за бравар на име Борис Николо-
ски, е. Теово, Титов Велес. (897) 

Свидетелство за стругар на име Борис Николов-
ски, е. Теово, Титов Велес. (898) 

Свидетелство за IV одделение на име Добрин-
ка Колева, е. Д. Врановци, Титов Велес. (899) 

Свидетелство за VI одделение на име Јордан 
Дојчинов, ул. „Бл. Нечев" бр. 69, Титов Велес. 

Свидетелство за П година на име Стојче Мар-
ковски, ул. „М. Пијаде" бр. 1, Титов Велес. (901) 

Работна книшка на име Круме Димов, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 6, Титов Велес. (902) 

Свидетелство на име Расим Абди, е. Нераште, 
Тетово. (903) 

Свидетелство за УШ одделение на име Славко 
Шурбевски, е. Могила, Битола. (904) 

Свидетелство за УШ одделение на име Стоимен 
Петков, ул. „8 Октомври" бб, Куманово. (905) 

Работна книшка на име Среќко Петковски, ул. 
„Т. Мендол" бр. 37/7, Куманово. (906) 

Работна книшка на име Грозданка Зафировска, 
ул. „Т. Мендол" бр. 20, Куманово. (907) 

Уверение за електро-механичар на име Љубе 
Зафиров, ул. „Н. Карев" бр. 31, Титов Велес. (908) 

Земјоделска здравствена легитимација, изда-
дена од Завод за социјално — Тетово на име Ма-
надичи Фарије, е. Камењане, Тетово. (909) 

Уверение за келнер од завршен шестмесечен 
курс, издадено од Заводот за вработување во Тето-
во на име Гроздановски Станислав, Тетово. (910) 

Свидетелство за УШ клас на име Рамадан Име-
ри, е. Пирок, Тетово. (911) 

Пасош бр. 097-391 на име Локман Џемаили, е. 
Г. Седларце, Тетово. (912) 

Свидетелство на име Ратка Јовановска, е. Д. 
Лисиче, Скопје. (913) 

Свидетелство за V одделение на име Милан 
Спасески, ул. „Ц. Коњарец" бр. 17, Прилеп. (914) 

Свидетелство за I година на име Славица Бел-
коска, ул. „Б. Талески" бр. 183, Прилеп. (915) 

Свидетелство за VI одделение на име Ленче 
Спасеска, ул. „Ц. Коњарец" бр. 17, Прилеп. (916) 

Свидетелство за УШ одделение на име Снежа 
Копнароска, е. Бела Црква, Прилеп. (918) 

Свидетелство за V одделение на име Ваљидим 
Муареми, е. Камењане, Тетово. (919) 

Уверение, издадено од Општина Тетово на име 
Беадини Нијази, е. Ново Село П, Тетово. (920) 

Уверение за слаткар, издадено од Општина Те-
тово на име Беадини Ваид, е. Ново Село П, Тетово. 

Свидетелство за IV одделение на име Назиф 
Ферати, е. Камењане, Тетово. (922) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бешир Мухареми, е. Требош, Тетово. (923) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Адеми Аљими, е. Г. Речица, Тетово. (924) 

Возачка дозвола на име Јосиф Апостоловски, 
е. Јаниште, Тетово. (925) 

Свидетелство за УШ одделение на име Вели 
Велиу, е. Добридол, Гостивар. "(926) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „11 Октомври" — е. Симница на име 
Манојлоска Јагода, е. Церово, Гостивар. (927) 

Свидетелство за Ш година индустриско учи-
лиште, издадено од Училиштето „Злате Малакоски" 
на име Андриески Јован, е. Беловиште, Гостивар. 

(928) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување на име Герасимоска Вар-
вара, е. Чајле, Гостивар. (929) 

Книшка на име Косте Атанасов, е. Бигла, Дел-
чево. (930) 

Свидетелство на име Верче Софревска, Ви-
ница. (931) 

Диплома, издадена од Индустриското училиште 
„Р. Р. Ричко" на име Драган Даскалоски, ул. „Кр. 
Волнароски" бр. 53, Прилеп. (932) 

Свидетелство за УШ одделение на име Селим 
Исмани, е. Речане, Прилеп. (933) 

Свидетелство за УШ одделение на име Билјана 
Јованова, Гостивар. (934) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Камењане на име Рама-
дани Илми, е. Камењане,Тетово. (935) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Камењане на име Алил 
Рамадани, е. Камењане, Тетово. (936) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Братство" од е. Милетино на 
име Димевска Јованова Надежда, е. Милетино, 
Тетово. (937) 

Свидетелство за VI одделение на име Аливеби 
Пај азити, е. Пирок, Тетово. (938) 

Свидетелство за УШ одделение на име Надеж-
да Тренчовска, е. Владимирово, Берово. (939) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Кирил и Методи" е. Извор на име 
Луиќ Јосип, Титов Велес. (940) 

Уверение за завршен зидарски курс, издадено 
од Заедницата за вработување од Титов Велес на 
име Кицара Хајриз, е. Горно Оризари, Титов Ве-
лес. (941) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Братство" од с.Челопек на 
име Идризи Имер, е. Милетино, Тетово. (942) 

Свидетелство за УП одделение на име Недим 
Имери, е. Боговиње, Тетово. (943) 

Здравствена легитимација на име Ѓилсим Бе-
џети, е. М. Речица, Тетово. (944) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шехиде Мифтари ,с. Ново Село И, Тетово. (945) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Емине Селами, Тетово. (946) 

Свидетелство на име Демирали Фетаи, е. Ѓур-
ѓевиште, Тетово. (947) 

Свидетелство за V одделение на име Драгиша 
Андриески, е. Врапчиште, Гостивар. (948) 
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Свидетелство за УШ одделение на име Славко 
Тодиноски, Битола. (949) 

Работна книшка на име Владимир Неделков-
ски, с. Калино, Битола. (950) 

Индекс на име Горѓи Баздовски, ул. „Б. Абра-
ш е в и ћ бр. 13, Титов Велес. (951) 

Свидетелство за IV одделение на име Даринка 
Станкоска, е. Загорани, Прилеп. (952) 

Воена книшка на име Атанас Челикоски, е. 
Вранче, Прилеп. (953) 

Воена повластица за патување на име Мило-
ван Цветкоски, е. Кошино, Прилеп. (954) 

Свидетелство за IV одделение на име Иванчо 
Атанасоски, ул. „Раде Иваноски" бр. 114-а, Прилеп. 

Свидетелство за I клас на име Марија Ди-
меска, е. Долгаец, Прилеп. (956) 

Работна книшка на име Драгица Младеновска, 
ул. „Црнотравска" бр. 15, Куманово. (957) 

Работна книшка на име Аце Ристевски, е. Ка-
нарев©, Куманово. (958) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово 
на име Милорад Радичевски, е. Тромега, Куманово. 

Уверение за молерофарбар, издадено од Крива 
Паланка на име Белковски Дане, е. Петралица, 
Крива Паланка. (960) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
мо летката во е. Локвица на име Ѓорѓиоска Стојка, 
е. Локвица, Македонски Брод. (961) 

Свидетелство за УШ одделение на име Борка 
Димоска, е. Сланско, Македонски Брод. (962) 

Свидетелство за УШ одделение на име Благоја 
Лазовски, е. Д. Врановци, Титов Велес. (963) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Симница на име Деари 
Екрем, ул. „ЈНА" бр. 160, Гостивар. (964) 

Уверение на име Стојко Велиновски, Крива 
Паланка. (965) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зилфи Елези, е. Стримница, Тетово. (966) 

Здравствена легитимација на име Изаир Еле-
зи, е. Стримница, Тетово. (967) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ревајет Ибиши, е. Г. Речица, Тетово. (968) 

Здравствена легитимација на име Елвар Мал-
тиќ, Битола. (969) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ми-
лева Конеска, ул. „А. Славејко" бр. 54, Прилеп. 

Свидетелство за УШ одделение на име Марија 
Темелкоска, Прилеп. (971) 

Свидетелство за IV одделение на име Наталија 
Трајческа, е. Ново Лагово, Прилеп. (972) 

Диплома за завршено рударско училиште на 
име Ристе Станкоски, ул. „Ленин" бр. 255, Прилеп. 

Ученичка книшка за УП одделение на име 
Ѓултем Османоска, ул. „Тризла" бр. 77, Прилеп. 

Работна книшка на име Милка Трајковска, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 103, Куманово. (975) 

Работна книшка, издадена од СО — Крива Па-
ланка на име Данчо Јакимовски, е. Радибуш, Крива 
Паланка. (976) 

Свидетелство за ГУ одделение на име Иван 
Иваноски, е. Белица, Македонски Брод. (977) 

Свидетелство за П година гимназија на име 
Талески Драге, е. Годивље, Прилеп. (978) 

Работна книшка, издадена од Титов Велес на 
име Думовски Ацо, ул. „Никола Карев" бр. 4 влез 
Ш/13. Титов Велес. (979) 

Ученичка книшка на име Рамиз Ајдаровиќ, 
е. Г. Оризари, Титов Велес. (980) 

Свидетелство за VI одделение на име Неим 
Даути, е. Добридол, Гостивар. (981) 

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гости-
вар на име Имеди Иса Зеќир, е. Д. Бањица, Го-
стивар. (982) 

Свидетелство за IV одделение на име Зулеви 
А К И К У , нас. Циглана, Гостивар. (983) 

Свидетелство за УШ одделение на име Богоја 
Симоноски, е. Свето Митрани. Прилеп. (985) 

Воена книшка на име Иван Илиќ, ул. „Кара-
орман" бр. 32, Прилеп. (986) 

Лична карта на име Трајче Донески, е. Бела 
Црква, Прилеп. (987) 

Воена книшка на име Ајет Илјази, е. Франгово, 
Струга. (988) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Моша Пијаде" на име Фи-
дани Алил, ул. „Беличица" бр. 97, Гостивар. (999) 

Свидетелство на име Славко Трпески, Гостивар. 
Свидетелство на име Доста Трпевска, ул. „Же-

лезничка" бр. бб, Гостивар*. (1001) 
Работна книшка на име Благоја Јовановски, е. 

Скочивир, Битола. (1002) 
Свидетелство, издадено од Средно економско 

училиште — Битола на име Мирјана Попчевска, ул. 
„Илинден" бр. 6, Битола. (1003) 

Работна книшка на име Митат Бајрамов, ул. 
„Мукос" бр. И, Битола. (1004) 

Свидетелство на име Теки Еминовски, е. Крани, 
Ресен. (1005) 

Диплома за завршена гимназија, издадена од 
Гимназијата „Кирил Пејчиновић на име Макси-
мовска Роска, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 37, Тетово. 

Уверение за водоинсталатер на име Шабан 
Абди, ул. „Ј. Сандански" бр. 42, Тетово. (1007) 

Возачка дозвола бр. 3948/71 на име Сали Емини, 
е. Д. Палчиште, Тетово. (1008) 

Воена книшка АТ 25339 на име Меди Иљази, е. 
Боговиње, Тетово. (1009) 

Свидетелство, издадено од Гимназијата „К. 
Пејчиновић — Тетово на име Предраг Лазовски, 
ул. „М. Тито" бр. 98, Тетово. (1010) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фетие Даути, е. Јажинце, Тетово. (1011) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сафет Шабани, е. Доброште, Тетово. (1012) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Риза Шабани, е. Доброште, Тетово. (1013) 

Свидетелство, изданено од Училишниот центар 
„Моша Пијаде" — Тетово на име Даут Зибери, е. 
М. Речица, Тетово. (1014) 

Свидетелство на име Снежана Јанкоска, ул. 
„Илинденска" бр. 7, Тетово. (1015) 

Свидетелство на име Абдулбери Бекири, е. До-
бридол, Гостивар. (1016) 

Свидетелство на име Љубица Ангелова, ул. „Н. 
Н. Борче" бр. 52, Виница. (1017) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Дра-
гица Бошкоска, ул. „М. Пијаде" бр. 226, Прилеп. 

(1018) 
Диплома на име Ленка Маркоска, ул. „Мице 

Козар" бр. 169, Прилеп. (1019) 
Работна книшка на име Ристе Богојчески, е. 

Витолиште, Прилеп. (1020) 
Свидетелство за V одделение на име Зора Ки-

теска, е. Тополчани, Прилеп. (1021) 
Свидетелство за УШ одделение на име Ди-

митрија Аврамовска ул. „Т. Чангов" бр. 32, При-
леп. (1022) 

Свидетелство за ГУ одделение на име Спасе 
Ангелески, ул. „862" бр. 24-г, Скопје. (1023) 

Свидетелство за УШ одделение на име Бонев-
ски Атанас, ул. „Васа Кошулчева" бр. 57, Титов 
Велес. (1024) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Братство" во е. Челопек на 
име Куртиши Шамерон, е. Милетино, Тетово. (1025) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Основното училиште во е. Боговиње на име 
Шериф Абдиу ,с. Боговиње. Тетово. (1026) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Основното училиште во е. Камењане на име 
Хусеини Агим, е. Камењане, Тетово . (1027) 

Свидетелство за V одделение на име Хаври 
Фетаи, е. Пирок, Тетово. (1028) 

Оружен лист бр. 2875 на име Усеин Далифи, е. 
Јажинце, Тетово. (1029) 

Свидетелство за УШ одделение на име Сабадин 
Сејфулаи ,с. Пирок, Тетово. (1030) 

Свидетелство за УШ одделение на име Амет 
Асипи, е. Врапчиште, Гостивар. (1031) 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за прием на работници 

во ООЗТ Клиника за нервни и душевни болести при 
Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на двајца лекари на специјализација по 
неу ропсихиј атриЈ а 
Покрај општите услови предвидени во Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве: 

— да имаат завршен медицински факултет со 
просечна оценка над 8, 

— да не се постари од 30 години, 
— да го имаат завршено задолжителниот ле-

карски стаж, 
— да го имаат положено стручниот испит, 
— да познаваат најмалку еден од светските 

јазици, 
— да се бавеле со научноистражувачка деј-

ност во областа на неуропсихијатријата, 
— да поседуваат морално-политички квалитети. 

Конкурсот е отворен еден месец од денот на 
објавувањето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до управата на Клиниката за нервни и ду-
шевни болести во Скопје, „Водњанска" 17. (291) 

Собранието на општината Гостивар, врз основа 
на член 626 од Законот за здружениот труд 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на индивидуален работоводен орган 
(директор) на Дрвопреработувачкото прет-
пријатие „Бреза", е. Жировница — Гости-

варско 
Покрај општите услови, пропишани со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

1. да имаат висока стручна спрема од економ-
ска, шумарска или правна насока; 

2. четири години работно искуство; и 
3. морално-политички квалитети. 
Кандидатите се должни со пријавата да при-

ложат и докази за исполнување на условите. 
Пријавите се поднесуваат до ООЗТ „Бреза", 

е. Жировница со ознака „За конкурсот"* 
Некомплетираните и неблаговремено поднесе-

ните пријави нема да се разгледуваат. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
За извршениот избор кандидатите ќе бидат из-

вестени во рок од 8 дена по изборот. (292) 

„ПОДРАВКА-ТРГОВИЈА" — работна организа-
ција за промет на прехранбени производи п.о. 
КОПРИВНИЦА — Правно-кадровска служба 

О б ј а в у в а 
О Г Л А С 

за работи и задачи: 
Трговски претставник за обработка на паза-
рот на источна Македонија — 1 извршител. 

Услов: ВСС или ВШСС од економски смер, 
ВКВ или КВ трговец со повеќегодишно ис-
куство, поседување на сопствено возило и 
положен возачки испит од „Б" категорија, 
со седиште во Титов Велес. 

Трудот се здружува на неодредено време со 
пробна работа од 3 месеци. 

Понудите од овој оглас да се испраќаат на 
адреса: „ПОДРАВКА" Претставништво (скла-
диште) — Скопје, ул. „516" 4 во рок од 8 дена. 

Конкурсната комисија на Работничкиот совет 
на Железничката транспортна организација во 
Скопје, врз основа на одлуката број 1895/78 на Ра-
ботничкиот совет, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и именување на индивидуален 
работоводен орган — главен директор на 
Железничката т р а н с п о р т а организација 

во Скопје 
У с л о в и : 

Покрај општите услови утврдени со Законот за 
работните односи и Законот за здружениот труд, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

1. да има завршено техничка (сообраќајна, ма-
шинска, градежна или електро струка), економски 
или правен факултет, положен стручен испит и 
работен стаж најмалку 6 години,' од кои 3 го-
дини на раководни работни места; 

2. да поседува потребни морално-политички ква-
литети, што значи да биде идејно и општествено-
политички јасно определен за оживотворување на 
политиката на Сојузот на комунистите на принци-
пите на социјалистичките самоуправни односи; 

3. да има стварни стручни и лични квалитети и 
организаторски способности; 

4. да има смисла за создавање на меѓучовечки 
добри односи; 

5. да не е осудуван за кривични дела од чле-
нот 511 од Законот за здружениот труд за време 
додека спрема истиот член траат правните после-
дици на осудата. 

Со пријавата кандидатите треба да ги достават 
следните документи: 

— диплома за образование и стручна подго-
товка. 

— потврда за работниот стаж и работното ис-
куство, 

— доказ дека не е под истрага и дека не е осу-
дуван по членот 511 од Законот за здружениот 
труд. 

Пријавите со комплетирани документи да се до-
ставуваат на адреса: 

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА — СКОПЈЕ; (За конкурсната комисија за 
избор и именување на гл. директор на Ж Т О — 
Скопје) 
Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-

вувањето. 
Пријавите со некомплетни документи нема да 

се разгледуваат. 
За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 

бидат известени во рок од 8 дена од денот на из-
вршениот избор. (239) 

Собранието на Општината Крива Паланка, врз 
основа на член 78 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/76 и 30/77), 

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА НА 

ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
За судија може да се пријави лице кое покрај 

општите услови за засновање на работен однос ги 
исполнува и следните услови: 

— да е државјанин на СФРЈ, 
— да е дипломиран правник, 
— да има положен правосуден испит, 
— да има работно искуство и стручно занима-

ње и морално-политички квалитети за вршење на 
судската функција. 

Пријавите со документите за докажување ис-
полнувањето на условите, кандидатите да ги доста-
ват до Собранието на Општината Крива Паланка 
— Комисија за избор и именувања, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ". (290) 
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271. Одлука за измена и дополна на стапките 
!трана на придонесите на Заедницата за физич-

ка култура — Кичево — — — — — 707 
272. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за висината на стапката на 
придонесот за станбена изградба — — 707 697 
РАДОВИШ 

273. Одлука за стапките на придонесот од ка-
тастарскиот доход и на паушалниот при-
донес по осигуреник за здравствено оси-

697 турување на работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со средства за работа 
над кои постои право на сопственост за 
1978 година — — — — — — — 708 

6 9 7 274. Одлука за стапките и тарифите на при-
донесите за здравствено осигурување на 

697 работниците и стапките на посебниот 
придонес за користење на здравствената 

700 заштита во странство за 1978 година — 708 

701 КРИВА ПАЛАНКА 

СОДРЖИНА 
е 

317. Одлука за утврдување локација за из-
градба на инвестиционен објект Свињар-
ска фарма во место викано „Улански 
пат" помеѓу населените места Градско и 
Чичево во општина Титов Велес — — 

318. Одлука за утврдување локација за из-
градба на инвестиционен објект — пат од 
П ред бр. 502 Бошков Мост — Извор дел-
ница од км. 0+000 до км. 7 + 637, одвоју-
вање за Лазарополе во општина Дебар — 

319. Одлука за утврдување локација рекон-
струкција на инвестиционен објект — пат 
од Ш ред е. Ржаничино — е. Средно Ко-
њари во општина Гази Баба — Скопје 

320. Правилник за регистрацијата на возилата 
на органите за внатрешни работи — — 

321. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 72/77 од 31 мај 1978 година — — 

322. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 127/77 од 8 јуни 1978 година — — 

Републички фонд за заеднички резерви 

323. Одлука за одобрување на неповратни 
средства на Општинскиот фонд за заед-
нички резерви — Охрид — — — — 702 

324. Одлука за одобрување на неповратни 
санациони средства на Општинскиот 
фонд за заеднички резерви — Скопје — 703 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

266. Самоуправна спогодба за здружување на 
средства за изградеа и опремување на 
современ простор за здравствена заштита 
на населението од општ интерес за Ре-
публиката — — — — — — — — 703 
исправка на Општествениот договор за 
висината на средствата од данокот и при-
донесите од доходот и придонесите од 
личните доходи како приход на Репуб-
личкиот оуџет и на републичките само-
управни интересни заедници во 1978 
година — — — — — — — — 705 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
267. Одлука за дополнување на Одлуката за 

утврдување на Листата на готовите ле-
кови што можат да се издаваат на ре-
цепт на осигурените лица на товар на 
средствата на заедниците на здравството 
и здравственото осигурување — — — 705 

ПРИЛЕП 
268. Одлука за условите под кои се смета дека 

осигуреникот издржува членови на се-
мејството и дека членот на семејството 
нема сопствени приходи доволни за из-
држување — — — — — — — — 706 

ТИТОВ ВЕЛЕС 
269. Одлука за утврдување висината на стап-

ката на придонесот за станбена изградба 706 
КИЧЕВО 

270. Одлука за намалување стапките на при-
донесите за Општинската заедница на 
културата — Кичево — — — — — 707 

275. Одлука за утврдување стапката на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална зашти-
та — Кр. Паланка — — — — — — 709 

276. Одлука за утврдување на стапката на 
придонесот на културата за 1978 година 709 

КОЧАНИ 
277. Решение за именување секретар на За-

едницата на здравството и здравственото 
осигурување — Кочани — — — — 710 

ГОСТИВАР 
278. Одлука за утврдување стапката на при-

донесот за станбена изградба — — — 710 

ТЕТОВО 
279. Одлука за висината на стапките на при-

донесите на СИЗ за физичка култура за 
1978 година — — — — — — — 711 

280. Одлука за определување висината на 
стапките на придонесот за социјална за-
штита на општината Тетово — — — 711 

ОХРИД 
281. Одлука за стапките и тарифите на придо-

несите за здравствено осигурување на 
работниците за 1978 година — — — — 711 

282. Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1978 година — 712 

283. Одлука за придонесите за здравствено 
осигурување на одредени категории лица 
вон работен однос — — — — — — 712 

284. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување на лицата 
вработени ка ј приватни работодавци — 712 

БЕРОВО 
285. Одлука за утврдување цените на здрав-

ствените услуги на здравствените станици 
— Берово и Пехчево за 1978 година — 713 
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