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183. 
Врз основа на член 14 став 4 од Законот за 

вршење на занаетчиска дејност со личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/74 и 36/76), републичкиот 
секретар за труд, во согласност со републичкиот 
секретар за индустрија и трговија, донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА СТРУЧ-
НАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНА-
ЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СРЕД-

СТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на ут-

врдување на стручната оспособеност за вршење на 
занаетчиска дејност со личен труд и средства во 
сопственост на граѓаните (стручна оспособеност). 

Член 2 
Стручната оспособеност ја проверува испитна 

комисија (комисија), според Програмата што е сос-
тавен дел на овој правилник. 

Членовите на комисијата од претходниот став 
ги именува општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на занаетчиството. 

Член 3 
Комисијата ја сочинуваат: претседател и два чле-

на како постојани членови на комисијата. За прак-
тичниот дел од испитот, одделно за секоја занает-
чиска дејност, се именува уште еден член на ко-
мисијата. 

Претседателот и членовите на комисијата имаат 
свои заменици. 

Постојаните членови на комисијата односно 
нивните заменици се и испитувачи по теоретскиот 
дел од испитот. 

Член"4 
Претседателот на комисијата односно неговиот 

заменик треба да има високо образование од прав-
на или економска насока. Првиот член на комисија-
та односно неговиот заменик треба да е дипломиран 
инженер-техиолог, ^ вториот член односно него-
виот заменик треба да има високо или више образо-
вание од правна или економска насока. 

Членот на комисијата за практичниот дел од 
испитот односно неговиот заменик треба да е а ф и р -
миран квалификуван односно висококвалификуван 
работник или работен човек од определена занает-
чиска дејност или стручен наставник по практична 
обука во соодветно училиште за средно образова-
ние, 

Член 5 
Комисијата одлучува на седница. 
Седниците ги свикува и со нив раководи прет-

седателот односно неговиот заменик. 

Член 6 
Испитот за проверување на стручната оспосо-

беност, но правило, се спроведува во испитни роко-
ви што се утврдуваат со актот за именување на 
комисијата. 

Член 7 
За проверување на стручната оспособеност, ра -

ботниот човек односно работникот (кандидат) под-
несува писмена пријава до органот од член 2 став 
2 на овој правилник. 

Пријавата ги содржи особено, следните пода-
тоци : 

— име, татково име и презиме на кандидатот; 
— дата и место на раѓање; 
— место на живеење и адреса; 
— највисоко училиште што го завршил; 
— занаетчиска дејност за која бара проверување 

на стручната оспособеност; 
— испитен рок во кој сака да биде повикан на 

испитот; 
— кус опис на неговото главно занимање. 

Член 8 
Најмалку 15 дена пред рокот за одржување на 

испитот за проверување на стручната оспособеност, 
комисијата прави распоред и писмено ги известува 
кандидатите. Во известието, покрај другото, се 
назначува местото и времето на одржувањето на 
испитот. 

Член 9 
Испитот за проверување на стручната оспо-

собеност се состои од стручно-практичен и стручно-
теоретски дел. Стручно-практичниот дел од испи-
тот започнува со давање на практична задача што 
ја определува комисијата. Практичната задача кан-
дидатот ја изработува во присуство на испитувачот 
по пракса а повремено и во присуство на претсе-
дателот или еден од постојаните членови на ко-
мисијата. 

Практичната задача се изработува во соодвет-
на организација на здружен труд или во дуќан на 
работен човек кој врши соодветна занаетчиска деј-
ност со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните. 

Член 10 
Кандидатот по добивањето на практичната за -

дача прави писмено образложение кое, зависно од 
карактерот на практичната задача, треба да со-
држи: 

— основни технички цртежи — скици; 
— список на материјали, суровини, алат и ма-

шини потребни за изработка на задачата и 
— економско и техничко образложение (кал-

кулација, набавна и продажна цена). 
Писменото образложение кандидатот го изра-

ботува за време што ќе го определи комисијата но 
не помалку од еден час. 

Член 11 
Кандидатот по завршувањето на писменото об-

разложение пристапува кон изработка на прак-
тичната задача. 

Кандидатот сам го обезбедува материјалот и 
нужниот алат за изработка на практичната за -
дача. 

Член 12 
Извршената практична задача, заедно со пис-

меното образложение, ја прегледува комисијата во 
присуство на кандидатот кој, по барање на комиси-
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јата, дава и усно образложение за начинот на из-
работката, за употребениот материјал, алат и сл. 

По прегледот на извршената практична зада-
ча комисијата, по претходно мислење од членот за 
практичниот дел од испитот и врз основа на образ-
ложението на кандидатот, дава оценка за квалите-
тот на извршената практична работа и одлучува 
дали кандидатот го положил или не го положил 
практичниот дел од испитот. 

Кандидатот кој ќе добие негативна оценка на 
практичниот дел не се пушта на проверувањето по 
теоретскиот дел од испитот. 

Член 13 
Кандидатот кој го положил практичниот дел 

го полага теоретскиот дел од испитот. 
Теоретскиот дел од испитот се полага усно, 

секој предмет посебно. 

Член 14 
Успехот на кандидатот по практичниот дел и 

по секој предмет од теоретскиот дел на испитот се 
оценува со „положил" или „неположил". 

Кандидатот кој не го положил практичниот 
дел од испитот може повторно да го полага но н а ј -
многу по шест месеци од денот на одржувањето на 
испитот. 

Кандидатот кој не положил еден или повеќе 
предмети од теоретскиот дел на испитот може пов-
торно да ги полага тие предмети во наредниот ис-
питен рок но не порано од 30 дена од денот на одр-
жувањето на испитот. 

На повторно полагање кандидатот може да се 
јавува неограничено (повеќе пати). 

Член 15 
За текот на испитот се води записник за секој 

кандидат одделно, што го потпишуваат претседате-
лот и членовите на комисијата. 

По завршувањето на испитот, предметот на 
кандидатот (пријава, записник и други прилози) се 
чува при органот што ја именувал комисијата. 

Член 16 
На кандидатот што го положил испитот, коми-

сијата му издава уверение, според образец што е 
составен дел на овој правилник, како доказ дека 
се здобил со стручна оспособеност за самостојно 
вршење на соодветна занаетчиска дејност со ли-
^ен труд и средства во сопственост на граѓаните. 

За издадените уверенија се води регистар во 
органот што ја именувал комисијата. 

Член 17 
Трошоците во врска со спроведувањето на ис-

питот за проверување на стручната оспособеност 
паѓаат на товар на кандидатите. Висината на тро-
шоците ја определува органот што ја именувал ко-
мисијата. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 07-866 
11 мај 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

за труд, 
Милан Хорват, с. р. 

Согласен 
Републички секретар за 

индустрија и трговија, 
дипл. инж. Стојан Маткалиев, с. р. 

ГРБ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА -

(назив на органот што ја именува комисијата) 

Комисија за проверување на стручната 
оспособеност за вршење на занаетчиска дејност. 

Врз основа на член 14 од Законот за 
вршење на занаетчиска дејност со личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/74 и 36/76 год.) и член 16 од 
Правилникот за начинот на утврдувањето на 
стручната оспособеност за вршење занаетчиска деј-
ност со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 22/77 
год.), Комисијата за проверување на стручната 
оспособеност го издава следново: 

У В Е Р Е Н И Е 
На другарот-ката 

роден-а на 19 год. во с. (гр.) 
, живее во , собрание 

па општина СР , 
со кое му (и) се утврдува стручната оспособеност 
за вршење на занаетчиската дејност 
со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните. 

Уверението му (и) се издава врз основа на 
покажаниот успех на испитот за проверување на 
стручната оспособеност. 

Ослободено од такса по член 22, точка 31 
од Законот за административните такси! 

Рег. бр. 
19 год. 

(место) 
Ч л е н о в и : 

1. 
2. 
3. 

М.П. Претседател 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕ-
НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 
СО ЛИЧЕН ТРУД И СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕ-

НОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

По оваа програма, преку полагање испит, се 
проверува стручната способност за вршење занает-
чиска дејност со личен труд и средства во сопст-
веност на граѓаните за лицата кои имаат намера да 
вршат некоја од занаетчиските дејности утврдени 
со Наредбата за стопанските дејности што се сме-
таат како занаетчиски дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 24/74 год.). 

I. Стручно-практичен дел 

За проверување на практичните знаења, коми-
сијата на кандидатите им определува практична за -
дача од делокругот на занаетчиската дејност за ко-
ја се врши проверувањето. Практичната задача, 
зависно од карактерот на занаетчиската дејност, 
се состои од изработка на еден или повеќе предме-
ти, односно од извршување на соодветна услуга. 

При определувањето на практичната задача, 
комисијата го утврдува и потребното време за из-
работка на предметот односно за извршување на 
услугата. 

Практичната задача треба да биде поставена 
така што со нејзината изработка кандидатот да 
покаже знаење и вештина за извршување на сите 
работни операции од занаетчиската дејност со упот-



27 мај 1977 

реба на соодветни машини и алат како и способност 
за самостојно вршење на соодветната занаетчиска 
дејност. 

II. Стручно-теоретски дел 

На стручно-теоретскиот дел од испитот се пола-
гаат следните предмети: 

1. Основи на самоуправувањето во СФРЈ 

1.1. Самоуправувањето како неотуѓиво право на 
работните луѓе утврдено со Уставот, во остварува-
њето на власта и управувањето со другите општест-
вени работи; 

1.2. Самоуправни права на работните луѓе во 
организациите на здружениот труд (ОЗТ), самоуп-
равните интересни заедници (СИЗ) и општествено-
политичките заедници; 

1.3. Формите преку кои работните луѓе го ост-
варуваат самоуправувањето (непосредно и преку 
делегати); 

1.4. Органи на управувањето преку кои работни-
те луѓе го остваруваат самоуправувањето во ОЗТ, 
СИЗ и општествено-политичките заедници; 

1.5. Поим за месна заедница, општина, репуб-
лика, Федерација. 

1.6. Основи на изборниот систем во ОЗТ, СИЗ 
и општествено-политичките заедници (избирачко 
право, тајност на гласањето и др.). 

1.7. Основните права и должности на општест-
вено-политичките заедници и нивните органи во 
донесувањето на општествени планови за развој, 
закони и други подзаконски акти. Учеството на ра-
ботните луѓе при утврдувањето на политиката за 
развој, донесувањето на општествените планови, за-
коните и други акти. 

1.8. Општествено-политичките организации и 
нивното место и улога во општествено-политичкиот 
систем. 

1.9. Правата и должностите на работните луѓе 
во општествената самозаштита и народната од-
брана. 

2. Меѓусебни работни односи во здружениот труд 

2.1. Засновање на работен однос (услови, пос-
тапка, надлежни органи). 

2.2. Работно време (полно, скратено, продолже-
но, распоред на работното време). 

2.3. Права, обврски и одговорности на работни-
ците во работен однос (дисциплински казни). 

2.4. Одмори и отсуства. 
2.5. Посебно заштита на работникот — жена, 

младинците и инвалидите. 
2.6. Личен доход и придонеси (гарантиран личен 

доход). 
2.7. Колективен договор (содржина). 
2.8. Договор за работа. 
2.9. Престанување на работен однос (основи и 

начин). 
2.10. Заштита на правата на работниците. 
2.11. Работна книшка. 

3. Прописи за вршење на занаетчиска дејност со 
личен труд и средства во сопственост на граѓаните 

3.1. Општествено-економската положба на ра-
ботните луѓе кои самостојно вршат дејност со ли-
чен труд и средства во сопственост на граѓаните. 

3.2. Занаетчиска дејност (поим): 
— основање на занаетчиски дуќани; 
— стручна спрема на самостојниот занаетчија; 
— деловно седиште и деловна просторија; 
— предмет и начин на работење на занаетчи-

скиот дуќан; 
— дополнителен труд на други лица; 
— водење, привремено запирање и престанок на 

занаетчискиот дуќан; 

— заеднички занаетчиски дуќан. 
3.3. Вршење на занаетчиски услуги од место 

во место. 
3.4. Вршење на занаетчиски услуги како спо-

редно занимање. 
3.5. Здружување на самостојните занаетчии: 
— здружување на самостојните занаетчии во 

задруги (услови за основање, начин на работа, 
право и обврски на членовите и др.); 

— договорни организации на здружен труд на 
самостојните занаетчии, (договор за основање, на-
чин на работа и др.); 

— деловна соработка на самостојните занает-
чии со организациите на здружен труд (договор за 
дело, соработка, права и обврски и др.). 

3.6. Права и обврски на самостојниот занаетчи-
ја спрема самоуправните интересни заедници. 

3.7. Права и обврски на самостојниот занаетчи-
ја спрема општествената заедница: 

— кредитна и даночна политика 
— даночни обврски 
— обврски за водење на работни книги 
3.8. Управни мерки спрема самостојниот занает-

чија ; 
— казни За сторени прекршоци, (случаи, видови 

и висина на казната). 

4. Технологија на материјалите 

4.1. Особини на материјалите: 
— физички особини: зафатнина, тежина, спе-

цифична тежина, агрегатна состојба; 
— хемиски особини: поим за хемиски елементи, 

соединувања, смеши, киселини, горење, електроли-
ти и нивна примена; 

— механички особини, цврстина, жилавост, ки-
нење, еластичност, погодност и обработка. 

4.2. Вода-воздух: состав, влажност, цврстина, 
важноста за животот и работата на човекот. 

4.3. Горива: поим, видови: природни, вештачки, 
цврсти, течни и гасовити. Согорување: топлина, тем-
пература, калорична вредност. 

— електична енергија: дејство — топлинско, 
физиолошко, хемиско и магнетско. Употреба на 
електричната енергија. 

4.4. Метали: 
— железо-железни руди, добивање на сиво и 

бело сурово железо. Челик: добивање, особини, ви-
дови, употреба; 

— бакар, бакарни руди, употреба на суров ба-
кар во занаетчиството, особини на бакарот. Бакар -
ни легури: бронза, месинг, ново сребро; 

— олово, цинк, жива : добивање, употреба; 
— никел, употреба: виклени легури за произ-

водство на никлен челик и никлени слоеви што 
служат за галванско потпалување; 

— хром: руда хромат. Хромирање на разни ме-
тални предмети за галвански начин. Особини и 
употреба па хромовиот челик; 

—калај : добивање, особини, употреба; 
— алуминиум: добивање, особини и употреба 

на алуминиумот и дуралуминиумот; 
— племенити материјали: злато, сребро и пла-

т н а — особини, обработка и употреба; 
— разни метални производи во употреба к а ј 

занаетчиството (лимови, жица и др.). 
4.5. Неметали: камен, глина, каолин, асфалт, 

азбест — добивање, видови особини, употреба; 
—- градежни материјали — сврзници; вар ди-

мент, гипс; 
— керамички производи: видови на керамички 

производи; стакло: видови — прозорско, оловно, алу-
миниумско, кварцно, армирано и венецијанско стак-
ло (особини, употреба); 

— драги камења: дијамант, сафир, рубини, ак -
варин, топаз. Имитации, обработка и употреба на 
други камења. 

4.6. Хемиски производи: сулфорна киселина, 
готварска сол, сода, солна киселина, хлор, азотна 
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киселина, амоњак, оцетна киселина, терпентин и 
калифониум. Начин на производство, особини, упот-
реба; 

— бои (органски и неоргански): поважни видо-
ви на боите според потеклото, особини и примена. 
Фирнајс, мани бои и лакови. Растворувачи на 
боите; 

— масти и масла: поим, видови, особини и при-
мена. На јважни овошни масла и масти. Сапун, гли-
церин, козметички средства: добивање, особини, 
употреба. Производство на свеќи; 

— пластични маси: од целулоза, белтоци, како 
продукт на кондензација и полимеризација. Баке -
лит, винил, полимеризати, плексиглас и др. 

4.7. Текстил: видови на текстилни влакна (рас-
тителни, животински и минерални). Производство 
на предиво и ткаенини. Видови на текстилни ма-
терии, испитувања и цена на квалитетот. Особини 
и употреба на текстилните материи зависно од нив-
ниот состав. 

— материјали во употреба при тапацирање; 
— морска трева, коњска струна, крена и др. 
4.8. Кожа и крзно: добивање и преработка на 

кожа и крзно. Видови на кожа и крзно според по-
теклото и намената. Производи од кожа, употреба 
на кожата. Трговски видови на готова кожа и ими-
тација. Ѓон-начин на добивање, употреба. Процес 
на штавење на кожата. Основни карактеристики 
на кожата. Замена на кожата при изработка на од-
делни занаетчиски предмети. 

4.9. Гума: суровина за добивање на сурова гу-
ма, начин на преработка и основни карактеристики 
на гумата. Употреба на гумата во занаетчиството, 
гумени производи. 

4.10. Дрво: структура (корен, стебло, круна), еле-
менти во структурата на дрвото (годов, прстени, 
срж, белика и кора), солни канали, пресеци к а ј 
дрвото, келии и хемиски состав на дрвото. 

Поделба на дрвото (меки и цврсти) и нивна 
употреба. 

— особини к а ј дрвото: боја, цврстина, еластич-
ност, цепливост, тежина, влажност, жилавост, на-
бабрување, сјај , мирис, текстура; 

— мани ка ј дрвото: усуканост, зарасната кора, 
чворови, пукнатини, трулење и др. Дефекти на 
дрвото од инсекти. Чување и употреба на дрвената 
граѓа во занаетчиството. 

4.11. Хартија: суровина и начин на добивање на 
хартија, видови во зависност од намената, прера-
ботка на хартија во разни занаетчиски предмети. 

4.12. Прехранбени производи: хранителни мате-
ријали од растително потекло (белтоци, масти, јаг-
лени хидрати, витамини). Аноргански состојци на 
храната (минерални соли и вода). Калории: кало-
рична вредност на хранителните продукти; 

— житарици, производство на брашно, оценува-
ње квалитетот и чување на брашното. Производст-
во на леб, оценување на квалитетот и чување на 
лебот. Производство на кексот, суви теста, бели 
печива, корнети, обланди и др.; 

— шекер, гликоза, малтоза, мед; 
— вештачки слатки материи: сахарин, дулцин, 

глуцин, кафе, какао, чај , производство и употреба; 
— зачини: луша мирисни зачини, наркотични и 

кисели зачини. 
Производи од животинско потекло: месо и мес-

ни производи. Хемиски состав и структура на ме-
сото. Видови на месо. Санитарна контрола. Прера-
ботка на месото, сувомесните производи. 

— маст: производство, видови, квалитет и чу-
вање; 

— ја јца : видови и хемиски состав, распознава-
ње на квалитетот, чување и конзервирање на ј а ј -
цата; 

— млеко: хемиски состав, видови. Оценка на 
квалитетот. Пастеризација. Млечни производи: ки-
село млеко, јогурт, путер, кајмак, шлаг, сирење. 

Безалкохолни пијалаци: природни и вештачки 
минерални води, овошни сокови и сирупи, начин на 
производство, состав и особини. 

По предметот „Технологија на материјалите" 
комисијата ги испитува кандидатите општо за осо-
вината на материјалите и посебно за технологи-
јата на оние материјали кои се во употреба на за-
наетчиска дејност за која кандидатот бара да му се 
провери и утврди стручната оспособеност за са-
мостојно вршење на соодветната занаетчиска деј-
ност. 

5. Хигиено-техничка заштита при работата 

5.1. Поим за хигиената и нејзините основни пра-
вила. 

5.2. Одржување лична хигиена на работниците. 
5.3. Хигиена на трудот. Заштита на телото при 

работа, заштита на машините, прва помош при нес-
реќен случај (крварење, прелом на коски, потрес 
на мозокот и сл.). 

5.4. Сандаче за прва помош (содржина, упот-
реба). 

5.5. Уредување на работните простории (провет-
рување, осветлување, загревање). 

— микроклиматски услови во занаетчискиот ду-
ќан и нивно влијание врз вработените; 

— средства и постапка за дезинфекција на уре-
дите и просториите; 

5.6. Техничка заштита. 
— сигурно и безопасно движење при работата; 
— обезбедување од пожар и експлозии; 
— одржување на машините и уредите; 
— постапка при избувнување на пожар (упот-

реба на апаратите за гаснење на пожар). 

184. 
Врз основа на член 4 од Законот за повластици-

те на младината и децата во патничкиот сообраќај 
(„Службен весник на СРМ", бр. 16/67 и 18/77), ре-
публичкиот секретар за сообраќај и врски, во сог-
ласност со републичкиот секретар за образование 
и наука и републичкиот секретар за финансии, до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТИ-
В Т Е И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТО-

ЦИТЕ ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ ПОВЛАСТИЦИ 

Член 1 
Училиштата и советите за општествено воспи-

тување и грижи за децата и организациите на Со-
јузот на Социјалистичката младина и неговите ко-
лективни членови кои организираат групни пату-
вања на младина и деца во смисла на член 1 од 
Законот за повластиците на младината и децата во 
патничкиот сообраќај користат повластици врз ос-
нова на објава и список на учесниците во патува-
њето, што се составен дел на овој правилник. 

Еден примерок од објавата и списокот од пред-
ходниот став се предава на придружникот на гру-
пата на учесниците, по два примерка на сообраќај-
на организација на здружениот труд која врши 
превоз, а еден примерок останува во евиденција на 
училиштето односно организацијата што ја издава 
објавата. 

Член 2 
Надоместокот од републичкиот буџет сообраќај-

ните организации на здружениот труд ќе го оства-
руваат со поднесување на барање до Републичкиот 
секретаријат за финансии, по истекот на месецот 
во кој се извршени повластените патувања а н а ј -
доцна до крајот на наредниот месец. 

Кон барањето за надоместокот од претходниот 
став се приложува: 

1) фактура — сметка со објавите, списоците на 
учесниците во патувањето од членот 1 на овој пра-
вилник и список на објавите во кои се внесува: 
називот и седиштето на училиштето односно орга-
низацијата што ја издала објавата, бројот и дату-
мот на објавата и износот на надоместокот што се 
бара од републичкиот буџет, и 
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2) пресметка во која се назначува бројот на 
продадените возни билети со повластица, износот 
на полната цена на превозот на релациите за кои 
се издадени билетите со повластица, износот нап-
латен од корисниците на повластиците и износот 
на надоместокот што се дава од републичкиот бу-
џет. 

Кога превозот се врши во слободниот патен 
сообраќај кон барањето од претходниот став се 
приложува и договорот склучен во смисла на член 
40 од Законот за организацијата на превозот во 
патниот сообраќај („Службен весник на СРМ", број 
9/74). 

Член 3 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за начинот на корис-
тење на повластиците и за пресметување на надо-
местоците за искористени повластици („Службен 
весник на СРМ", број 19/67, 24/70, 8/73 и 17/75). 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 07-412/1 
6 мај 1977 година 

Скопје 
Согласен: 

Републички секретар Републички секретар за 
за образование и наука, сообраќај и врски, 
Љупчо Копровски, с. р. Александар Варналиев, с. р. 

Републички секретар за 
финансии, 

Ристо Филиповски, с. р. 

*) Ако групата има поголем број учесници от-
колку што има рубрики, за другите учесници се 
составува дополнителен список како прилог, кој 
го заверува овластениот издавач со печат и потпис. 
Овластен издавач на оваа објава според член 2 
став 2 од Законот за повластиците на младината и 
децата во патничкиот сообраќај, може да биде учи-
лиштето (основно, средно, виша, факултет и ака-
демија), Советот за општествено воспитување и гри-
ж а за децата, општинскиот, градскиот и републич-
киот орган на Сојузот па социјалистичката млади-
на и нејзините колективни членови. 
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185. 
Врз основа на член 34 став 1 алинеја 2 од За -

конот за заштита на населението од заразни бо-
лести („Службен весник на СРМ", бр. 18/76), репуб-
личкиот секретар за здравство и социјална полити-
ка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ВО 
ПОГЛЕД НА ТЕХНИКАТА И ДРУГАТА ОПРЕМА 
И СТРУЧЕН КАДАР ДА ВРШАТ ПОСЕБНИ ЛА-
БОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА НА ЗАБОЛУВА-

ЊАТА ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

I. Се одредуваат здравствените организации кои 
ги исполнуваат условите во поглед на техниката и 
другата опрема и стручен кадар да вршат посебни 
лабораториски испитувања на заболувањата од за-
разни болести и тоа: 

1. Републичкиот завод за здравствена заштита 
— Скопје, на заболувањата од следните заразни 
болести: анкилостомијаза, шистозомијаза, Брилова 
болест, дифтерија, колера, маларија, пегав тифус, 
паратифус, повратна треска и цревен тифус; 

2. Институтот за микробиологија на Медицин-
скиот факултет — Скопје, на заболувањата од след-
ните заразни болести: анкилостомијаза, салмонело-
за, дифтерија, колера, пегав тифус, паратифус, пов-
ратна треска и цревен тифус; 

3. Хигиенско-епидемиолошки одред — Скопје, 
на заболувањата од следните заразни болести: сал-
монелоза, шистозомијаза, Брилова болест, дифте-
рија, колера, маларија, паратифус, пегав тифус и 
цревен тифус; 

4. Институтот за имунобиологија и вирусологи-
ја — „Торлак" — Белград, на заболувањата од за -
разните болести: големи сипаници и детска па-
рализа. 

II. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-08-2621/761 
10 мај 1977 година 

Скопје 
Републички секретар за 
здравство и социјална 

заштита, 
Јездимир Богдански, с. р. 

186. 
Врз основа на Заклучокот на Извршниот совет 

на Собранието на СР Македонија и барањето на 
Општинскиот фонд за заеднички резерви Охрид, 
Собранието на Републичкиот фонд за заеднички 
резерви, на седницата одржана на 12 април 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕ-

ЗЕРВИ - ОХРИД 

1 
Се одобрува неповратни средства на општин-

скиот фонд за заеднички резерви — Охрид во из-
нос од 1.110.000 динари како учество од 6.0% во са-
нацијата на Аеродромот — Охрид. 

2 
Средствата од претходната точка на оваа одлу-

ка паѓаат на товар на пренесените средства на Ре-
публичкиот фонд за заеднички резерви од страна 
на Републиката по основ на општествениот договор 
за условите и намените за користење на имобили-
зираните средства од општата и заедничката пот-
рошувачка во 1975 и 1976 година. 

3 
Користењето на средствата од точката 1 на оваа 

одлука може да се врши по одобрувањето на 
738.000 динари како неповратни средства од страна 
на Општинскиот фонд за заеднички резерви — 
Охрид, како учество од 40% во санацијата на Аеро-
дромот — Охрид. 

4 
Оваа одлука стапува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија". 

011/2 Бр. 11460/6 
12 април 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. агр. Киро Роглев, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
245. 

Врз основа на член 14 од Статутот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата, на седницата одржана на 
26 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТ-
НИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
За учество во работата на Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата и неговите органи, на 
делегатите на Собранието им припаѓа надоместок за 
изгубен личен доход, односно заработувачка. 

II 
Надоместокот на патните трошоци на делегати-

ве се признава во висината на стварно направени-
те трошоци за превоз, при што делегатите имаат 
право да се служат со сите превозни средства во 
јавниот сообраќај. 

Во случај на употреба на сопствено превозно 
средство, на делегатот му се признава надоместок 
во висината на цената за превоз со воз или автобус. 

III 
Висината на дневницата за службено патување 

во земјата изнесува 340 динари. 

IV 
Доколку трошоците за ноќевање се признаваат 

одделно, износот на дневницата од точка III на оваа 
одлука се намалува за 30%. 

V 
Кога службеното патување во земјата трае над 

12 часа, а помалку од 24 часа, а не и ноќева, изно-
сот од дневницата од точка I на оваа одлука се на-
малува за 30%. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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VI 
Ако за извршување на работи и задачи на Соб-

ранието и неговите органи се ангажираат надво-
решни лица кои не се во работен однос со Струч-
ната служба на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата, 
на тие лица им припаѓа дневница според точка 
III од оваа одлука. 

VII 
На делегатот му припаѓа надоместок за изгубен 

личен доход односно заработувачка за секој изгу-
бен работен ден во висина на просечниот дневен 
износ на аконтацијата на личниот доход што ја 
остварува во својата основна организација на здру-
жен труд. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 217/11 
26 април 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

246. 
Врз основа на член 14 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 26 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ТРОШОЦИ ЗА НОЌЕВАЊЕ 

I 
Направените трошоци за ноќевање за службено 

патување во земјата со приложена сметка се при-
знаваат: 

— трошоци за користење хотелски услуги — во 
висина од 192 динари; 

— за користење кола за спиење или кушет ко-
ла, односно кревет на брод — според фактичката 
вредност. 

П 
Доколку дневницата за службено патување во 

земјата заедно со признатите трошоци за ноќевање 
го надминува износот од 430 динари, трошоците за 
ноќевање се намалуваат до овој износ. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Број 217/12 
26 април 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

247. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување, Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување, на заедничка седница на сите собори 
на делегатите, одржана на 28 април 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКО-
ВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕД-
СТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
На товар на средствата за здравственото осигу-

рување на работниците и на земјоделците можат 
да се издаваат на рецепт, по пропишан образец, 
на осигурените лица од работничкото и земјодел-
ското осигурување и на сите други лица што ко-
ристат здравствена заштита преку заедниците на 
здравството и здравственото осигурување: 

1) готови лекови наведени во Листата на гото-
вите лекови што можат да се издаваат на рецепт 
на осигурените лица на товар на средствата на за-
едниците на здравството и здравственото осигуру-
вање, која е составен дел на оваа одлука; 

2) магистрални лекови кои по својот состав се 
еднакви на лековите од потточката 1. 

П 
Лицата од став 1 на претходната точка, покрај 

готовите и магистралните лекови од точка I, на то-
вар на средствата за здравствено осигурување на 
работниците и на земјоделците, можат да корис-
тат и: 

1) во здравствените работни организации што 
вршат здравствена дејност од амбулантно-поликли-
нички тип, сите видови ампуларни лекови како вак-
цини, серуми и други ампуларни лекови, за чија 
примена е потребна непосредна интервенција на 
стручен здравствен работник; 

2) во здравствените работни организации што 
вршат здравствена дејност од стационарен тип сите 
лекови за чие пуштање во промет е издадено одо-
брение од надлежниот орган во согласност со про-
писите за промет со лекови во СФРЈ. 

Ш 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

стануваат да важат : 
1) Одлуката за утврдување Листа на готовите 

лекови што можат да се препишуваат на товар на 
средствата на заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците односно земјоделците 
(, Службен весник на СРМ" — бр. 27/74); 

2) Одлуката за дополнување на Листата на ле-
ковите што можат да се препишуваат на товар на 
средствата на општинските заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ" - бр. 50/74); 

3) Одлуката за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување на Листата на готовите ле-
кови што можат да се препишуваат на товар на 
средствата на заедниците на здравственото осигуру-
вање на работниците односно земјоделците („Служ-
бен весник на СРМ" — бр. 5/76); и 

4) Одлуката за дополнување на Одлуката за 
утврдување Листата на готовите лекови што можат 
да се препишуваат на товар на средствата на заед-
ниците на здравственото осигурување на работ-
гиците односно земјоделците („Службен весник на 
СРМ" - бр. 22/76). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 0303-730/1 
28 април 1977 година 

Скопј е 
Претседател на Собранието, 

Никола Арсовски, с. р. 

27 мај 1977 
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ЛИСТА 

НА ЛЕКОВИТЕ ШТО М О Ж А Т ДА СЕ ПРЕПИШУВААТ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИ-
ЦИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Назив на лекот Производител на лекови Форма на лекот 

0 1 2 3 4 

I. Abehol Pliva dražei, kapki, sirup 
2. Acegit Lek kapki 
3. Acetisal Alk, Farm. Gal. 

kapki 

Hemofarm tableti 
4. Acetysal Krka, Jugor. Zdr. tableti 
5. Acisal Pliva, tableti 
6. Adiaben Belupo tableti 
7. Adumbran Zdravl je tableti 
8. Akineton Lek tableti 
9. Akineton retard. Lek dražei 

IO. Aknin Farmakos mast 
11. Akrinor Galenika iableti 
12. Aldactone A Galenika tableti 
13. Aldactone 100 Galenika tableti 
14. Aldomet Lek tableti 
15. Aldomet 500 Lek tableta 
16. Aleudrin Zdravje lingvaleti 
17. Alfimid Pliva tableti 
18. Alf u ran Alkaloid tableti 
19. Alopurinol Belupo tableti 
20. Alphacillin Lek kapsuli, sirup 
21. Alupent Zdrav je aerosol, tableti, rastvor 
22. Ambramycin Galenika kaps., sirup, mast, mast za oči 
23. Ambramycin В Galenika kapsuli, sirup 
24. Aminophyllinum Lek supozitorii 
25. Aminopyrin Far. Gal. Hem, 

Krka, Zdrav je tableti 
26. Amoxil Pliva kapsuli, kapki, sirup 
27. Ampicillin Alk. Bel. Far. Isis kapsuli, kapki, sirup, lio boč. 
28. АпасусИп 101 Pliva tableti 
29. Anafrani l Pliva dražei 
30. Analgin Alkaloid tableti 
31. Ananase Pliva dražei 
32. Andol Pliva tableti 
33. Angiset Zdravke lingvaleti 
34. Ansilan Lek kapsuli 
35. Antibion Alkaloid vaginaleti 
36. Antidrasi Italseber tableti 
37. Antist in-Privin Pliva kapki za oči 
38. Apaurin Isis, Krka dražei 
39. Aponal 5 Pliva dražei 
40. Aponal IO Pliva dražei 
41. Aponal 25 Pliva dražei 
42. Aponal forte Pliva Lableti 
43. Aptin Bosnalijek tableta 
44. Aquamox Hemofarm tableta 
45. Aquamox R Hemofarm tableti 
46. Artane Hemofarm tableti 
47. Artane-depo Hemofarm depo kapsuli 
48. Asamid Pliva kapsuli, s irup 
49. Aspirin BPJ tableti 
50. Asterol Galenika mast, solucija, posip 
51. Asthmophyllin-N Lek tableti 
52. Atarax Zdravje sirup, dražei 
53. A.T. IO Вауег kapki 
54. Atheropront Farmakos kapsuli 
55. Atromidin Krka kapsuli 
56. Atropin Pliva kapki, mast za oči 
57. Avacan Bosnalijek dražei, supozitorii 
58. Avafortan Bosnalijek dražei 
59. Avamigran Bosnalijek dražei, supozitorii 
60. Avil Jugoremedij a tableta, sirup 
61. Azafen Medexport tableti 
62. Baeimyxin Farmakos mast 
63. Bactisubtil Galenika kapsuli 
64. Bactrim Galenika tableti, sirup 
65. Baktogram Farmakos tableti 
66. Bametan Belupo kapki, tableti 

Ре
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67. Baralgin 
68. Ваусагоп 
69. В—Complex 
70. Bebiron-75 

71. Bebiron-S 26 
72. Becotide 
73. Bedoxin 
74. Beklorarri 
75. Belladin 
76. Bellaspasmin 
77. Bemycin 
78. Benemid 
79. Benil 
80. Bephenicol 
81. Berotec 
82. Beviplex 
83. Bevicol 
84. Bevitcyclin 
85. Bicalon 
86. Bilamid-Cholin 
87. Birezid 
88. Birezid-K 
89. Bismal 
90. Bisolvomycin 
91. Bisolvon 
92. Bonopen 
93. Bricanyl 
94. Brinaldix 
95. Brinerdin 
96. Brondilete 
97. Brufen 
98. Buformin-re tard 
99. Buscol 

100. Buscol-compozitum 
101. Buscopan 
102. Buscopan-compozitum 
103. Butazolidin 
104. Butazolidin-Alka 100 
105. Bykomycin 
106. Calcium-SANDOZ forte 
107. Canesten 
108. Capramol 
109. Carbo-Intestazin 
HO. Carbo-medicinalis 
111. Catapresan 150 
112. Cedigalan 
113. Cedilanid 
114. Celanat 
115. Celestoderm-V 
116. Серогех 
117. Ceratonia-Instant 
118. Chinidinum 
119. Chinini-hydrochloridium 
120. Chloramphenicol 

121. Chloramphenicol 5% 
122. Chloramphenicol В 
123. Chloramvit 
124. Chlorpromazin 
125. Chlortetracyn 
126. Chlortetracyn-vit 
127. Cholipin 
128. Choloterp 
129. Chymociclar 
130. Chymociclar-pedij. 
131. Chymoral 
132. Chymoral-100 for te 
133. Cillimycin 
134. Ciloprin 
135. Cliacil 
136. Clofexan 
137. Clomid 
138. Cloxacillin 
139. Codeini-phosphas 
140. Coffargen 
141. Combantrin 
142. Complamin 
143. Complamin 300 

Jugoremedija 
Bayer-Farma. 
Isis, Krka 
Pliva 

Pliva 
Pliva 
Galenika 
Pliva 
Belupo 
Zdrav je 
Pliva 
Lek 
Krka 
Galenika 
Zdravje 
Galenika 
Hemofarm 
Hemofarm 
Zdrav je 
Krka 
Pliva 
Pliva 
Farmakos 
Zdravje 
Zdravke 
Belupo 
Bosnalijek 
Bosnalijek 
Isis 
Jugoremedija 
Galenika 
Belupo 
Pliva 
Pliva 
Zdravke 
Zdravje 
Pliva 
Pliva 
Bosnalijek 
Krka 
Bayer -Pharma 
Alkaloid 
Alkaloid 
Alkaloid 
Zdrav je 
Zdrav je 
Krka 
Pliva 
Isis 
Pliva 
Pliva 
Alkaloid 
Alkaloid 
Gal. Farm, Pliva 
Zdrav. Krka 
Galenika 
Lek 
Farmakos 
Hemofarm 
Farmakos 
Farmakos 
Krka 
Krka 
Galenika 
Galenika 
Galenika 
Galenika 
Hoechst 
Krka 
Jugoremedi ja 
Lek 
Belupo 
Alkaloid 
Alkaloid 
Zdravje 
Alkaloid 
Galenika 
Galenika 

kapki, supozito. tableta 
tableti 
dražeg granuli 
dietet, prepara t za deca do 
I godina. 
dietet, prep. za deca do I god. 
aerosol za inhalacija 
tableti 
kapsuli 
kapki, tableta 
kapki, tableta 
draž, kaps. kapki i sirup 
tableti 
gel, kapki za nos i oči 
kapsuli, s irup 
aerosol 
dražei, granuli 
kapsuli 
kapsuli 
tableta 
dražei 
tableta 
dražei 
prašok 
kapsuli 
tableti, rastvor 
kapsuli, gel. 
tableta 
tableti 
dražei 
dražei 
dražei 
kapsuli 
dražei 
tableta, supozz. 
dražei, supozitorii 
dražei, supozitorii 
dražei, mast 
tableti 
kapki, kapsuli, boč. za or. pri. 
eferveta 
krema, otopina, vaginaleti 
oral. ampuli 
tableta, granuli 
granuli, tableti 
tableta 
kapki, tableti 
dražei, kapki, supozz. 
kapki 
krema, mast 
kapsuli, sirup 
prašok 
tableti 
dražei 
kapsuli, sirup, supozz. 
kapki, masti, mast za oči 
mast za koža i oči 
kapsuli, sirup 
kapsuli 
dražei, tableta 
kapsuli 
kapsuli 
dražei 
kapki 
kapsuli 
sirup 
dražei 
dražei 
kapsuli 
kapki za uvo 
sirup, tableti 
supozitorii, tableti 
tableta 
kapsuli, sirup 
tableta 
dražei (mite i forte) 
tableti, suspenzija 
tableti 
dražei 
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144. Complamin re tard Galenika 
145. Compocillin-VK Galenika 
146. Concordin Lek 
147. Cordarone Krka 
148. Corticin Galenika 
149. Cuprimine Lek 
150. С-Vitamin Isis, Lek 
151. Cycloserin Hemofarm 
152. Daktarin Krka 
153. Dalacin С Up john 
154. Daonil Jugoremedija 
155. Daraprim Wellscome 
156. Daricon Alkaloid 
157. Decoderm Lek 
158. Delmeson Jugoremedija 
159. Deposul Pliva 
160. Dexamethason Alk. Isis, Krka 

Lek, Pliva 

161. Dexamethason-Neomycin 
162. Dexason 
163. Diabinese 
164. Diadril 
165. Diamox 
166. Diamox-depo 
167. Dianabol 
168. Dianabol krema 
169. Diazepan 
170. Diclocil 
171. Dicynone 
172. Didrosulfon 
173. Diedi-nitrate 
174. Digestal 
175. Digitoxin 
176. Dihydroergotamin 
177. Dilacor 
178. Dilatol 
179. Diligan 
180. Dimidril 
181. Dipar 
182. Dipiridamol 
183. Diprogent 
184. Disocarban 
185. Doksiciklin 
186. Dolo-Adamon 
187. Dorsiflex 
188. Dorsilon 
189. Doxium 
190. Dramamine 
191. Dulcolax 
192. Duogynon 
193. Direnium 
194. Dyspne-Inhal 
195. Edecrin 
196. Effortil 
197. Effortil-Depot 
198. Efloran 
199. Eglonyl 
200. Eglonyl-forte 
201. Egocin 
202. Egocin H 
203. Egocin-vit 
204. Emex 
205. Emko 
206. Enbecin 
207. Enbecin 
208. Encephabol 
209. Endoxan 
210. Enteroseptol 
211. Entronon 
212. Envacar 
213. Ercefuryl 
214. Ergoffen 
215. Ergometrin 
216. Ergotamin 
217. Ergotan 
218. Ergotyl 
219. Eritromicin 

Hemofarm, Lek 
Galenika 
Alkaloid 
Pliva 
Hemofarm 

Lek 
Lek 
Alkaloid 
Galenika 
Lek 
Zdrav je 
Italseber 
Galenika 
Zdravje 
Pliva 
Zdrav je 
Krka 
Lek 
Pliva 
Jugoremedija 
Belupo 
Belupo 
Hemofarm 
Belupo 
Bosnalijek 
Lek 
Lek 
Lek 
Galenika 
Zdravje 
Alkaloid 
Pliva 
Clermont-ferrand 
Lek 
Zdrav je 
Zdrav je 
Krka 
Alkaloid 
Alkaloid 
Krka 
Krka 
Krka 
Alkaloid 
Galenika 
Galenika 
Galenika 
Lek 
Bosnalijek 
Galenika 
Pliva 
Alkaloid 
Bosnalijek 
Belupo 
Lek, Pliva 
Pliva 
Zdravke 
Lek 
Belupo, Isis, Krka 
Pliva 

dražei-re tard 
sirup, tableti 
tableta 
tableta 
mast za oči 
kapsuli 
tableta 
kapsuli, tableta 
krema 
kapsuli 
tableta 
tableti 
tableti 
krema, losion 
mast, supozitorii 
kapki, tableti 
tableti, forte tabl. kapki za 
oči i uši 
mast za oči, 
mast, kapki za oči i uši 
tableti 
tableta 
tableta 
tableta 
kapsuli 
tableti 
krema 
dražei 
kapsuli, sirup 
tableti 
kapki za oči 
kapsuli 
dražei 
kapki, tableti 
kapki 
kapki, tableti 
kapki, tableti 
tableti 
tableta 
dražei 
dražei 
krema, mast 
tableta 
kapsuli 
dražei, supozitorii 
tableta 
tableta, supozitorii 
tableta 
tableta 
dražei, supozitorii 
dražei 
kapsuli 
sprej 
tableta 
kapki, tableta 
dražei 
tableta, vaginaleta 
kapsuli, sirup 
tableta 
kaps., sirup, mast, mast za oči 
sprej 
dražei, kaps. kapki, sirup 
kapki, tableta 
pena 
kapki za oči i uši, mast 
mast 
dražei, sirup 
dražei 
tableta 
dražei 
tableti 
kapsuli 
dražei (mite i forte) 
dražei 
kapki 
lingvaleti 
kapki 
granuli, kapsuli 

O l 2 3 4 
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220. Eskacef 
221. Esperson 
222. Essaven 
223. Essentiale 
224. Essentiale-forte 
225. Esucos 
226. Etambutol 
227. Euglucon 
228. Eugynon 
229. Eumotol 
230. Euniazid 100 
231. Euniazid 400 
232. Eupramin 
233. Eurax 
234. Eutizon 
235. Eutizon- В 6 
236. Falivegan 
237. Farmacyclm 
238. Farmagel 
239. Farmakozid 
240. Farmaplex 
241. Fasigyn 
242. Favistan 
243. Fefol 
244. Feospan 
245. Ferro-gradumet 
246. Ferrohept 
247. Ferronicum 
248. Festal 
249. Fidemycin 
250. Fidemycin-vit 
251. Finalgon 
252. Flagyl 
253. Floxapen 
254. Fludilat 
255. Fluor-Calcium 
256. Fortesul 
257. Fortral 
258. Fungitin 
259. Furagin 
260. Furamide 
261. Furat in 
262. Fursemid 
263. Galipyrin 
264. Gambaran 
265. Gamibetal 
266. Garamycin 
267. Gardan 
268. Gefarnil 
269. Gelusil-Lac 
270. Geokorton 

271. Geomycin 

272. Geonistin 
273. Gestanon 
274. Gilurytmal 
275. Glivenol 
276. Glongyn 
277. Gluronazid 
278. Glutamin 
279. Griseofulvin-forte 
280. Griseofulvin-M 
281. Gyno-Daktarin 
282. Gyno-Sterosan 
283. Haemactin 
284. Haldol 
285. Halotestin 
286. Helkamat 
287. Helkamon 
288. Helmitin 
289. Heminevrin 
290. Heptanon 
291. Hiconcil 
292. Honvan 
293. Hydanphen 
294. Hydantal 
295. Hydergin 
296. Hydrex 

Belupo 
Jugoremedija 
Bosnalijek 

Lek 
Alk. Belu. Gal. Krk. Pli. 
Pliva 
Alkaloid 
Byk-Gulden 
Krka 
Krka 
Pliva 
Pliva 
Pliva 
Pliva 
Farmakos 

Krka 
Bosnalijek 
Krka 
Krka 
Galenika 
Belupo 
Krka 
Jugoremedija 
Krka 
Krka 
Zdravje 
Alkaloid 
Pliva 
Lek 
Belupo 
Pliva 
Krka 
Alkaloid 
Medexport 
Galenika 
Hemofarm 
Belupo 
Galenika 
Bosnalijek 
Italseber 
Krka 
Jugoremedija 
Lek 
Hemofarm 
Pliva 

Pliva 

Pliva 
Organon 
Farmakos 
Pliva 
Lek 
Hemofarm 
Bosnalijek 
Galenika 
Krka 
Krka 
Pliva 
Galenika 
Krka 
Galenika 
Pliva 

Krka 
Bosnalijek 
Pliva 
Krka 
Bosnalijek 
Pliva 
Bosnalijek 
Isis 
Hemofarm 

lio bočici, kaps. sir. 
mast 
kapsuli 
kapsuli, infuzi ja 
kapsuli 
sir. tabl. forte tabl. 
tableta 
tableta 
dražei 
dražei 
tableti 
tableti 
dražei 
krema, losion 
draže! 
kapsuli 
vaginalete 
mast 
gele (kesici) 
kapki, tableti 
dražei 
tableti 
tableta 
kapsuli 
kapsuli 
f i lm tableti 
dražei, sirup 
dražei (za deca i voz.) 
dražei 
kapsuli, kapki 
kaps. kapki, sirup 
mast 
tableta, vaginaleti 
kapsuli 
dražei 
tableta 
tableta 
tableta 
solucija 
tableta 
tableta 
tableta 
tableta 
tableta 
dražei 
tableta 
mast 
tableta 
kapsuli 
tableta, prašok 
aero sol, mast, kapki za 
oči i uši 
kapki, kaps. sir, mast, mast 
za oči 
vaginaleta 
tableta 
dražei, supozitorii 
kapsuli, dražei 
tableta 
tableta 
tableti 
tableti 
tableta 
vaginaleta 
gel, vaginaleti 
dražei 
kapki, tableta 
tableti 
tableti 
tableta 
sirup 
kapsuli, tableta 
kapki, supozz. tableti 
kaps. kapki, sir. sir. forte 
tableta 
kapsuli 
dražei 
kapki, tableti 
tableta 

2 4 
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297. Hydrocortison Galenika tabl. kapki za oci, mast 

298. Hydrocortison 1% 
„ Hemofarm mast od 1% i od 2,5% 

298. Hydrocortison 1% Galenika mast za oci i ko^a 
299. Hydrocyclin kapki za oci i usi, mast 
300. Hydrophyllin Farmakos supozitorii, tableti 
301. Hygroton 100 Pliva tableti 
302. Imuran Wellcome tableti 
303. Incidal Bayer -Pharma drazei 
304. Inderal Galenika tableti 
305. Indocid Lek kapsuli, supozitorii 
306. Insidon Pliva drazei 
307. Instenon Alkaloid 
308. Insulin Galenika, Pliva ampuli-bocici 
309. Insulin lente Galenika ampuli-bocici 
310. Insulin semilente Galenika ampuli-bocici 
311. Insulin ultralente Galenika ampuli-bocici 
312. Insulinum Zinco 

ampuli-bocici 
protaminatum Pliva ampuli-bocici 

313. Intal Lek kapsuli 
314. Intensain Pliva drazei 
315. Intensain 150 » drazei 
316. Intestopan Krka tableti, suspenzija 
317. Ipradol Alkaloid aerosol, otopina, tabl. 
318. Irenat Tropon kapki 
319. Igramid Pliva mast za oci 
320. Isinok Isis drazei 
321. Ismelin Pliva kapki za oci 
322. Isolanid Hemofarm kapki 
323. Isofan Insulin Galenika ampuli-bocici 
324. Isoniazid Farm. Hemof. Krka tableti 
325. Isoptin Lek drazei 
326. Isoptin 80 Lek drazei 
327. Isovit 100 + 5 Hemofarm tableti 
328. Isovit 400 + 25 „ 
329. Ixoten Bosnalijek 
330. Izobarin Pliva 
331. Jadit Jugoremedija mast, posip, otopina 
332. Jadi t H ,, otopina 
333. Kalium Zdravje eferveta 
334. Kalium-Citr ikum Farmakos tableti 
335. Kavitamin Galenika drazei 
336. Keflex Lek tabl. kaps. kapki i sir. 
337. Kenalog krema Krka krema -
338. Kenalog tabl. tableti 
339. Kenalog t inktura t inktura 
340. Kenalog 10 5) ampuli-bocici 
341. Kenalog 40 » 
342. Kenalog S 5) mast, sprej 
343. Kinidin-durule Bosnalijek tableti 
344. Klinoril Lek 
345. Klofibrat Belupo kapsuli 
346. Kloksacilin Belupo, Hemofarm kapsuli 
347. Kompensan Alkaloid tableti 
348. Konakion Roche kapki 
349. Ladiomil 10 Pliva tableti 
350. Ladiomil 25 
351. Ladiomil 50 3) 
352. Ladricol Lek tableti 
353. Laktacid Pliva dietetski prepara t 
354. Laktovit 

dietetski prepara t 

355. Lanicor tableti 
356. Lanitop kapki, tableti 
357. Largactil Galenika kapki, tabl, supozitorii 
358. Lasix Jugoremedija tableti 
359. Lasonil Bayer -Pharma mast 
360. Lecortin Belupo mast 
361. Ledercort Zdrav je tableti, krema, mast 
362. Ledermycin ,, sirup, tableti 
363. Lekosept Belupo tableti 
364. Lekoven Lek gel, krema 
365. Lekozid Lek kapki 
366. Lemuval Bayer -Pharma mast, supozitorii 
367. Lentonitrate Srbolek kapsuli 
368. Lentostamin Srbolek kapsuli 
369. Lentrat Farmakos tableti 
370. Leponex Bosnalijek tableti 
371. Leukeran Wellcome drazei 
372. Levopa Krka kapsuli 
373. Lexotan Galenika tableti 
374. Libexin Bosnalijek tableti 

О I 2 3 4 
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375. Librax Galenika drazei 
376. Librium 5 Galenika drazei 
377. Librium 10 Galenika drazei 
378. Lincocin Hemofarm, Upjohn kaps. kapki, sirup 
379. Lioresal 10 Pliva tableti 
380. Lioresal 25 tableti 
381. Lipostabil Bosnalijek kapsuli 
382. Locacorten Lotio Pliva losion 
383. Locacorten N krema, mast 
384. Locacorten Vioform » krema, mast, pasta, kapki 

za uvo i usna suplina 
385. Longifen Lek sirup, tableti 
386. Loticort Jugoremedija emulzija (репа) 
387. Lucidril Krka drazei mite i forte 
388. Lutesterol lingval. Galenika lingvaleti 
389. Lyndiol Lek tableti 
390. Lyogen-retard Byk-Gulden retard-drazei 
391. Madopar 125 Galenika kapsuli 
392. Madopar 250 

tableti 393. Majsolin Pliva tableti 
394. Marcoumar Koche 
395. Masigel К Zdravje » 

396. Medaurin Isis kapsuli 
397. Medazol Belupo tableti, vaginaleti 
398. Medrol-Veriderm Bosnalijek mast 
399. Meldian Pliva tableti 
400. Mellerette Bosnalijek drazei, kapki 
401. Melleril drazei 
402. Melleril re tard re tard- table t i 
403. Meprobamat Farm, Gal, Hem, Krk, Pli. tableti 
404. Meprochidin I Farmakos drazei 
405. Meprochidin II 
406. Mestinon Roche tableti 
407. Metaciklin Bel. Farm. Gal. Pliva kapsuli, sirup 
408. Metalcaptase Pliva kapsuli 
409. Metampicilin Alkaloid kapsuli, lio bocici 
410. Methotrexat Zdravje tableti, lio bocici 
411. Methyldopa Hemofarm tableti 
412. Methylergobrevin kapki 
413. Metildopa Pliva tableti 
414. Metilergometrin kapki 
415. Metindol Krka' kapsuli, supozitorii 
416. Metosyn Hemofarm pasta 
417. Mexaform Pliva drazei, kapki 
418. Mexase drazei 
419. Mintezol L e k " tableti 
420. Miospray Lek aerosol 
421. Mitigal Bayer -Pharma u l jana tecnost 
422. Moditen Krka drazei 
423. Moduretik Lek tableti 
424. Mogadon Galenika tableti 
425. Morfolep Alkaloid tableti 
426. Motolon Hemofarm tableti 
427. Multifungin Lek mast, solucija, posip 
428. Muthesa Pliva suspenzija, tableti 
429. Myambutol Zdravje tableti, s irup 
430. Myco-Polycid krema, t inktura 
431. Mycosal Alkaloid otopina, posip 
432. Mydocalm Krka drazei 
433. Myelobromol Chinoin tableti 
434. Myleran Wellcome drazei 
435. Myoflex Pliva tableti 
436. -Nafazol Hemofarm kapki za nos 
437. Nakom Lek tableti 
438. Naligram Isis tableti 
439. Naprosyn Krka tableti 
440. Nebacetin Byk-Gulden aero posip, posip, kapki 

za oci i usi, tableti 
441. Negram Krka suspenzija, tableti 
442. Neocyclin Hemofarm mast 
443. Neoeserin Isis-Chemie tableti for te 
444. Neogynon 21 Alkaloid drazei 
445. Neo-Medrol Bosnalijek losion, kapki za oci i usi 
446. Neo-Medrol-Veriderm 

Bosnalijek 
mast 

447. Neo-Patentex Farmakos mast, репа 
448. Nerobol Galenika tableti 
449. Nerobolettae 
450. Neuleptil Specia kapki, kapsuli, tableti 
451. Nevigramon Galenika kapsuli 
452. Nibol Bosnalijek tableti 



Стр. 446 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 мај 1977 

О 1 2 3 4 

453. Nifurant in Lek drazei 
454. Nikinol Pliva „ 
455. Nikopet Farmakos „ 
456. Nistatin Pliva drazei, kapki, mast, posip 

vagin. 
457. Nitroglicerin Medexsport lingvaleti 
458. Nizon Bosnalijek tableti 
459. N-Oblivon Alkaloid drazei 
460. Nobrium Galenika kapsuli 
461. 5-Nok Lek kapsuli, drazei 
462. Noscapin Alkaloid drazei, sirup 
463. No-Spa Hemofarm tableti 
464. Novabol Alkaloid tableti 
465. Novalugel Lek tableti 
466. Novandrol Galenika lingvaleti 
467. Noveril Bosnalijek drazei 
468. Novosamid Jugoremedija drazei 
469. Novofungin Krka otopina 
470. Novolax „ drazei, supozitorii 
471. Novospasmin Belupo supozitorii, tableti 
472. Novosulfin Galenika tableti 
473. Novothyral Lek 
474. Noxin Zdravje drazei 
475. Nozinan Alkaloid kapki, tableti 
476. Nutrizym Lek drazei 
477. Nystatin Hemofarm drazei, kapki, mast, 

posip, vaginaleti 
478. Oestradiol lingvaleti Galenika lingvaleti 
479. Oestro-Feminal Lek kapsuli 
480. Oestrotest lingvaleti Galenika lingvaleti 
481. Oksazepam Belupo tableti 
482. Oksimicin Hemofarm kaps., mast, mast za oci 
483. Oksimicin В drazei, kapsuli 
484. Oksitetraciklin-B Galenika kapsuli 
485. Oksitetraciklin-vit Belupo, Isis kapsuli, sirup 
486. Opino-gel Krka gel 
487. Opino-retard Krka drazei 
488. Orabet Hemofarm tableti 
489. Oracef Isis kapsuli, sirup 
490. Orap-forte Krka tableti 
491. Orbenin Pliva liobocici, kapsuli 
492. Orevit Pliva sirup 
493. Orferon Pliva drazei, kapki 
494. Orferon С drazei 
495. Oricillin 200 Zdrav je 
496. Oricillin 400 tableti 
497. Orosteron Krka tableti 
498. Ortho-Heptamin Farmakos drazei 
499. Orvagil Galenika tableti, vaginaleti 
500. Ospen Krka kapki 
501. Ospen 400 sirup 
502. Ospen 500 tableti 
503. Ospen 1000 „ tableti 
504. Ospolot Bayer -Pharma tableti 
505. Otol H Hemofarm kapki za oci 
506. Otomycin Pliva kapki za usi 
507. Otricorten kapki za nos 
508. Oxytetracyclin Alkaloid kapsuli 
509. Oxitetracyclin В Lek kapsuli 
510. Oxytetracyclin V Alkaloid kapsuli 

Oxytetracyn Farmakos kapsuli, s irup 
511. Palerol Krka drazei, supozitorii 
512. Pali trex Galenika kapsuli, kapki, sirup 
513. Pamba VEB AWD tableti 
514. Pankreat in Galenika drazei 
515. Panthenol Galen. Hemofarm tableti, mast, otopina 
516. Panzynorm forte Krka drazei 
517. Papamidin Zdravje supozitorii 
518. Paraf lex Krka tableti 
519. Parafon Krka kapsuli 
520. Paremin Pliva tableti 
521. Parkopan Farmakos tableti 
522. Pas-Natr ium Bosn, Hemof. Krk. Pli. drazei, tableti 
523. Patentex oval Farmakos vaginaleti 
524. Pelentan Krka tableti 
525. Penbrit in Pliva liobocici, kapsuli, sirup 
526. Penicillin G Galenika liobocici 
527. Penicillin V Krka tableti 
528. Pentinol Hemofarm kapki 
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529. Pentrexyl Galenika kapsuli, kapki za deca, sirup 
liobocici 

530. Рерѕап Pliva tableti 
531. Perclusone „ kapsuli, supozz. mast 
532. Pergalen Jugoremedija mast 
533. Periactin Lek sirup, tableti 
534. Persantin Zdravje drazei 
535. Persantin 75 55 drazei 
536. Phebrocon Hemofarm aerosol, mast, otopina 
537. Phemiton Pliva tableti 
538. Phenergan Galenika drazei, sirup, k rema 
539. Phenobarbiton Farm. Hemof. Pliva tableti 
540. Phenylbutazon-G Hemofarm drazei 
541. Pholcodm Alkaloid kapsuli, sirup 
542. Phosphalugel Galenika kesici 
543. Pilokarpin Pliva, Zdravje kapki za око 
544. Pimafucin Belupo mast, vaginaleti 
545. Pimafucin S krema, mast 
546. Piperazin Galenika granuli 
547. Plibex Pliva drazei, granuli 
548. Plisulfan „ tableti 
549. Plivit A kapki 
550. Plivit A-D JJ kapki 
551. Plivit B1 tableti 
552. Plivit B6 55 tableti 
553. Plivit С Pliva tableti 
554. Plivit D kapki 
555. Polycid Zdravje mast 
556. Ponstan kapsuli 
557. Praxi ten 15 Pliva tableti 
558. Prazine 5) drazei 
559. Prednisolon Hemofarm tableti 
560. Prednison Farmakos, Hemofa. tableti 
561. Prednizolon Krka 5) 
562. Prednizon Krka 55 
563. Premarin Galenika drazei 
564. Pre-par Belupo tableti 
565. Priamide Krka drazei 
566. Primidon Hemofarm, Krka tableti 
567. Primolut-Nor Alkaloid tableti 
568. Pnscol Pliva kapki za oci, mast 
569. Proasthman Lek tableti 
570. Pro-Banthine Galenika tableti 
571. Procto-Glivenol Pliva krema, supozitorii 
572. Proculin Alkaloid kapki za oci 
573. Progesteron lingv. Galenika, Hemof. lingvaleti 
574. Progynova Alkaloid drazei 
575. Pronison Galenika tableti 
576. Proresid Sandoz kapsuli 
577. Prostaphlin-A Galenika liobocici, kapsuli, sirup 
578. Prostigmin Roshe tableti 
579. Proviron Alkaloid tableti 
580. Puri-Nethol Wellcome drazei 
581. Pyostacine Specija tableti 
582. Pyrazinamid Hemofarm, Krka tableti 
583. Pyrvinium-pamoat Alkaloid drazei, suspenzija 
584. Radecol VEB A WD tableti 
585. Raupur I Farmakos drazei 
586. Raupur II „ ,, 
587. Reasec Krka kapki, tableti 
588. Recto-Serol Farmakos mast 
589. Recto-Serol H mast 
590. Redergin Lek tableti, kapki 
591. Reglan Alkaloid kapki, sirup, tableti 
592. Regroton Pliva tableti 
593. Rekawan Farmakos 55 
594. Remoflex Belupo 55 
595. Renamid Pliva tableti 
596. Renese Alkaloid ,, 
597. Renofon Belupo kapsuli 
598. Renogram 55 tableti 
599. Reserphan Pliva tableti 
600. Reserpin Galenika, Hemofarm tableti 
601. Revibol Pliva tableti 
602. Revonal Lek tableti 
603. Rheumin liquidum Alkaloid bocici 
604. Rheumin mast mast 
605. Rhythmochin I Byk-Gulden drazei 
606. Rifadin Galenika kapsuli, sirup 
607. Rifampicin Alkaloid, Farmakos kapsuli 
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608. Rigenicid Krka drazei, supozz. 
609. Rimactan Pliva kapsuli 
610. Rivotril Galenika tableti 
611. Rondomycin Alkaloid kapsuli, sirup 
612. Ronicol Roche tableti 
613. Rotex Hemofarm tableti 
614. Sandomigran Bosnalijek drazei 
615. Sandopart Sandoz bukaleta 
616. Sandosten-Calcium Krka eferveta, mast 
617. Scabitox Bosnalijek emulzij a 
618. Segontm Jugoremedija drazei 
619. Segontin 60 j) drazei 
620. Selvigon Galenika drazei, kapki, sir. supozz. 
621. Serpentil Pliva Lableti 
622. Silubin re tard Zdravje drazei 
623. Sinecod Hemofarm drazei, depo drz. kapk. sir 
624. Sinepres Lek kapsuli 
625. Sinequan Alkaloid „ 
626. Sinersul Pliva tabl. tabl. za deca, sirup 
627. Skabin Farmakos emulzij a 
628. Soventol Lek iableti, gel 
629. Spasmex compositum Lek supozitorii, tableti 
630. Speda Bosnalij ек tableti 
631. Stediril Krka drazei 
632. Stediril-d 
633. Stediril-M »» jj 
634. Stemetil Specia supozitorii, tableti 
635. Streptoksazol Pliva tableti 
636. Stugeron Krka 
637. Stugeron forte kapsuli 
638. Sulamin Pliva tableti 
639. Sulfacombin sirup 
640. Sulfadimidin tableti 
641. Sulfaguanidin Farmakos, Pliva 
642. Sulfapyrazin Bosnalijek 
643. Sulfarlem-Cholin Alkaloid « kapsuli 
644. Sulfasalazin Krka Iableti 
645. Sulfasol Pliva sirup, tableti, ќар. za oci 
646. Sulotrim Belupo tabl. tabl. za deca, sirup 
647. Sumetrim Alkaloid tableti, tabl. za deca, sir. 
648. Supristol Krka sirup, tabl. za deca i vozr. 
649. Sustac Krka tableti mite, tabl. forte 
650. Suvipen Zdravje liobocici, kaps. prasok za deca 
651. Symetrel Pliva tableti 
652. Sympatol Zdravje kapki 
653. Synalar Galenika gel, krema, mast 
654. Synalar forte Galenika krema 
655. Synalar N Galenika krema, mast 
656. Synalar С Galenika krema, mast 
657. Syncumar Egyt Iableti 
658. Synopen Pliva drazei, mast 
659. Tabulettae-Ephedrini 

chloridi Lekarna-Zagreb tableti 660. Tacitin 5 Pliva tableti 661. Tacitin 10 tableti 
662. Talusin 
663. Tanderil 

L e k " 
Pliva 

drazei 
drazei, mast za oci 664. Tavegyl Krka tableti 665. Tavor Lek tableti 666. Taxilan Byk-Gulden drazei, tableti 667. Tegretol Pliva tableti 668. Terbolan Jugoremedija tableti 669. Terfluzine Alkaloid kapki, tableti 
mast, sprej 
kapki za deca, kaps. sir. 
kapki za oci i ќар. za nos 

670. Terra-Cortr i l 
671. Terramycin 

Alkaloid 
Alkaloid 

kapki, tableti 
mast, sprej 
kapki za deca, kaps. sir. 
kapki za oci i ќар. za nos 

672. Terramycin-SF Alkaloid kapsuli 
673. Testosteron lingv. Galenika lingvaleti 
674. Tetidis Krka tableti 
675. Tetrabex Farmakos kapsuli 
676. Tetraciklin В Pliva kapsuli 
677. Tetraciklin V Belupo kapsuli 
678. Tetraciklin-vit Isis kapsuli 
679. Tetracyclin Farmak. Hemof. kapsuli 
680. Tetracyclin-B Hemofarm kapsuli 
681. Tetracyn SF Alkaloid kapsuli 
682. Thelmin Pliva sirup 
683. Thiotal Alkaloid suspenzija 
684. Thybon Jugoremedija tableti 
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685. Thyral Galenika drazei 
686. Thyralette Galenika drazei 
687. Tiaren Pliva kapsuli 
688. Toclase Lek drazei, sirup 
689. Tolbusal Krka tableti 
690. Tranquo-Adamov Bosnalijek drazei 
691. Trasicor Pliva tableti 
692. Trausabun 10 Byk-Gulden drazei 
693. Trausabun 25 Byk-Gulden drazei 
694. Trental Jugoremedija drazei 
695. Trevmtix Alkaloid drazei 
696. Trimosulfa Isis tabl. tableti za deca 
697. Triperidol Lek kapki 
698. Trirezid Pliva tableti 
699. Trirezid-K Pliva drazei 
700. Tryptizol Lek tableti 

701. Tussefane Zdravje tableti i sirup 

702. Tussibex Pliva drazei, kapki, sirup 

703. Ubretid Alkaloid tableti 

704. Ulter — N Lek tableti 

705. Ulter - plus Lek tableti 

706. Ultracortenol Pliva kapki, mast za oci 

707. Ultracur Alkaloid krema, mast 

708. Ultralan Alkaloid krema, mast, losion 
709. Ultralan В Alkaloid mast 
710. Ultralan ophthalmicum 

(oleosum) Alkaloid kapki za oci 
711. Ultralan oral tableti 
712. Ultraproct » mast, supozitorii 
713. Unazid Pliva tableti 
714. Unazid К drazei 
715. Unipen 
716. Urbason retard 
717. Urfamycin 
718. Urogram 
719. Urotensil 
720. Ustimon 
721. Valoron 
722. Vandil 
723. Varidase tabl. 
724. Vanquin 
725. Vasculat 
726. Vasiten 
727. Vasonid 
728. Velyn 
729. Ventolin 
730. Vermitin 
731. Vermox 
732. Vibramycin 
733. Visken 
734. Visumidria tic 
735. Vitamin A 
736. Vitamin AD 
737. Vitamin A + D 
738. Vitamin A + D 3 
739. Vitamin B1 

740. Vitamin B6 
741. Vitamin С 

742. Voltaren 
743. Xyloproct 
744. Yermonil 
745. Yomesan 
746. Zarontin 
747. Zyloric 

Alkaloid 
Hoeshst 
Lek 
Pliva 
Alkaloid 

Hemofarm 
Alkaloid 
Zdravje 
Krka 
Zdravje 
Lek 
Farmakos 
Hoeshst 
Pliva 
Farmakos 
Krka 

Italseber 
Hemofarm 

Alkaloid 
Galenika 
Alk. Farm, Hem, Jugor. 
Krka, Zdravje 
Farmakos, Hemofarm 
Alk, Farm, Galen, Hem. 
Jugor. Krka, Pliva 
Pliva 
Bosnalijek 
Pliva 
Bayer -Pharma 
Krka 
Zdravje 

liobocici, tableti 
drazei 
liobocici, kaps. sirup 
tableti 

kapki, kaps. supozz. 
kapki 
tableti 
drazei, supozitorii 
tableti, kapki 
mast 
tableti 
kesici 
tableti, sirup, aerosol 
tableti 

kaps. sirup 
tableti 
kapki za oci 
kapki 
kapki 
kapsuli 
kapki 

tableti 
tableti 

eferveti, tableti 
supozitorii, tableti 
mast, supozitorii 
tableti 
tableti 
kapsuli, sirup 
tableti 

O l 2 3 4 
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Покра ј лековите од реден број 1 до 747 од оваа листа, на рецепт на осигурените лица на то-
вар на средствата на заедниците на здравството и здравственото осигурување ќе се издаваат и леко-
вите за кои е донесено решение за укинување на согласноста за п у ш т а њ е во промет со ограничен 
временски период и тоа: 

О 1 2 3 4 
1. Akva-Pas Pliva tabl. 48x3 gr. 8.12.1977 g. 
2. Anginin Krka tabl. 20x250 mg. 27.12.1977 g. 
3. Avacan Bosnalijek rastvor 15 ml. 5.09.1977 g. 
4. Bekloram Pliva s i rup 50 ml. 7.12.1977 g. 
5. Choloterp K r k a kapsuli 30 8.12.1977 g. 
6. Dihydroergotamin Lek rastvor 15 ml. 13.09.1977 g. 
7. Eutizon-B-6 Pliva Lableti 30 8.12.1977 g. 
8. Fer rohept Belupo dra^ei od 40, 

120x0,2 mg. 24.11.1977 g. 
9. Fidemicin Krka suva smesa za 

kapki 10 ml. 8.12.1977 g. 
10. Glutamin Bosnal i jek s i rup 200 ml. 5.09.1977 g. 
11. Hiconcil K r k a kapsuli 8x250 mg. 8.12.1977 g. 
12. Hydanphen Pliva Lableti 7.12.1977 g. 
13. Inderal Galenika tablet! 

50,250x10 mg. 5.09.1977 g. 
14. Lekosept tablet i Belupo tableti 250x250 mg. 24.11.1977 g. 
15. Nakom Lek tableti 30 5.09.1977 g. 
16. Niamid Krka lableti 30, 100x25 mg. 

30,100x100 mg. 8.12.1977 g. 
17. Nona-gel Bosnal i jek 10 vaginalet i 

x 2,5 gr. 27.07.1977 g. 
18. Nutr izym Lek 20 drazei 27.07.1977 g. 
19. Oksazepam Belupo tabl. 100x10 mg. 24.11.1977 g. 
20. Ospen 200 Krka s i rup 100 ml. 21.11.1977 g. 
21. P imafuc in Belupo vagin. tabl. 10 24.11.1977 g. 
22. P i r idmol -ka rbamat Farmakos tabl. 20x250 mg. '27.12.1977 g. 
23. Redergin Lek r a s tvo r -kapk i 15 ml. 

„ ,, 100 ml. 
30.11.1977 g. 
27.07.1977 g. 

24. Renofon Belupo 250 kapsul i 24.11.1977 g. 
25. Rheumin-Ligu idum K r k a bocici 100 ml. 8.12.1977 g. 
26. Rivotri l Galenika tabl. 50x0,5 mg. 

tabl. 150x0,5 mg. 
27.07.1977 g. 
21.11.1977 g. 

27. Tetracikl in В Pl iva s i rup 50 ml. 7.12.1977 g. 
28. Ul t ra lan Alkaloid k r e m a 10 gr. 

mas t 10 gr. 4.07.1977 g. 
29. Vasiten "Lek mas t 15 gr. 27.07.1977 g. 

— придонес од личен доход од земјоделска д е ј -
ност — 0,697% во бруто; 

— придонес од личен доход од самостојно в р -
ш е њ е на стопанска дејност — 0,697% во бруто; 

— придонес од личен доход од самостојно вр -
ш е њ е па нестопанска дејност — 0,697% во бруто. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 03-38/1 ' 
27 ј ануари 1977 година Претседател, 

Дебар Мијо Доневски, с. р. 

З А Е Д Н И Ц А НА К У Л Т У Р А Т А - Д Е Б А Р 
249 . 

Врз основа на член 14 и 20 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на културата , 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 став 
5 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на културата — Дебар, Собранието 
на ОСИЗ на културата — Дебар, на редовната сед-
ница одржана на 24 март 1977 година, донесе 

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

ТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА - ДЕБАР 
I 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите, и тоа: придонес од доходот па основните 
организации на здружениот труд, придонес од ли-

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА З А Ш Т И Т А НА 
ДЕЦАТА - Д Е Б А Р 

248. 
Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74), Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница за општествена з а -
штита на децата — Дебар, на седницата одржана на 
27. I. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА НА ДЕЦАТА - ДЕБАР 
I 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од личен доход од работен однос, од ли -
г ен доход од земјоделската дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност и од ли-
чен доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност, со што се обезбедуваат средства за Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Дебар. 

II 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

на Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Дебар, изнесу-
ваат: 

— придонес од личен доход од работен однос — 
0,697% во бруто; 

Ред, 
број Назив на лекот Прозводител на лекот Форма на лекот Ќе се издаваат 

заклучно со: 
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чен доход од работен однос, придонес од личен до-
ход од земјоделска дејност, придонес од личен до-
ход од самостојно вршење на стопанска дејност и 
придонес од личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност, од кои извори се обезбедуваат 
средствата на Општинската самоуправна интересна 
заедница на културата — Дебар. 

II 
Стапките на придонесите кои се утврдуваат из-

несуваат: 
1. придонес од доходот на основните организа-

ции на здружениот труд — 0,80'%; 
2. придонес од личен доход од работен однос — 

0,80'%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска де ј -

ност - 0,50%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност — 2,00%; 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност — 2,00%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила од денот па обја-

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

Бр. 03-27/1 Претседател, 
24 март 1977 година Томе Манчев, с. р. 

Дебар 

ЗАЕДНИЦА НА Ф И З И Ч К А Т А КУЛТУРА -
ДЕБАР 

250. 
Врз основа на член 34 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на физичката култура 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 став 
5 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на физичката култура — Дебар, Со-
бранието на оваа заедница, на редовната седница 
одржана на 18. П. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - ДЕБАР 

ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите и тоа: придонес 'Уд доходот на основните 
организации на здружениот труд, придонес од ли-
чен доход од работен однос, придонес од личен до-
ход од земјоделска дејност, придонес од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска де ј -
ност и придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, од кои стапки се 
обезбедуваат средства на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на физичката култура — 
Дебар. 

II 
Стапките на придонесите кои се утврдуваат из-

несуваат: 
1. придонес од доходот на основните организа-

ции на здружениот труд — 0,40%); 
2. придонес од личен доход од работен однос — 

0 40%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска де ј -

ност — 0,50%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност — 1,00%; 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност — 1,00%. 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

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

Бр. 03-26/1 Претседател, 
18 февруари 1977 година Мемет Абдулаи, с. р. 

Дебар 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ДЕБАР 

251. 
Врз основа на член 11 став 3 и член 18 од За -

конот за самоуправните интересни заедници за со-
цијална заштита (,,Службен весник на СРМ'', бр. 
5 74) и член 23 став 5 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Дебар, Собранието на ОСИЗ за социјална 
заштита — Дебар, на редовната седница одржана 
на 8. 4. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ к о и ќE СЕ ПЛАЌААТ НА ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДЕБАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите и тоа: придонес од доходот од стопанство-
то, придонес од личен доход од работен однос од 
нестопанството, придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност, придонес од личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност и придонес 
од личен доход од самостојно вршење на несто-
панска дејност, по кој основ се обезбедуваат сред-
ствата на Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Дебар. 

Член 2 
Стапките на придонесите кои се утврдуваат из-

несуваат: 
1. придонес од доходот на основните организа-

ции на здружениот труд — 0,072%); 
2. придонес од личен доход од работен однос — 

0,072%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска де ј -

ност - 0,072%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност — 0,072%; 
5. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност — 0,072%). 

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

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штината Дебар" и „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. I. 1977 година. 

Бр. 03-35/1 Претседател, 
8 април 1977 година Тахир Трепча, с. р. 

Дебар 

ЗАЕДНИЦА ПА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕБАР 

252. 
Врз основа на член 23 став 1 точка 8 од Само-

управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Дебар, а во врска со член 26 од Законот за 
основање на општински заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74), Собранието на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурување 
—- Дебар, на седницата одржана на 22 април 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАД-
ВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗА-

КОНОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојан месечен износ се плаќаат и тоа: 
1. за учениците во стопанството односно за уче-

ниците во у ч и л и ш т а ^ за квалификувани работ-
ници за кои покрај училишната се изведува и 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 22 - Стр. 451 
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практична настава во работна организација, учи-
лиштето или к а ј приватниот работодавец — во из-
нос од 45,00 динари, за несреќа на работа или од 
професионално заболување; 

2. за лицата на доброволна практика (волонте-
ри) што немаат личен доход ако работат со полно 
работно време — 100,00 дин.; 

3. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука логорување — 40,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои по прописите за инвалидско 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност — 80,00 динари; 

5. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие акции работат на ј -
малку 6 часа дневно — 80,00 динари; 

6. за уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившиот президиум на На-
родното собрание или од страна на Извршниот со-
вет — 80,00 динари; 

7. за учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, за времето на 
практичната работа во врска со наставата - 45,00 
динари; 

8. за лица кои учествуваат на јавни работни 
акции 54,00 динари; 

9. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука 45,00 динари; 

10. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана и цивилната за-
штита — 45,00 динари; 

11. за припадниците на доброволните органи-
зации на противпожарната заштита — 45,00 ди-
нари ; 

12. посебниот придонес за членовите на семеј-
ството кои живеат на подрачјето на СР Македо-
нија, а на кои не им е обезбедена здравствена за -
штита ка ј странскиот носител на здравствено оси-
гурување, се утврдува во постојан месечен износ 
од 80,00 динари; 

13. за иселениците — повратници, што се насе-
лени на територијата на општината — Дебар, редов-
но пријавени к а ј надлежниот завод за вработува-
ње по член 13 став 1 точка 10 од Законот, износ од 
80,00 динари; 

14. за лицата што се привремено вон работен 
однос додека се пријавуваат к а ј надлежниот завод 
за вработување по член 13 точка 8 и 9 од законот за 
здравственото осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствената заштита а кои не стекнале 
право на материјално обезбедување, во износ од 
80,00 динари; 

15. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација , што ги организира 
заводот за вработување на работниците износ од — 
45,00 динари; 

16. за членовите на семејствата на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна — затвор, ако 
на осигуреникот не му престанал работниот однос 
во работната организација за време на издржува-
њето на казната, износ од 80,00 динари. 

Член 2 
Обврзници за уплатување на придонесот за 

здравството и здравственото осигурување по член 1 
од оваа одлука се: 

— за осигурениците под точките 1, 2 и 16 работ-
ните организации во кои осигуреникот работел, ра-
боти или прима стипендија; 

— за лицата под точките 3, 4 и 5 како и под 
точките 7 до 11 организаторот на спроведување и 
изведување на акциите, односно работите; 

— за лицата под точката 6 Извршниот совет на 
СР Македонија; 

— за лицата под точката 12 самите осигуреници 
вработени во странство, односно членовите на по-
тесното семејство на осигуреникот; 

— за лицата под точката 13, 14 и 15 Заедни-
цата за вработување на работниците. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-

ка се пресметуваат : плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесот се утврдува за време по-

кусо од еден месец, за секој календарски ден во со-
одветниот период ќе се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

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

Бр. 02-937 Претседател на Собранието, 
22 април 1977 година Дема Ивзи, с. р. 

Дебар 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 
253. 

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за 
здравствено осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 199 точка 6 од 
Статутот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата одржана на 21. 4. 1977 година, донесе 

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

НИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување за 1977 година се определува во височина 
од 7,00% од личниот доход и другите примања, во 
кој се содржани: 

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

— стапката на придонесот за правата за здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување — од 3%. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и професио-
нални болести се определува и тоа: 

1. за ООЗТ кои се обврзници на данок на доход 
— во височина од 0,40% од остварениот доход, на-
мален за законските и договорните обврски, освен 
данокот на 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 при-
мања. 

Член 2 
Доколку со Законот за здравствено осигурува-

ње и задолжителните видови на здравствената за-
штита на населението и другите општи акти на 
Заедницата основицата за пресметување на придо-
несите е определена во нето износ, придонесите за 
здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат 
по стапки односно тарифа пресметани за примена 
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 придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за 
поголем број работници вработени во работни ор-
ганизации. 

Член 3 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, со Статутот 
на Заедницата и другите општи акти на Заедни-
цата. 

Член 4 
Оваа одлука влегува ВО сила по објавувањето 

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

Бр. 02-4047 Претседател, 
21 април 1977 година Раде Смилески, с. р. 

Охрид 
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ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО -
ПРОБИШТИП 

254. 
Врз основа на член 31 став 5 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на вработувањето 
и за материјалното обезбедување за време на при-
времена безработност („Службен весник на СРМ", 
бр. 20/74) и член 17 точка 5 од Статутот на Општин-
ската заедница на вработувањето, Собранието на 
Општинската заедница на вработувањето — Проби-
штип, на седницата одржана на 18 април 1977 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од бруто личниот доход на работниците во 
кои се содржани придонесите и даноците што се 
плаќаат од бруто личниот доход по стапка од 
0,75%. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1977 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 0201-112/2 Претседател, 
18 април 1977 година Павле Ѓоргиевски, с. р. 

Пробиштип 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СТРУМИЦА 

255. 
Врз основа на член 27 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници за социјална заштита, Со-
бранието на интересната заедница за социјална 
заштита, на седницата одржана на 22 март 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

- СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

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

Член 2 
Средства на Заедницата обезбедуваат работни-

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

ции на здружен труд — по стапка од 0,15%. 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

рестопанство — по стапка од 0,15%. 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј -

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

шење на нестопански дејности — по стапка од 
0,50%. 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопански дејности 0,50%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ" и во 
, Службениот гласник на општина Струмица", а 
ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 03-11 Претседател, 
23 март 1977 година Миле Витанов, с. р. 

Струмица 

ЗАЕДНИЦА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА -
СТРУМИЦА 

256. 
Врз основа на член 32 од Статутот на Самоу-

правната интересна заедница за техничка култура 
на општина Струмица, а во согласност со член 26 
од Самоуправната спогодба за основање на Заед-
ницата, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница за техничка култура на општина Струмица, 
на седницата одржана на 18 јануари 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СА-
МОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ТЕХНИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНА 
СТРУМИЦА 

Член 1 
Стапката на придонесот што ќе се плаќа за 

финансирање на Самоуправната интересна заедни-
ца за техничка култура на општина Струмица, из-
несува: 

— придонес од бруто личен доход од стопан-
ските и нестопанските дејности — по стапка од 
0,12%. 

Член 2 
Обврзниците за плаќање на утврдениот при-

донес по член 1 од ова одлука, се организациите 
од стопанските и нестопанските дејности од подрач-
јето на општина Струмица. 

Член 3 
Пресметување и уплатување на придонесот се 

врши од страна на исплатителите, напоредно со по-
дигањето на средствата за личен доход, преку 
Службата за општествено книговодство Струмица. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј -

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. 

Број 2 Претседател, 
19 јануари 1977 година Јован Рендевски, с. р. 

Струмица 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
СТРУМИЦА 

257. 
Врз основа на член 9 став 1 точка 3 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на образо-
ването („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
22 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на 
основното образование, Собранието на Заедницата на 
основното образование — Струмица на седницата 
одржана на 18 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНО-

ТО ОБРАЗОВАНИЕ - СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придо-

несите од личен доход од работен однос, од личен 
доход од земјоделска дејност и од личен доход од 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност, по кои ќе се обезбедуваат средства за заедни-
цата на основното образование — Струмица. 

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 
Заедницата на основното образование — Струмица 
изнесуваат: 

1. придонес од личен доход од работен однос — 
по стапка 5,10%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј -
ност — по стапка 13,00%; 

3. придонес од личен доход од самостојно оба-
вување на стопанска и нестопанска дејност — по 
стапка од 6,00%. 
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Член 2 
Обврзници на придонесот за основното образо-

вание и воспитување од личен доход се работниците 
што остваруваат личен доход од работен однос. 

Основица за пресметување и плаќање придо-
несот од претходниот став претставуваат сите па-
рични примања според Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 3 
Обврзници на придонесот на основното обра-

зование и воспитување се и работните луѓе што са-
мостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопан-
ска дејност. 

Основица за пресметување и плаќање на придо-
нес од претходниот став е основицата на која со 
плаќа данок според Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 4 
Се ослободуваат од плаќање па придонес од 

личен доход од земјоделска дејност обврзниците од 
населените места. Бадилен, Бајково, Барбарево, Бе-
лотино, Варварица ,Висока Маала, Дорламбос, Ме-
мешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, Рич, 
Стиник, Трибичино и Триводи. 

Член 5 ^ 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

за основното образование и воспитување од личен 
доход од работен однос го вршат исплатителите на 
личните доходи. 

Утврдувањето и нап,латата на придонесот на ос-
новното образование и воспитување од личен до-
ход од член 3 на оваа одлука го врши Органот на 
приходи на општината во роковитс и на начин про-
пишал! со Законот за даноците па граѓаните. 

Член 6 
Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, 

олеснувањето и ослободувањето, застареноста на 
присилната наплата и отписот на придонесот од 
^ичен доход за основно образование и воспитување 
и казните се применуваат соодветните одредби од 
Законот за даноците на граѓаните. 

Член 7 
Одлуката бр. 03-386/1 од 31. V. 1976 година за 

утврдување па стапките на придонесите од личен 
доход на граѓаните за финансирање на Заедницата 
на основното образование — Струмица престанува 
на ден 1 I. 1976 година. 

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

Бр. 03--66/1 Претседател, 
18 март 1977 година Кирил Златанов, с. р. 

Струмица 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СТРУМИЦА 
258. 

Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(,,Службен Бесник на СРМ" бр. 5/74), и член 23 
точка 5 од Статутот на Интересната задница на 
културата во општина Струмица, Собранието на 
СИЗ на културата во Струмица, на седницата одр-
жана па 11 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ОД ДОХОДОТ ВО 
ОЗТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
КУЛТУРАТА - СТРУМИЦА ВО 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, доход од ОЗТ, 
од личен доход од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства за 
Заедницата на културата во општина Струмица. 

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 
Заедницата на културата изнесуваат: 

— придонес од доходот на стопанството од ОЗТ 
— по стапка од 0,33%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството — по стапка од 0,33%; 

— придонес од личен доход од вршење на зем-
јоделска дејност — по стапка 2,00%; 

— придонес од данок од самостојно вршење на 
стопанска и нестопанска дејност — по стапка од 
2,00%. 

Член 2 
Обврзниците на придонесот за културата од ли-

чен доход се работниците што остваруваат личен 
доход од работен однос. Основицата за пресмету-
вање за плаќање на придонес од личен доход од 
работен однос, од личен доход од земјоделска деј-
ност, од доходот на ОЗТ и од личен доход за 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност, претставуваат сите парични примања според 
Законот за даноците - на граѓаните. 

Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-
чен доход од земјоделска дејност даночните обврз-
ници од пасивните населени места: Бадилен, Б а ј -
ково,. Барбарево, Белотино, Варварица, Висока Ма-
ала, Мемешли ,Орманли, Нивичино, Попчево, Ра-
борци ,Рич, Стиник, Трибичино, Три-Води и Дор-
ломбос. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

за културата од личен доход од работен однос, го 
вршат исплатителите на личните доходи. 

Утврдувањето и наплатата на придонесот за 
културата од личен доход по членот 2 на оваа од-
лука, го врши органот за приходи на Општината, 
во роковите и на начини пропишани со Зако-
нот за даноците на граѓаните. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, 

олеснувањето и ослободувањето, застареноста на 
присилната наплата и отписот на придонесот од лич-
ните доходи за културата, како и казните се при-
менуваат соодветните одредби од Законот за дано-
ците на граѓаните. 

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

лука ,престанува да важи Одлуката за утврдување 
стапките на придонесите од личните доходи на 
граѓаните и од доходот за самоуправните интересни 
заедници во општина Струмица ,донесена од страна 
на Општинското собрание. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 
10дина. 

Број 03-45/1 Претседател 
12 март 1977 година Горги Манолев, с .р. 

Струмица 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
СТРУМИЦА 

259. 
Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за 

интересните заедници на физичката култура 
(.Службен весник на СРМ" — бр. 7/74) и член 
72 од Статутот на Интересната заедница на ф и -
зичката култура во Струмица, Собранието на Ин-
тересната заедница на физичката култура во Стру-
мица на седницата одржана на 18 март 1977 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД И ОД ДОХОДОТ НА 
ОЗТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА - СТРУМИЦА ВО 1977 
ГОДИНА 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите: 

— од личен доход од работен однос; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— придонес од доходот на ОЗТ; 
— придонес од личен доход од земјоделска де ј -

ност; 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и нестопанска дејност. 

Член 2 
Стапктие на придонесите за финансирање на 

СИЗ на физичката култура во Струмица ќе изне-
суваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
по стапка од 0,50%; 

— придонес од доходот на ОЗТ по стапка од 
0,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност по стапка од 1,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност по стапка од 1,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Обврзници на придонесот за физичка култура 

од личен доход се работниците што остваруваат 
личен доход од работен однос. Основица за пресме-
тување за плаќање на придонес од личен доход од 
работен однос, од личен доход од земјоделска деј -
ност, од доходот на ОЗТ и од личен доход за само-
стојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, 
претставуваат сите парични примања според Зако-
нот за даноците на граѓаните. 

Се ослободуваат од плаќање данок од личен до-
ход од земјоделска дејност даночните обврзници од 
пасивните населени места во општината: Бадилен, 
Бајково, Барбарево, Белотино, Варварица, Висока 
Маала, Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, 
Рич, Стиник, Трибичино, Три Води и Дорломбос. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот за физичка култура од личен доход од работен 
однос го вршат исплатителите на личните доходи. 

Утврдувањето и наплата на придонесот за ф и -
зичката култура од личен доход по членот 2 од 
оваа одлука го врши органот за приходи на оп-
штината, во роковите и на начини пропишани со 
Законот за даноците на граѓаните. 

Член 5 
Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, 

олеснувањето и ослободувањето, застареноста на 
присилната наплата и отписот на придонесот од 
личен доход за физичка култура, како и казните, се 
применуваат соодветните одредби од Законот за 
даноците на граѓаните. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-

нува да важи Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите од личен доход на граѓаните и од 
доходот за самоуправните интересни заедници во 
општина Струмица, донесена од страна на Општин-
ското собрание. 

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

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

Бр. 03-21/1 Претседател, 
21 март 1977 година Лазо Караколев, с. р. 

Струмица 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕ - СТРУМИЦА 
260. 

Врз основа на член 17 став 1 точка 5 од Ста 
тутот на Општинската заедница на вработувањето, 
Собранието на Општинската заедница на вработу-
вањето — Струмица, на седницата одржана на 29 
март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИ-

ДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
I 

Стапката на придонесот за вработување од 0,75% 
\ тврдена со Одлуката на Собранието на Општин-
ската заедница на вработувањето бр .02-375 од 30. 9. 
1974 година, која е во примена и во 1975 и 1976 
година ќе се применува и во 1977 година. 

И 
Придонесот за вработување по стапка утврдена 

во точката еден од оваа одлука го плаќаат: орга-
низациите за своите работници, работните луѓе што 
вршат дејност со личен труд и со средства во соп-
ственост на граѓаните, за работниците вработени ка ј 
нив и за себе ако самите се обврзници на придо-
несот и југословенските работници вработени во 
странство кои се обврзници на придонесот. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 02-173/6 
29 март 1977 година 

Струмица Претседател, 
дипл. инж. агр. Славчо Арсов, с. р. 

КОНКУРСИ 
Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за испраќарве лекар на специјализација по след-
ната специјалност: 

— еден за анестезиологија. 
Услови: 
— кандидатите треба да имаат завршено меди-

цински факултет; 
— да имаат положен стручен испит; 
— да познаваат еден од светските јазици; 
— да имаат поминато на работа во центарот 

најмалку 4 (четири) години. 
Молбите се потребните документи да се доста-

ват до Советот на Медицинскиот центар — Гев-
гелија. 

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

Личниот доход се одредува според Самоуправ-
ната спогодба за основите и мерилата за распредел-
ба на личните доходи во Медицинскиот центар — 
Гевгелија. (127) 

Конкурсната комисија за избор (реизбор) на 
директор во Средното стручно угостителско учи-
лиште со практична обука „Ванчо Питошески" — 
Охрид, распишува повторен 

К О Н К У Р С 
за потполнување на работното место — дирек-

тор на училиштето. 
Услови: 
За директор на училиштето може да биде име-

нувано лице кое ги исполнува општите услови пред-
видени со закон и кое со своите способности, мо-
рално-политички гледишта и квалитети се истакну-
вал. 

За директор на училиштето може да биде из-
бран кандидатот КОЈ има завршено економски ф а -
култет, филозофски или Природно-математички ф а -
култет со 5 години работно искуство во просветно-
научна струка. 

Кандидатите покрај молбата треба да ги доста-
ват следните документи: 

1. Диплома за завршено образование, 
2. Лекарско уверение, 
3. Уверение дека не е осудуван, 
4. Уверение дека не е под истрага, 
5. Потврда (работна книшка) за работното ис-

куство, 



Стр. 456 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 мај 1977 

6. Согласност од работната организација за пре-
мин, ако работникот е во работен однос. 

Комплетираните документи се доставуваат до 
конкурсната комисија за избор (реизбор) на дирек-
тор во Средно стручното угостителско училиште со 
практична обука „Ванчо Питошески" — Охрид. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". (128) 

Конкурсната комисија за распишување на кон-
курси при ОЗТ фабриката за вештачки брусеви, 
брусно платно и хартија „ИДНИНА" - Кратово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места и 
тоа: 

1. Комерцијален директор, 
2. Директор на одржување, 
3. Ш е ф на службата за план и анализа . 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

1. Кандидатот под точка еден (комерцијален ди-
ректор) треба да е дипломиран економист, да има 
работно искуство од 5 години и да знае еден од 
светските јазици. 

2. Кандидатот под точка два (директор на одр-
жување) треба да е дипломиран машински инже-
нер, да има 3 години работно искуство, и да знае 
еден од светските јазици. 

3. Кандидатот под точка три (шеф на служ-
бата за план и анализа) треба да е дипломиран еко-
номист со 3 години работно искуство, или со завр-
шено виша економска школа и со 5 години работно 
искуство. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. 

Кон молбите кандидатите се должни да доста-
ват: препис од дипломите за завршеното образова-
ние, потврда за работното искуство, уверение дека 
не е осудуван и уверение дека не е под истрага. 

Личниот доход се определува врз основа на ме-
рилата од Правилникот за распределба на личните 
доходи при ОЗТ „ИДНИНА". 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. 

Молбите заедно со потребната документација за 
докажување на општите и посебните услови се дос-
тавуваат до конкурсната комисија при ОЗТ „ИД-
НИНА" - Кратово. 

СОДРЖИНА 
183. Правилник за начинот на утврдувањето 

на стручната оспособеност за вршење на 
занаетчиска дејност со личен труд и сред-
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185. Решение за одредување здравствени ор-
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186. Одлука за одобрување на неповратни 
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нички резерви — Охрид — — — — 438 
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245. Одлука за висината на надоместокот на 
патните и дневните трошоци на делега-
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штествена заштита на децата — — — 438 

248. Одлука за признавање трошоци за но-
ќевање — — — — — — — — — 439 

247. Одлука за утврдување листа на готови-
те лекови што иожат да се издаваат на 
рецепт на осигурените лица на товар на 
средствата на заедниците на здравството 
и здравственото осигурување — — — 439 
Листа на лековите што можат да се пре-
пишуваат на товар на средствата на за-
едниците на здравството и здравственото 
осигурување — — — — — — — 440 
Дебар 

2^8. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите па Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Дебар — — — — 450 

249. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ за културата Дебар 450 

250. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ за физичка култура 
— Дебар за 1977 година — — — — — 451 

251. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите кои ќе се плаќаат на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Дебар — — — 451 

252. Одлука за постојаните износи на придо-
несите за здравството и здравственото 
осигурување на одделни категории лица 
надвор од работен однос осигурени по 
Законот за здравството и здравственото 
осигурување на населението — — — 451 
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работниците за 1977 година — — — 452 
Пробиштип 

254. Одлука за определување стапката на 
придонесот за вработувањето за 1977 го-
дина — — — — — — — — — 453 
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255. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за Заедницата за социјална 
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256. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од личен доход за финансирање 
на Самоуправната интересна заедница за 
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мица — — — — — — — — — 453 
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258. Одлука за утврдување стапките на при-
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259. Одлука за утврдување стапките на при-
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